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Kære læser
I april 2017 læste jeg en blog skrevet af en 
psykolog omkring »Lyst« og »lysten til livet«.

Straks tænkte jeg på lighederne med in-
kontinente, da jeg læste denne sætning:

»Mennesker skjuler, når de har mistet lysten. 
Standardsvaret på »hvordan har du det«, bli-
ver til »ikke dårligt« eller ok, måske endnu 
mere falsk »fint tak«, når virkeligheden er, 
at lysten mangler og fortvivlelsen er blevet 
hverdag.

Det hænder, at man som inkontinent lukker 
ned for lysten – lysten til livet, lysten til nær-
vær, lysten til udvikling, lysten til at gøre det, 
som altid har givet glæde. Vi har alle et per-
sonligt ansvar for vores egen trivsel og lyst. 
Men det kræver mod, viljestyrke og ansvar-
lighed, at søge hjælp for inkontinens og der 
kan opstå være flere udfordringer og barrie-
rer på vejen mod målet.  

Det er vores eget ansvar, at gå efter lysten, 
og forsøge at ændre på det, som blokkerer  
lysten i at trives. 

Mange bruger alderen som undskyldning, 
for ikke at få hjælp til deres vandladnings-

problemer. Men der er også 
hjælp at hente for dem med lidt 
flere folder i huden og sølv-
stænk i håret. 

Søg hjælp.

God læselyst.

Jannie Dobel
Sekretariatschef for  
Kontinensforeningen
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Lederen

Af formand for Kontinensforeningen, ledende overlæge, urogynækolog Susanne Axelsen
Arbejder til daglig med urogynækologi på Aarhus Universitetshopital

»Det hører med til at blive ældre……«

»I min alder er der nok ikke noget at gøre……«

»Jeg må bare indrette mit seniorliv efter det….jeg 
kommer ikke så meget ud længere, men sådan er det 
bare……«

Der er mange bemærkninger og skrøner omkring 
det at lide af inkontinens. Og det meste er ikke sandt.

Vi ved, at mange danskere lider af inkontinens. 
Omkring 500.000 tror vi. Men vi kender ikke det 
eksakte tal. Vi ved også, at der er noget at gøre. Som 
Kontinensforening kan vi kun opfordre alle dan-
skere, unge som ældre, der lider af inkontinens til at 
opsøge deres læge. Uanset alder er der et tilbud om 
udredning. Og når udredningen er tilendebragt, er 
der også mange forskellige muligheder for hjælp og 
behandling.

Vi kan kun bakke op om Thyra Frank, vores Æl-
dreministers udtalelse i denne udgave af K-Nyt om, 
at det vil være en win win situation at fokusere på 
inkontinens. Ældre bliver udredt, behandlet eller får 
anden hjælp og derved sparer kommunerne penge. 
Og de ældre vil få et løft i livskvaliteten. Vi kunne 
ikke være mere enige.

Inkontinens rammer alle aldre. Men risikoen for 
at blive ramt stiger med alderen. Og da levealderen 
i Danmark fortsætter med at stige, vil der blive flere 
patienter med inkontinens de kommende år. 50 % 
af kvinder over 75 år skønnes at lide af inkontinens. 
20-30 % af mænd over 75 år skønnes at lide af in-
kontinens. Det er således godt for borgerne i Dan-
mark, at der skyder inkontinensklinikker op i flere 
kommuner, at der løbende forskes i ny udvikling af 
for eksempel intelligente bleer, og at der er fokus på 
bækkenbundstræning som både forebyggelse og hel-
bredelse af inkontinens.

I denne udgave af K-Nyt tager vi hul på første del 
af emnet ’den ældre patient’. Og vel er der mange 
skrøner. Dem vil vi i Kontinensforeningen gerne 
være med til at mane i jorden. Vi vil gøre, hvad vi 
kan for at fjerne tabuet omkring inkontinens. Men 
vi vil også gerne informere om de muligheder, der 
er, for at blive behandlet for sin inkontinens uanset 
alder. Og vi bliver jo alle ældre.

Den ældre patient
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»Det er en menneskeret 
at få numsen på toilettet«
Thyra Frank er i gang med et større roadtrip til alle landets 
kommuner for at tale om ældres livskvalitet. Et af de emner, 
hun drøfter med plejehjem og ældreråd, er retten til at kom-
me på toilettet. For hvor er vi henne, hvis svaret på ældres 
toilettrang er en ble? spørger ældreministeren. 

Man kan diskutere om ældre menneskers toilettrang og 
toiletbesøg er en sag for de ældres pårørende, for kom-
munens hjemmepleje, plejehjem, for sundhedspersonale 
på sygehuse og i lægehuse, for politikere eller for mini-
stre. De ældres egen minister synes, at det er en sag for 
alle. For at kunne få lov at komme på toilettet, når man 
skal, handler om værdighed. På samme måde som at få 
lov at få en ble på, hvis det giver tryghed, siger Thyra 
Frank. Og værdighed er noget vi giver til hinanden. Før 
man ved af det, sidder man selv i sin lænestol og håber 
på en hjælpende hånd til det lille rum. 

