
Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

TEMAEFTERMIDDAG OM 
FOREBYGGELSE AF 
URININKONTINENS BLANDT ÆLDRE

HVAD KAN KOMMUNEN GØRE?

Lene Dørfler, Specialkonsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL 

Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL og forskningschef Aalborg Kommune 

Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet



Velkommen til temaeftermiddag

Hvad kan kommunen gøre for at 

urininkontinens ikke opstår eller 

forværres?

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens inspirationsmateriale

sætter dagen fokus på urininkontinens gennem oplæg 

og drøftelser.

▪ Opsporing

▪ Udredning

▪ Organisering 

▪ Tilrettelæggelse af indsatser 

▪ Opfølgning 



Center for Forebyggelses i praksis

• Formidle viden om vidensbaserede  

forebyggelsesindsatser 

• Understøtte implementering af 

vidensbaserede forebyggelsesindsatser 

• Brobygning mellem forskning og praksis og 

bidrage til udvikling af nye vidensbaserede 

forebyggelsesindsatser

www.kl.dk/forebyggelseipraksis

http://www.kl.dk/forebyggelseipraksis
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Temaeftermiddag om 
forebyggelse af 
inkontinens

10. januar 2022

Anette Pagh Rosenthal

Afdelingslæge



Baggrund – derfor er vi her i dag

Hvor stort er problemet? 
− Op mod 500.000 danskere lider af inkontinens (Kontinensforeningen)

− Ca. 50 % af alle kvinder over 75 år lider af inkontinens

− Store konsekvenser for livskvalitet: Hud- og lugtgener       social isolation

− Tabu        inddrager ikke andre (familien/kommunen/lægen) i problemet

− Kan i mange tilfælde forbygges eller bedres

− Der går i gennemsnit 7 år inden man henvender sig til egen læge – derfor er det 

vigtigt at tage initiativ til at tale om inkontinens

Side 6

En pose penge fra statskassen (SATS-puljeaftale) 
til forebyggelse af inkontinens – med særligt fokus på ældre kvinder

2019: Vidensafdækning

2020: Udvikling af materiale

2021: Afholdelse af temaeftermiddage



Materialer til kommuner, 
sundhedsfaglige og borgere

Materialer om urininkontinens udviklet i samarbejde mellem 

fagpersoner og SST:

Til kommuner: 

− Pjece – Forebyggelse af urininkontinens hos ældre

− Inspirationsvideoer til sundhedsfaglige

• Inspiration til at tale om inkontinens

• Brug af væske-vandladningsskema

• Vejledning i træning af bækkenbund

Til borgere:

− Pjece - Hold på vandet (oversat til flere sprog)

− Kort videospot

Alle materialer ligger på SST’s hjemmeside: 

https://www.sst.dk/da/viden/aeldre/forebyggelse-blandt-

aeldre/inkontinens

Side 7

https://www.sst.dk/da/viden/aeldre/forebyggelse-blandt-aeldre/inkontinens
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Formålet med temaeftermiddagen er, at de 

deltagende kommuner deler erfaringer og får  

viden og inspiration til at organisere og 

understøtte, at urininkontinens forebygges, 

opspores og begrænses.



Hvordan arbejder vi med forebyggelse af inkontinens blandt ældre kvinder? 

v. Marianne Berthelsen, Inkontinenskoordinator og uroterapeut, Frederiksberg 

Kommune

Forebyggelsespotentialer i relation til inkontinens. Hvad ved vi, og hvordan kan vi 

forebygge? v. Vibeke Weltz, overlæge i urogynækologi Herlev Hospital

13.00 Velkomst og introduktion til dagen v. Anette Pagh Rosenthal, Sundhedsstyrelsen og 

Lene Dørfler, Center for Forebyggelse i praksis, KL 

Pause

15.45    Tak for i dag

Gruppedrøftelse - Hvordan arbejder vi med at forebygge urininkontinens i vores 

organisation? 

Program: Forebyggelse af urininkontinens blandt ældre – hvad kan kommunen gøre?

Opsamling fra gruppedrøftelserne - Hvem gør hvad i din kommune? 

v. Center for Forebyggelse i praksis

Pause



Kort præsentation

• Navn 

• Stilling



Refleksionsspørgsmål

Når jeres indsats de rette borgere?

Ved jeres kollegaer hvad de skal gøre, når de møder en borger med 
en urininkontinensproblematik?

Har de rette kompetencer?

Muligheder og evt. udfordringer i samarbejdet med interne og 
eksterne aktører?
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FOREBYGGELSESPOTENTIALER 
I RELATION TIL INKONTINENS 

HVAD VED VI, OG HVAD KAN 
FOREBYGGES?

V. VIBEKE WELTZ, OVERLÆGE I UROGYNÆKOLOGI 
PÅ GYNÆKOLOGISK AFD.  HERLEV HOSPITAL



Forebyggelsespotentialer i relation til 
inkontinens 
Hvad ved vi, og hvad kan forebygges?

