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kvindeliv kvindeliv

åske har du også prøvet at tisse i bukserne af 
grin i et særligt lykkeligt øjeblik. Og måske 
husker du det der særlige grin som noget 
uhyre positivt, som du senere underholder 
vennerne med. Men for en 1 ud af 7 kvinder 

er det langt fra positivt at lække urin midt i et godt grin. De 
gør det nemlig hele tiden og føler sig ofte invaliderede af deres 
drilagtige blærefunktion. Urin-inkontinens er noget vi har en 
tendens til at forbinde med ældre kvinder med utætte urinrør 
og slappe blæremuskler. Mange af os tror oven i købet, at det 
er en naturlig følge af at blive ældre. Men det er overhovedet 
ikke en lidelse der pr. automatik kommer med alderen, og det 
er heller ikke en lidelse, kvinder i nogen aldre bare skal lære at 
leve med i stilhed. Urin-inkontines er en hyppig lidelse der deles 

af næsten 300.000 kvinder alene i Danmark og det mest triste 
ved inkontinens er, at rigtig mange forestiller sig, at de er alene 
om lidelsen. På trods af en voksende åbenhed, er det stadig et 
tabubelagt område omgærdet af en fortvivlende og uretfærdig 
grad af skam. Skammen er ikke alene svær at bære for patien-
terne, den er også en hæmsko for udbredelsen af alle de effektive 
behandlingsmuligheder der findes.

Både unge og ældre
Det ved gynækolog Christine Felding alt om, for i hendes 
konsultation møder hun ofte patienter som ”ikke kan holde på 
vandet”.
– Stik imod hvad mange tror, er det langt fra kun ældre kvinder 
som har problemet, og det er vanvittigt svært for alle kvinder 

at tale ærligt om. Jeg har haft mange, både helt unge og ældre 
patienter, som har siddet overfor mig gennem flere konsulta-
tioner og talt om vind, vejr og små vaginal-irritationer, fordi de 
ikke har kunnet få sig selv til at komme frem til kernen i deres 
problem. Ofte er det først, når jeg spørger direkte til deres blæ-
refunktion, at vi får defineret problemet og endelig kan begynde 
at tale om behandlingsmuligheder, som der jo heldigvis findes 
masser af i dag, siger hun. 

Stress eller trang
Når man taler om urin-inkontinens deles lidelsen op i to 
forskellige former; Stress-urininkontinens og urge-inkontinens, 

som har vidt forskellige symptomer. Ved Stress-urininkontinens”, 
som er den hyppigst forekommende lidelse, ”lækker” patienten 
ved det mindste nys, løb, hop og grin, mens ”Tranginkontinens” 
(Urge-inkontines) mere handler om at kunne nå på toilettet i 
tide, fordi trangen til at tisse i store mængder kommer øjeblikke-
ligt og ukontrollabelt. Stress-urininkontinens skyldes en utilstræk-
kelig lukkefunktion af blæremusklen, mens Trang-inkontinens 
skyldes ukontrollerbare blæresammentrækninger. Begge lidelser 
kan behandles effektivt og jo hurtigere, du bliver opmærksom på 
problemet og søger hjælp, jo bedre er behandlingsmulighederne. 
Der er altså ingen god grund til at lide i stilhed i årevis... ti ufrivil-
lige dråber er ti for meget, hvis det er et problem for dig!

Nyt liv
39-årige Mia Larsen (navnet ændret af redaktionen) er en af 
Danmarks urininkontinente mødre, men det ville ingen drømme 
om tænke ved første øjekast. Hun er nemlig ung, smuk og lækker. 
Mia har født to skønne børn, Cecilie og Sebastian, og det har 
været seje og langlivede fødsler begge gange. Hun mener selv, 
at hendes fødsler er årsag til den manglende evne til at holde på 
vandet og ingen læger har kunnet modbevise hendes påstand.
– Jeg var meget belastet under mine graviditeter. Jeg tog mange 
kilo på og fødte store babyer, som helt klart har været en hård 
omgang for min krop. Efter min første fødsel, som varede 24 
timer, begyndte jeg at sjat-tisse en smule, når jeg grinede eller løb, 
det var faktisk til at leve med, så længe jeg bare havde et trus-
seindlæg på. Men efter Sebastians fødsels to år senere, kunne jeg 
ikke holde på vandet overhovedet. Den mindste bevægelse fik mig 
til at tisse og det var dybt, dybt pinligt. Nogle gange var det bare 
få dråber, men andre gange var det faktisk ret meget og nok til, at 
jeg var gennemblødt. Jeg følte altid, at jeg lugtede lidt af urin, og 
jeg var altid meget nervøs i andres selskab. Jeg kunne ikke bære 
tanken om at gå med rigtig ble, så jeg udeblev i flere år fra alle 
sociale begivenheder, for altid at være tæt på mit eget toilet. Det 
var utroligt synd for min mand, som var meget forstående, men 
også gerne ville ud og have sjove oplevelser med mig. Vi havde 