Det er ikke hendes egne 65 år, der har vækket Thyra 
Franks interesse. Allerede da hun som ung jurastude-
rende i 1975 fik fritidsjob som ufaglært sygehjælper på 

et plejehjem, undrede hun sig over ældres brug af bleer. 
Hun så, at både mænd og kvinder var blebrugere, når 
de flyttede ind på plejehjemmet. De havde dem med fra 
hospitalet eller fra eget hjem. Bleerne var ikke nævnt i 
beboernes papirer på linje med medicin, og der blev ikke 
stillet spørgsmålstegn. Bleerne var blot en del af baga-
gen. 

»Ældre mennesker fik en ble på, fordi de ‘ikke kun-
ne holde sig’. Bleerne var blevet en løsning – en naturlig 
ting. Selvom det er mange år siden, husker jeg stadig, da 
jeg hørte hjælper afvise en ældre, der bad om at komme 
på toilettet, med et: ‘Du har jo ble på!’,« siger hun. 

Det handler om værdighed 
Det generer Danmarks ældreminister, at ældre på den 
måde kan opleve at bruge ble i stedet for toilettet, siger 
hun. Men hun betragter ikke bleer som uværdige i sig selv. 
Det kan tværtimod være uværdigt ikke at få lov at bruge 
ble eller bind, hvis det giver tryghed og beskyttelse.
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Interview af journalist Anne Mette Futtrup
Foto Thomas Sjørup

Sikker og hygiejnisk 
kateterisering 
LoFric Origo er et hydrofilt engangskateter 
til mænd. Det brugervenlige kateter gør det 
nemt at opretholde en høj hygiejne ved RIK 
(Ren Intermitterende Kateterisering). LoFric 
Origos unikke hydrofile overflade, Urotonic 
Surface TechnologyTM, minimerer friktionen 
og reducerer risikoen for UVI1 (UrinVejs-
Infektioner). Bestil dine produktprøver på 
telefon 4362 4332.

Download også STOP UVI appen og få 
gode råd til forebyggelse af UVI.
1    Meta-analysis of 464 patients, Li et al. Arch Phys Med 

Rehabil 2013;94:782-7

Wellspect HealthCare, Hummeltoftevej 49 | 2830 Virum
Ring 4362 4332 | Besøg www.wellspect.dk
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»Dette er ikke en vendetta mod bleer. Jeg har intet 
imod, at man bruger bleer i ældreplejen for at forhindre 
uheld. Det er meget ubehageligt, hvis man er usikker på, 
om man kommer til at gå rundt med pletter på bukser-
ne. Og i den situation er det mest værdigt at få et bind 
eller en ble på. Værdigheden ligger i, at man bliver hørt, 
så man kan få en ble på, hvis man vil, og så man kan få 
sin rumpe på toilettet, når man har brug for det,« siger 
hun. 

Vi skal begynde med at tale om det
Gennem de 37 år, Thyra Frank arbejdede i ældreplejen, 
blev brugen af bleer mere og mere almindelig, vurderer 
hun. Og hun har en formodning om, at praksissen først 
rigtigt ændrer sig, når vi bryder det tabu, det er, at tisse i 
bukserne. 

»Først og fremmest skal vi have mere fokus på inkon-
tinens. Vi skal turde tale om det. For mig, der er syge-
plejerske, er det en naturlig ting at sætte ord på, men 
generelt er det et stort tabu at fortælle, at man tisser i 
bukserne. Jeg har set undersøgelser, der peger på, at 50 

procent af alle kvinder over 75 år har problemer med at 
holde på vandet. Hver anden! Og så er det alligevel ikke 
noget, man snakker om. Det må vi lave om på.«

Når tabuet knuses, kan man begynde at stille spørgs-
mål til, hvorfor det enkelte ældre menneske bruger ble. 
Og man kan indføre procedurer, så forebyggelse, ud-
redning og behandling af inkontinens bliver del af faste 
rutiner på for eksempel plejehjem, i hjemmeplejen og 
eventuelt hos egen læge, siger Thyra Frank. 