Vibeke Weltz, overlæge i urogynækologi på gynækologisk afd. på Herlev 
Hospital

Formand i Kontinensforeningen



Lidt om mig:

Læge – gynækolog/obstetriker –
urogynækolog

Formand i Kontinensforerningen

Gift, 3 børn – 4300g, 4800g, 4000g

48 år

Ikke-ryger – normalt BMI

Cykler og løber



Målet er, at 
urininkontinens 
ikke opstår 
eller forværres



Outline

• Hvad er et normalt væske-vandladningsmønster?

• Den normale vandladning

• Hvor ”går det galt”?

• Urin-inkontinenstyper

• Stress inkontinens

• Urgency inkontinens

• Blandingsinkontinens

• Nykturi

• Hvordan forebygges

• Stress inkontinens

• Urge inkontinens

• Nykturi

• Lidt om forebyggelse og behandling undervejs

• Opsummering

• Spørgsmål



Hvad er et 
normalt 
væske-

vandladnings-
mønster?

• Normalt væskeindtag: 1½-2L pr døgn

• Normal samlet vandladning ca. tilsvarende indtag

• Normalt antal vandl. pr døgn 6-8

• Mængde/vandl.(kapacitet) 2-400 ml ca

• Natlige vandladninger 1-2 (0-1)

• Frivillig start

• Ubrudt stråle uden besvær

• Fuldstændig tømning

• Ingen lækager



Den normale 
vandladning

Nedre 
urinvejes 
funktion

2 modsatrettede funktioner:

Reservoir 

Blæren skal udvide sig under lavt tryk. 

Trykket i urinrøret er højt (bækkenbunden)

Miktion

Blæren kontraheres. 

Urinrøret relakseres.



Den normale 
vandladning



Hvor kan det 
gå galt?



Hvad er urin-
inkontinens?

• Definition:

• Ufrivillig urinlækage, 
som udgør et socialt 
eller hygiejnisk 
problem



Hvor ”går det 
galt”?
- årsager.

• Forstyrrelse i væske-vandladningsmønster
• Drikkevaner:  for meget, for lidt, forkert, 

tidspunkter
• Vandladningsvaner: ”Tisser af”

• Fysiologien
• Menopausen: nedsat muskelmasse, nedsat 

østrogen, knibefunktion, sarte slimhinder
• Prolaps, skade på bækkenbunden

• Neurologisk
• Nerveskader, sygdomme (fx sclerose, parkinsons, 

demens, apopleksi, ALS)
• Urinvejsinfektioner
• Diabetes (nerveskade eller øget væskeindtag)
• Følgevirkninger efter fx kirurgi, strålebehandling mv
• Overvægt, hoste, forstoppelse, tungt arbejde.
• Residualurin
• Bevægeapparatet - gangfunktion



Hvorfor er vigtigt at gøre 
noget ved inkontinens?

• 500.000 danskere (anslået)

• Livskvalitet – hygiejne

• Socialt invaliderende - Isolation 



Urin-inkontinenstyper: 
Stress-inkontinens

• Stress = belastning af
bækkenbunden

• Nys, host, hop, dans, latter, 
pludselige bevægelser, tunge løft, 
fysisk aktivitet



Hvordan 
diagnosticeres 

SUI

Anamnese – DUGA-base skema

VVS

Objektiv undersøgelse – stress test – knibe 
funktion

Flow og residualurinmåling

Evt. cystometri

Overvej anden sygdom



DUGAbase
skema

ICIQ



Hvordan 
diagnosticeres SUI?



Forebyggelse  
Behandling  

SUI

• Vejledning i gode væske og 
vandladningsvaner

• Sikre sufficient blæretømning (dobbelt 
voiding)

• Bækkenbundstræning - fysioterapeut

• Lokal østrogen

• Inkontinens-ring

Minimal care

• Kirurgi

• Fx TVT eller bulking

Næste skridt



Bækkenbunds
træning



Lokal 
østrogen



Lige lidt om 
hjælpemidler



TVT
Tension Free Vaginal 
Tape



Urgency inkontinens

• Pludselig bydende trang med lækager

• Hyppige små vandladninger



Hvordan 
diagnosticeres 

UUI

Anamnese – DUGA-base skema

VVS

Objektiv undersøgelse – stress test – knibe 
funktion

Flow og residualurinmåling

Evt. cystometri

Overvej anden sygdom



Urgency
inkontinens



Forebyggelse  
Behandling 

UUI

• Gode væske-vandladningsvaner

• Blære-træning

• Sikre god tømning

• BBT

• Lokal østrogen

• Laksantia

• (inkontinens ring)

Minimal care

• Blæredæmpende medicin 

• Obs bivikninger

• Botox

• Sakral Nerve Stimulation

Næste skridt



Adfærd

• Gode drikkevaner (obs Alkohol 
fx)

• Timed voidning (måske især 
demente)

• Gode toiletforhold



Forstoppelse
Rektocele 

Overløbsinkontinens



Blæredæmpende 
medicin



Botox behandling



Nykturi

• Hvis man vågner om natten fordi man skal tisse.