en vigtig opgave i at pleje vores forhold, men jeg var i lang tid 
ude af stand til at føle mig feminin og sexet, for jeg var så utroligt 
negativt påvirket af min inkontinens, siger hun.

At være ærlig hjalp mig
Mia valgte at være åben om sin inkontinens til veninderne og det 
var via dem, hun fik mod til at gå til sin gynækolog og fortælle 
om sit store problem.
– Første gang jeg talte med min gynækolog, havde jeg min bedste 
veninde med. Vi blev oplyst om flere forskellige behandlingsmu-
ligheder, men jeg blev i første omgang bedt om at gå hjem igen 
og lave metervis af knibeøvelser. Det havde ikke den ønskede 

effekt, så jeg blev behandlet med et nyt 
middel, Bulkamid, som hjalp mig øjeblik-
keligt. Behandlingen var i virkeligheden 
ret enkel og jeg havde ingen nævneværdige 
gener bagefter, udover en smule irritation 
og smerte omkring urinrøret. Bulkamid har 
faktisk ændret mit liv fundamentalt. Jeg er 
på toppen igen og har fået min selvtillid 
tilbage, men jeg ville ønske, at andre med 
stress-inkontinens kom hurtigere ud af 
busken, for det er ærligt talt ikke et godt liv 
at tisse i bukserne hver tiende minut, som 

jeg gjorde, når det var værst. Hvis jeg ikke havde haft min stærke 
trang til at dele alle mine trængsler med veninderne, var jeg med 
stor sandsynlighed stadig ubehandlet og totalt hæmmet af min 
lidelse, og det ville i sidste ende have kostet mig rigtigt meget 
på privatfronten. Jeg kan kun anbefale alle at være så åbne som 
de kan bære, for der er altid én i vennekredsen som kender en 
som kender en….det kan være nok til at man får mod til at søge 
hjælp, siger hun. u

M

Der findes mange forskellige behandlingsmulig-
heder for stress-inkontinens:

1. En sund og veltrænet bækkenbund er guld i forhold 
til inkontinens, men det er en stor fordel at lære at udføre 
knibeøvelser korrekt. Konsulter en fysioterapeut hvis du er 
det mindste i tvivl.

2. ”Bulkamid” er et fillerprodukt i familie med Aquamid, 
som bruges til at udfylde rynker. Bulkamid lægges rundt 
om urinrøret og indsnævrer derved passagen, så det bliver 
lettere for patienten at holde på urinen. Metoden hedder 
”Bulking”.

3. Der findes flere forskellige medicinske alternativer til 
fysiske indgreb som øger nerveimpulserne til blæremusklen 
og forbedrer lukkefunktionen.

4. Vaginalslynger, Vaginaltape og Endoskopisk behandling 
er også en mulighed.

5. Langt de fleste kvinder kan helbredes for deres inkonti-
nens, så spild ikke tiden med at forsøge at ”holde tæt” på 
hverken din urin eller din skam. 

Lækage ...
en af naturens 

ondskabsfuLde  Luner
400.000 DaNSkErE – HEraF ¾ DELE kViNDEr LiDEr aF UriN-

iNkONTiNENS i MErE ELLEr MiNDrE gENErENDE graD. DET Er 
ET TaBUBELagT OMråDE, SOM kaN VærE SVærT aT DELE MED 

aNDrE, MEN DEr Er MaSSEr aF MULigHEDEr FOr EFFEkTiV 
BEHaNDLiNg, Så DET Er BarE OM aT kOMME UD aF BUSkEN Og 

SøgE HJæLP HOS DiN gyNækOLOg, HViS DU Er éN aF DEM.

Af Iben SAbIne KongSrud

Fakta

Urin-inkontines er en hyppig lidelse der 
deles af næsten 300.000 kvinder alene i 

Danmark og det mest triste ved inkontinens 
er, at rigtig mange forestiller sig, at de 

er alene om lidelsen. 