»Der findes studier og opgørelser over antallet af in-
kontinente mænd og kvinder, så vi har noget at læne 
os op ad, om end vi stadig har brug for mere forskning. 
Vi kender også en række årsager til utæthed – blandt 
andet overvægt og det at føde børn uden efterfølgende 
at genoptræne sin bækkenbund. Så selv om vi ved, at in-
kontinens oftest rammer ældre, er der en bagvedliggen-
de årsag til utæthed. Man bliver ikke inkontinent, bare 
fordi man bliver gammel. Derfor skal vi vurdere hvert 
enkelt menneske. Da jeg blev leder på Plejehjemmet Lot-
te, besluttede vi at teste blebrugernes urin. Det viste sig, 
at nogle havde urinvejsinfektion. Unge mennesker føler 
svie og ubehag, når de har en infektion. De symptomer 

http://www.wellspect.dk/
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»Selvfølgelig kan man udvikle bedre bleer, som mindsker risikoen for for eksempel hudproblemer. Man kan også bruge intel-
ligente bleer, der sender sms til plejepersonalet. Men det ændrer ikke ved, at det er mest værdigt at få lov at komme på toilet-
tet, hvis man ønsker det. Vi mennesker mister gnisten, lysten og troen på livet, hvis vi føler, at vi ikke har indflydelse på vores 
eget liv.«



er der ældre, som ikke har. De skal blot på toilettet noget 
oftere. Efter behandling havde de ikke længere brug for 
bleen.«  

Ministeren ønsker inkontinens på agendaen
Lidt løs snak om ufrivillig vandladning her og der er 
imidlertid ikke tilstrækkeligt, mener ældreministeren. 
Der må struktur på diskussionerne, så de bliver taget op 
igen og igen i rette sammenhænge som faste punkter på 
møder, dagsordner og handleplaner. Hendes håb er, at 
det er et emne, som ældrerådene kan tage op i deres ar-
bejde for en værdig ældrepleje. 

»Jeg er på vej rundt i hele landet for at sætte fokus 
på ældres værdighed. Min plan er at besøge landets 98 
kommuner, tale med borgere og personale i ældreplejen 
og med politikere og ældreråd. Jeg vil spørge til deres 
tanker og høre deres ideer. Jeg kan bringe de gode ideer 

videre, og jeg kan sætte ord på emner, som de måske 
ikke taler så meget om. En af dem er inkontinens. Jeg vil 
tale om forebyggelse og om, at det faktisk er muligt at 
minimere eller måske helt kurere inkontinens: for ek-
sempel med bækkenbundstræning for både mænd og 
kvinder. Jeg kan lægge nogle rammer og foreslå en kurs 
for kommunerne. Men vi kommer naturligvis ingen 
vegne med tvang,« siger hun og understreger dermed, at 
hun ikke har planer om at lovgive på området. 

Hun vurderer, at fokus på inkontinens vil være en 
win-win-situation. Når de ældre bliver udredt, behandlet 
eller får anden hjælp, sparer kommunerne penge. Og de 
ældre vil få et løft i livskvaliteten:

»Hvis kommuner tilbyder for eksempel bækken-
bundstræning til mænd og kvinder, vil tabuet blive 
brudt, de ældre vil komme ud og møde andre med sam-
me problem. De vil lære at lave bækkenøvelser, de kan 
snakke om forebyggelse for eksempel om overvægt, og 



Når du det?
Information om inkontinens

BET-176860-D
K

 01.2017

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

Blæren.dk

http://blaeren.dk/
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I dette nummer annoncerer i alfabetisk rækkefølge:

Abena A/S • www.abenaprivat.dk
Astella Pharma • www.blæren.dk
Medtronic • www.medtronic.com

Oufora • www.mbh-international.com
Tena • SCA Hygiene Products A/S, www.tena.dk – www.tenabutikken.dk

Wellspect HealthCare • www.navinasystems.dk

Annoncering i K-NYT giver Kontinensforeningen økonomisk mulighed for at formidle relevante 
informationer om inkontinens i alle aldre. Støt vore annoncører – de støtter os!

bagefter få en kop kaffe og en snak. Det forebygger ikke 
bare inkontinens men også ensomhed. Hvis man lider af 
inkontinens, kan det i sig selv føre til ensomhed, da man 
kan være nervøs for at gå ud af frygt for ikke at kunne 
nå på toilettet. Vi danskere bliver ældre og ældre – så 
hvis ikke vi forebygger, vil et øget antal mennesker bli-
ver belastet af det her.«

Booking.com til plejehjem
Fokus på inkontinens vil hun også skabe ved at foreslå 
ældrerådenes formand at lade inkontinens være tema 
for en af de konferencer, som ældrerådene holder. Des-
uden har hun planer om at skabe det, hun kalder en ple-
jehjemsportal. 

»Når du og jeg vil til Paris, kan vi gå på nettet og fin-
de et hotel, der har netop de faciliteter, som vi gerne vil 
have. Når man søger et plejehjem – og der har været frit 
plejehjemsvalg siden 2002, er det et stort arbejde med at 
besøge forskellige steder for at se, hvad de tilbyder. Der-
for vil jeg have en portal, hvor samtlige 98 kommuner 
beskriver deres plejehjem: Må man have dyr med, hvor-
dan er udendørsarealerne, hvordan er deres holdning til 
måltider, og har de eget køkken, hvilke værdier har de? 
Portalen er også en mulighed for det enkelte plejehjem 
til at fortælle, om de for eksempel har morgengymna-
stik og bækkenbundstræning og prioriterer, at beboerne 
kan komme på toilettet,« siger hun og vender tilbage til 
det tabu, som står i vejen for livskvaliteten: 

»Hvis inkontinens og toiletbesøg bliver nævnt på linje 

med alle andre forhold for ældre, vil personalet på ple-
jehjem og i hjemmepleje få fokus på det. Jeg ved godt, at 
man ofte taler om, at det er antallet af toiletter, der afgør, 
om ældre mennesker kan komme på toilettet. Men jeg 
mener nu, at det mest handler om det, der foregår mel-
lem mennesker – deres holdninger og værdier,« siger 
Thyra Frank. 
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Kilde: cancer.dk 

Forstørrelse af prostata er ikke kræft, men kræft i pro-
stata kan give de samme symptomer. Hvis symptomerne 
udvikler sig over kortere tid, og især hvis de optræder i 
40-50- årsalderen, kan de være tegn på kræft i prostata. 

Mange ældre mænd oplever, at vandladningen grad-
vist ændrer sig. Prostata (blærehalskirtien), der ligger 
under blæren, bliver større med alderen og trykker på 
urinrøret. 

Symptomer på godartet forstørrelse af prostata be-
gynder som regel med, at man hyppigere skal af med 
vandet i dagens løb. Når man mærker vandladningstran-
gen, kan man ikke holde sig så længe som før. Der er hel-
ler ikke så meget kraft på strålen, når man tisser. 

Gå til læge, hvis du oplever 
 Blod i urinen 
 Blod i sæden 
 Aftagende eller manglende sædmængde 
 Blærebetændelse 
 Vedvarende smerter 
 Rejsningsbesvær 
 Slap stråle samt hyppig og natlig vandladning 
 Besvær med at komme i gang med at tisse 
 Ukontrollerbar vandladningstrang 

De tre sidste punkter er almindelige symptomer hos æl-
dre mænd, og oftest skyldes det godartet forstørrelse af 
prostata. Det er dog vigtigt at blive undersøgt, så lægen 
kan vurdere, om der er grund til at mistænke kræft i 
prostata. 

Symptomer på prostatakræft opstår sent 
Prostatakræft giver som regel ingen symptomer i star-
ten, da kræftforandringerne oftest opstår i de ydre dele 
af blærehalskirtlen, hvor der er god plads. 

Der er mange mænd, som lever med en lille kræft-
knude i prostata, der aldrig bliver opdaget. Hos de fleste 
mænd udvikler kræft i prostata sig langsomt. Det kan 
tage flere årtier, før kræftknuden giver symptomer eller 
eventuelt spreder sig. 

Symptomer på prostatakræft 
De første symptomer på prostatakræft kan ligne sympto-
merne på en godartet forstørrelse af prostata. Som regel 
vil der være tale om en godartet forstørrelse af prostata. 

Blod i urinen og blærebetændelse er sædvanligvis 
tegn på sygdom i urinblæren, men kan også skyldes 
kræft i prostata. 

Blod i sæden er oftest et uskyldigt fænomen, men kan 
ligesom hurtigt aftagende sæd mængde ses ved prosta-
takræft. 

Smerter ved endetarmen og mellemkødet (perineum) 
samt forstoppelse kan også forekomme, hvis knuden 
trykker på endetarmen. 

Symptomer på prostatakræft der har spredt sig 
En kræftknude i prostata kan vokse ind i de nærmeste 
organer eller sprede sig til andre dele af kroppen via 
blod- og lymfekar. Hvis kræften spreder sig til omgi-
velserne eller til andre organer, vil man få symptomer 
derfra. 

Tryk på lymfebanerne kan medføre hævelse af bene-
ne. Tryk på urinlederne kan give nyresvigt (uræmi). 

Når prostatakræft spreder sig, er det ofte til knogler-
ne, hvilket giver smerter i knoglerne -? typisk i ryggen, 
lænden, bækkenet eller hofterne. Man kan også få symp-
tomer som blodmangel, træthed og vægttab. 

Gå altid til lægen, hvis du har symptomer 
Har du en mistanke om, at du har kræft, skal du kontakte 
din læge og blive undersøgt nærmere. 

Symptomerne behøver ikke at være tegn på kræft, 
men du bør alligevel tage dem alvorligt. De kan være 
tegn på, at du er ved at udvikle en kræftsygdom. Hvis det 
er tilfældet, er det bedst at blive behandlet så tidligt som 
muligt. 

Nyttige links 
På hjemmesiden cancer.dk finder du en god og oplysen-
de informationsfilm med overlæge, dr. med. Michael 
Borre, Patientforeningen PROPA - www.propa.dk 

Symptomer på prostatakræft
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Levealderen stiger heldigvis i Danmark. Risikoen for at 
få inkontinens øges med alderen. Derfor vil der være 
flere borgere, der vil have behov for at få hjælp og be-
handling for inkontinens.

Traditionelt er Frederiksberg en kommune der har 
forholdsvis mange ældre medborgere. 

Der vil komme et stigende behov for bevilling af 
hjælpemidler, bleer og lignende efter Servicelovens 
§112, lov om hjælpemidler.

Der bor ca. 105.000 borgere i Frederiksberg kommune.

Omkring 1400 borgere i kommunen modtager i dag 
bleer og andre inkontinens hjælpemidler.

I marts 2016 blev Inkontinensklinikken i 
Frederiksberg Sundhedscenter åbnet
Alle borgere i Frederiksberg Kommune over 18 år kan 
henvende sig med et vandladnings og/eller afføringspro-
blem. Borgeren tilbydes en tværfaglig udredning af en 
kontinenssygeplejerske og en specialuddannet fysiote-
rapeut med speciale i bækkenbunden og evt. rehabilite-
rings forløb. Forløbet er i samarbejde med praktiserende 
læge med henblik på at minimere/fjerne inkontinens-
problematikken

Fordele ved at Klinikken er placeret i et 
Sundhedscenter
Mange borgere henvises til genoptræning på centeret. 
De kommer fra hospitalerne med en genoptrænings-
plan eller der bliver ansøgt om et træningsforløb via den 
praktiserende læge.

Klinikkens placering i Sundhedscentret, hvor der er 
fokus på træning og forebyggelse, medvirker til at bor-
geren også bruger de andre tilbud der findes i Sundheds-
centret.

Inkontinensklinikken er en del af de tilbud som er på 
Sundhedscenteret, og det at borgeren kan henvende sig 
direkte, og aftale en tid til samtale letter tilgangen til ud-
redningen. 

Et tilbud til ældre i Frederiksberg 
Kommune

Fakta om Inkontinens
Op mod 500.000 danskere skønnes at være urin inkontinente.
50 % af kvinder over 75 år skønnes at lide af inkontinens.
20-30 % af mænd over 75 år skønnes at lide af inkontinens.
Der er samtidige udgifter forbundet med indlæggelser og speciallæ-
geundersøgelser. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan 70 % af borgere, der 
henvises til sygehuset, udredes og behandles i kommunen.

Inkontinens rammer både kvinder og mænd. Det er socialt hæmmen-
de og et meget tabubelagt område. Dette medfører, at borgeren iso-
lerer sig og derved ikke deltager i aktiviteter, der kunne bidrage til et 
fysisk og socialt aktivt liv.

Erfaringer fra flere kommuner viser, at en målrettet indsats sikrer at 
flere borgere bliver udredt. Dette øger livskvaliteten hos borgeren og 
har positive økonomiske gevinster for kommunen. Det er muligt dels 
at forebygge udvikling af inkontinens samt dels at iværksætte aktivi-
teter i kommunen til gavn for borgerne samt til gavn for kommunens 
økonomi.
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   ” Før styrede afføring 
mit liv – nu har jeg taget 
  kontrollen tilbage”
                                                                               33-årig mand

Kæmper du også med afføringsinkontinens?                      
Med rektal irrigation tømmer du tarmen skånsomt, hurtigt og hygiejnisk, 
og du bestemmer selv tid og sted.

Qufora® IrriSedo Konussystem er enkelt og praktisk – også på farten. 
Hvorfor rektal irrigation?
Det er naturligt – brug almindeligt vand, ingen kemi
Det er effektivt – bliv kontinent i 24 til 48 timer 
Det er enkelt – få kontrol over tarmen, undgå uheld og lev livet

Distributør:

Telefon: 86 10 91 09
Email: info.dk@onemed.com
www.onemed.dk
 

OneMed A/S | www.onemed.dk | tlf. 86 109 109

ved sygeplejerske Sandie Graungaard 
på telefon: 70 70 79 25 eller email: 
mitqufora@mbh-international.com 

Vil du vide mere om produktet,
kan du kontakte: 

qufora®

M
BH

 

Producent
MBH-International A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Danmark

Du kan læse mere om Qufora® IrriSedo og irrigation på www.mbh-international.com

 

Brug kun Qufora® IrriSedo efter undersøgelse og udførlige anvisninger 
fra læge/sundhedspersonale, som er specialiserede i denne procedure. 

Coated
engangs-

konus

NYHED

https://www.onemed.dk/
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De fleste borgere har henvendt sig uden at have været 
ved egen læge først, og de har ofte gået med problemet i 
lang tid, op til flere år. 

Der er en dag om ugen »Kvindecafe« for kvinder af an-
den etnisk herkomst. Der har vi fortalt om tilbuddet på 
klinikken. Flere af kvinderne har henvendt sig efterføl-
gende, ofte via lederen af cafeen. Vi har mulighed for at 
bruge tolk. 

Der har i 2016 været 167 borgere igennem et forløb i 
sundhedscenteret. 147 kvinder og 20 mænd 

Af de 167 borgere er der 142 over 65 år.

Hvad er tilbuddet i Inkontinensklinikken
Et »Forløb« strækker sig typisk over ca. 4 måneder. Ved 
det første besøg er det en samtale med 
kontinenssygeplejersken, hvor problema-
tikken afdækkes. Den sygeplejefaglig ud-
redning omhandler ikke kun inkontinens-
problematikken, men der spørges også ind 
til andre sygdomme, medicin, levevaner, 
kost. afføringsvaner osv. Der bliver spurgt 
ind til hvor meget problematikken fylder i 
livskvalitet på en skala fra 0-10.

En fast del af udredningen er, at bor-
ger vejledes og instrueres i at udfylde et væske vand-

ladningsskema over 3 dage, hvor alt væske der indtages 
skrives op, og der måles hvad der kommer ud. 

Dette skema gennemgås med borgeren ved næste 
samtale og der reguleres på det hvis der er behov. Dette 
er et vigtigt redskab i vurdering af problemet.

Blæren scannes for at se om den er tømt. Mange bor-
gere lider af gentagne blærebetændelser, og dårlig blæ-
retømning kan være en årsag til dette. Her kan borgeren 
gøre meget selv ved at lære at træne blæren til at tømme 
bedre. 

Hvis det er relevant og borgeren er motiveret for det, 
henvises herefter til udredning hos fysioterapeut med 
henblik på at indgå i et Bækkenbundstræningsprogram. 
Der er altid en individuel samtale og undersøgelse af fy-

sioterapeut. 
Selv træningen foregår enten som indi-

viduelt, eller der er holdtilbud 1 x ugent-
ligt

Herefter kommer borgeren til en indi-
viduel afsluttende samtale med fysiotera-
peuten efter træningsforløbet.

Det er vigtigt at få borgeren til at for-
stå, at det de har lært om træning og gode 
levevaner, er noget der skal gøres livet ud 

som al anden motion og træning.

Citat fra borgerne: 

Det har vi lært at 
leve med. Det er 

noget der kommer 
med alderen.
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Den ældre patient

Hvis borgeren har behov for det, aftales en samtale 
med inkontinensygeplejersken.

Det er inkontinenssygeplejersken der bevilliger in-
kontinenshjælpemidler, hvis der er varigt brug for dette.

Borgeren opfordres til at henvendes sig igen hvis der 
opstår behov. 

Vi oplever borgerne er glade for den tid vi giver dem. 
Der er tid til at tale om problemer, som de ofte aldrig har 
talt med nogen om før. Mange giver udtryk for, at vi gør 
en forskel. De borgere som har været gennem et forløb, 
går ud af døren glade og med større selvtillid. Det at der 
kan gøres noget, det havde de ikke troet.

Det har været lærerigt for begge faggrupper at arbej-
de tæt sammen med en faggruppe som traditionelt ikke 
har gjort dette.

Selv for os »gamle« eksperter med mange års erfaring 
indenfor dette felt, har det været en øjenåbner, hvor me-
get der kan gøres med meget enkle midler, råd, vejled-
ning om gode levevaner og træning.

Dette er også en stor faglig tilfredsstillelse for os.

En 84 årig kvinde der har haft problemet stigende igennem 18 år. Født 
3 børn (hvor den sidste var en vanskelig fødsel). 
 Borger har fået fjernet livmoderen, har uheld flere gange dagligt, en 
lille portion. Har tidligere konsulteret egen læge og været til gynæko-
log. Er ikke blevet viderehenvist.
 Opsøger selv inkontinens klinikken efter artikel i Frederiksberg 
lokalavis. Gennemgår hele Inkontinensforløbet med sygeplejefaglig 
udredning, samtaler, blærescanning samt fysioterapeutisk udredning 
og et forløb med bækkenbundstræning.
 Klient kommer til afslutning af Inkontinensforløbet i sundhedscen-
tret og giver udtryk for, at hun har været meget glad for hele forløbet.
 Hendes livskvalitet er gået fra at ligge på 7 nu til at ligge på 2 (0-10 
skala, hvor 0 er god).
 Kan nu holde sig 3-4 timer om dagen. Har oplevet at sove igennem 
6 timer om natten, hvor hun tidligere skulle op hver 1-2 timer.
 Er gået en størrelse ned i bind fra nr. 5 til nr. 4 om natten, bruger 2 
stk. Bruger 3 str. abrisan nr. 3 til dag. Gået fra 9 bind til 5 stk. dagligt. 
Gik aldrig ud uden at vide hvor der var et toilet. Går nu på toilettet 
hver 3. time.
 Afsluttes med at få en blebevilling men med betydelig mindre for-
brug end før forløbet.

Kvinde 86 år ansøger kommunen om bleer. Hun har haft problemet i 
ca. 2 år og det er tiltagende. Hun tømmer ikke blæren ordentligt og 
lider ofte af blærebetændelser. Er panisk angst for at blive utæt og 
bevæger sig sjældent ret langt væk fra et toilet. Ofte må hun på toilet-
tet hvert 30 minut men der kommer ikke så meget. Køber selv bleer, 
lægger flere bleer ovenpå hinanden og bruger desuden plastik og 
håndklæder, hvis det skulle gå galt i sengen. Bleen er ikke gennemvæ-
det men det er for en sikkerheds skyld. Har tidligere taget på busrejser, 
men tør ikke det mere på grund af inkontinensproblemet. På en skala 
0-10 ligger livskvaliteten på 8 (10 er værst). Hun vejledes og instrueres 
i dobbelt voiding. Opstarter vagifem behandling og gennemgår indi-
viduel bækkenbundstræning. Afsluttes efter 3 måneder. Træner bæk-
kenbunden hjemme (ved trang anvender borger det at nive sig i armen 
med god effekt). Livskvaliteten er nu på 2 (skala 0-10) og borger er 
meget glad. Jeg tænker slet ikke på det mere. Tager på længere køre-
ture med sin mand, hvilket hun ikke kunne før. Bruger stadig små bind, 
ikke så meget for vandladningsproblemet men har lidt udflåd.

GENVIND KONTROL 
OVER TARM & BLÆRE 
SAKRAL NEUROMODULERING 
HJÆLPER DIG VIDERE

BLIV UAFHÆNGIG

UC201800251DA © 2017 Medtronic. Alle rettigheder forbeholdes.

2 Små solstrålehistorier fra 
den virkelige verden.

http://www.medtronic.com/
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Den sidste nye teknologi indenfor kontinensplejen er de 
elektronisk bleer, sensorble eller også kaldt udrednings 
bleerne.

I Horsens Kommune har vi valgt Identifi fra Essity.
Vi har haft systemet i brug i et år på nuværende tids-

punkt. Bleen bruges hos de borgere, som ikke selv kan 
sige til, hvornår de skal på toilettet, specielt i de tilfælde 
hvor borgeren ofte har urinvejsinfektion, eller ofte er 
våde udenfor bleen.

Bleen består af en almindelig bælteble, hvori der ligger 
sensorer. Sensoren opfanger, hvornår borgeren kommer 
af med vandet og hvor meget. Foran på bleen sidder en 
lille logger, som sender signalerne videre til et program 
på kontinenssygeplejerskernes computer.

Identifi bleen – ny teknologi 
indenfor bleer til plejen
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Abena A/S . Egelund 35 . 6200 Aabenraa 
kundeservice@dengodepleje.dk

God pleje af 
kroppen i alle  
livets faser 

Din krop har behov for pleje i alle  
livets faser. Vi kan hjælpe dig med 
den helt almindelige basispleje, 
men har også specialister, der har 
indgående kendskab til, hvordan 
specialprodukter kan bruges, når 
der er behov for ekstra omsorg.

www.dengodepleje.dk 
Klik ind på

og få dækket dit plejebehov

Den ældre patient

Af Jette Holst Larsen,
Kontinens Sygeplejerske, Sundhedscenter Ceres

Bleen skiftes som normalt. Loggeren sættes over på 
den rene ble. Udredningen foregår over 3 døgn.

På de 3 døgn danner der sig et billede af borgerens 
vandladningsmønster. Ud fra de indkomne data er det 
muligt at tilrettelægge plejen af den enkelte borger; 
Hvornår skal borgeren tilbydes toiletbesøg, og hvilken 
ble skal borgeren evt. have på imellem toiletbesøgene. 

Vi har oplevet at mange borgere faktisk kan gå ned i 
blestørrelse, hvilket giver mere velvære for den enkelte. 
Desuden kan plejen tilrettelægge, så borgeren undgår at 
tøjet eller sengen bliver våd.

I enkelte tilfælde har vandladningsmønsteret vist, at 
borgeren har besvær med at komme af med vandet. Så 
skal udredningen videresendes til egen læge.

https://www.dengodepleje.dk/


K-Nyt nr. 3, del I - 201716

Tema

76-årige Finn Pedersen var to-fem gange oppe om 
natten for at tisse. Nu har han fået sin nattesøvn til-
bage og opfordrer andre mænd med vandladnings-
problemer til at søge hjælp. – Der skal så lidt til, 
siger han.

Din sundhed
Svendborg: Finn Pedersen (76) er en glad mand. I nogle 
år har han nemlig haft vandladningsproblemer, som 

især er gået ud over hans nattesøvn, men nu er proble-
met løst, og Finn Pedersen sover igen uforstyrret om 
natten.

– Problemet med min vandladning kom snigende 
over en årrække, og i begyndelsen tænkte jeg ikke vi-
dere over det. Men da jeg til sidst skulle op om natten 
mellem to-fem gange blev det et stort irritationsmoment 
og gik ud over min livskvalitet. Også fordi jeg om dagen 
pludselig kunne få en enorm trang til at tisse, hvor jeg 

Finn fik styr på 
tissetrangen og 
nattesøvnen tilbage
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SCA HYGIENE PRODUCTS A/S
INCONTINENCE CARE
Gydevang 33 · 3450 Allerød
Tlf. 48 16 82 10
www.tena.dk · www.tenabutikken.dk

KLIK IND OG SE DE
GODE TILBUD OG

STØRSTE UDVALG AF TENA 
I TENA BUTIKKEN

Svært ved at
holde på vandet?
Nemt at gøre noget ved

*Kan kun benyttes én gang

Se det bredeste udvalg af TENA 
på www.tenabutikken.dk

✓ �Leveres diskret 
til døren i 
neutral 
emballage

✓  Sikker 
betaling

LADY
KLIK HER

PLEJE
KLIK HER

TILBUD 
I TENABUTIKKEN! 

Gyldig til og med 30/9 2017

SPAR
10%

Anvend koden*: RAB10knyt4
i www.tenabutikken.dk

Klik her

PANTS
KLIK HER

NYHED!
Nu findes

den populære
TENA Men Level 4

i både Medium 
og Large

MEN
KLIK HER

Den ældre patient

bare meget hurtigt skulle finde et toilet eller et træ at 
lade vandet ved, fortæller Finn Pedersen, som i 43 år ar-
bejdede som ejendomsmægler i Svendborg.

Han er ellers en stærk og sund mand, som i flere år 
har været medlem af Svendborg Roklub og hver morgen 
i sommerhalvåret klokken seks tager han en rotur på 
Svendborgsund, mens den i vinterhalvåret står på roma-
skine og motionscenter.

– Til sidst blev min tissetrang et så stort et irritations-
moment, at jeg sidste år kontaktede min læge, som 
sendte mig til flere undersøgelser. Diagnosen lød på en 
»overaktiv blære«, og jeg fik udskrevet nogle piller mod 
problemet.

– I starten hjalp pillerne, men efter nogle uger kom 
tissetrangen tilbage, fortæller Finn Pedersen, som hel-
digvis er en trofast læser af Ugeavisen Svendborg.

Her læste han nemlig i februar en artikel med fysiote-
rapeut Laila Ravnkilde Marlet, som har specialiseret sig i 
underliv hos både kvinder og mænd.
 
Stort problem – nem løsning
– Laila skulle til at starte et forløb op for mænd med 
vandladningsproblemer, og da det henvendte sig til så-
dan en som mig, meldte jeg mig til, fortæller Finn Peder-
sen.

– Der var tale om et træningsforløb over seks uger - 
en time om ugen, men den ene uge var jeg forhindret, 
så det blev til fem gange, husker Finn Pedersen, som dog 
allerede halvvejs inde i forløbet oplevede en mærkbar 
ændring.

– Jamen, Laila forklarede motiverende, præcist og ty-
deligt, hvad problemet var, og hvad jeg skulle gøre, og på 
en eller anden måde lykkedes det mig at fange instruk-
serne og udføre øvelserne rigtigt, for i dag har jeg stort 
set ingen problemer med vandladningen.

– Pillerne er nu lagt på hylden, den pludselige og 
meget voldsomme tissetrang om dagen er væk, og om 
natten er jeg oppe nul-to gange for at tisse – ofte får jeg 
en hel nats søvn uden afbrydelser, fortæller Finn Peder-
sen, der ubetinget opfordrer andre mænd med vandlad-
ningsproblemer til at få hjælp.

– Jamen, det kan være et stort problem, der løses så 
nemt, for det handler jo blot om at lære nogle få knibe-
øvelser. Jeg er i hvert fald lykkelig for igen at kunne sove 
uforstyrret stort set hele natten, slutter Finn Pedersen.

Af Michael Thorbjørnsen
Redaktør på Ugeavisen Svendborg

http://www.tena.dk/
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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

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
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

STOPinkontinens Klinikken
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

Cph Bækkenklinik
Østbanegade 5, kld.
2100 København Ø
Tlf. 93943100

Frederikssund kommune
Inkontinensklinikken
Kontinenssygeplejerske og fysioterapeut
Frederiksborgvej 8 • 3600 Frederikssund
Tlf. 20 58 30 10 – kl. 8-9 mandag-torsdag
Frederikssundborgere over 18 år
Kræver ikke henvisning

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

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
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
Næstved Sygehus
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

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.org > find klinik
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