• Antal gange er for såvidt underordnet

• Ødelægger nattesøvn og deraf følger



Nykturi
forebyggelse

behandling

• Gode VV-vaner

• Begrænse væskeindtag efter kl 18

• Tømme blæren ordentligt

• Vanddrivende medicin

• Hævede ben

• Elevér benene om aftenen

• Støttestrømper

Forebyggelse

• Endokrine lidelser

• Prolaps (fx cystocele)

Overvej anden sygdom

• Blæredæmpende, desmopressin mv

Evt medicinsk behandling



Serviceloven§112 
Bevilling af personlige 
hjælpemidler



Tegn på 
urininkontinens

• Vådt tøj (eller våde bleer)

• Hyppige vandladninger

• Små vandladninger

• Nedsat fysisk aktivitet (undgår at gå/løbe/hoppe…)

• Mindre væskeindtag

• Dehydrering, konfusion, faldtendens

• Social isolation (trækker sig)



Hvordan der 
kan 
forebygges?
• Tal om det!

• Holde sig i gang fysisk 

• Bevare muskelmassen 

• Bækkenbundstræning

• Blæretræning

• Opmærksomhed på gode vaner

• Brug SST hjemmeside

• Kontinensforeningens
hjemmeside



Spørgsmål



Tak for nu
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HVORDAN ARBEJDER VI MED 
FOREBYGGELSE AF INKONTINENS BLANDT 
ÆLDRE KVINDER I RANDERS  KOMMUNE?

V. MARIANNE BERTELSEN
INKONTINENSKOORDINATOR OG UROTERAPEUT 
FREDERIKSBERG KOMMUNE



Forebyggelse af urininkontinens 
hos ældre kvinder

Frederiksberg Kommunes



Inkontinens er tabu

• Konsekvenser for livskvalitet

• Skammer sig – er flove

• Skyldfølelse

• Dårlig selvværd

• Depression

• Mindre aktive – isolation

• Intimitet og kram



”Forebyggelse” et vidt begreb?

• Mindske gener ved inkontinens

• Forebygge de negative konsekvenser af 
inkontinensproblematikker



Inkontinensklinikken – Frederiksberg 
Kommune
• Frederiksbergborgere over 18 år

• Henvendelse med og uden henvisning

• Bemandet af:
• 3 kontinenssygeplejersker

• 1 uroterapeut

• 2 bækkenbundsuddannede fysioterapeuter

• Åbent alle hverdage
• Telefontid dagligt 1 – 2 timer

• Aftale tid før man møder op



Apparatur - inkontinensklinikken

• Flowmeter

• Ultralydsscanner

• Stix-apparat

• Vægt - blevejningstest



Forløb i klinikken - Minimal care

1. Samtale med sygeplejerske
• Systematisk - helhed
• Målsætning
• Urinstix
• Resturin
• V+V-skema
• Blevejningstest
• Tillempet Qol - skema

2. Samtale med sygeplejrsk
• Vurdering af VVS
• Flow
• Resturinmåling
• Råd og vejledning

• Lokal østrogenbehandling?
• Ændre drikke og toiletvaner?
• Afføringsregulering?
• Blæretræning



Forløb i inkontinensklinikken

1. Besøg hos fysioterapeut
• Repetition af aftaler og planer
• Fokus på målsætningen
• Palpation
• Inviduelt træningsprogram
• +/- holdtræning

2. Status på træning
• Opfølgning + nye opgaver

3. Afsluttende kontrol fys
• Palpation

3. Besøg hos sygeplejerske
• Hjælpemidler
• Bevilling

_______________________________

• Mulighed for sparring x 2 pr. uge

• Konf med fys hver 14. dag

• Tillæmpet evalueringsskema 
• Qol



Organisation af inkontinensindsatsen i Frederiksberg Kommune

Inkontinensklinikken

Hjemmeplejen 

4 sygeplejersker

Kommunal hjemmepleje

Hjemmebesøg

Hjemmepleje med 3 
distrikter

Sparring + undervisning

Nøglepersoner  

SEL§112 bevilling 
inkontinenshjælpemidler

2 Fysioterapeuter

Genoptræning

Sundhedscentret

Forebyggelsen

Forebyggende 
hjemmebesøg

4 lægeklinikker 

samme matrikel som 
klinikken



Opsporing
• Åben klinik

• Hjemmeside
• Facebook
• Avisartikel
• Go-cards
• Kontinensforeningen
• Sundhed.dk
• Pjecer

• Borgermøder

• Seniordage

• Besøg i ældreforeninger

• Undervisning kvindecafeer / etnisk

• Klar til job



Reklame og opsporing

• Praksiskonsulenten

• Præsentation af klinikken til alle nye læger

• Præsentation af klinikken til alle nye 
borgere i kommunen

• RIV – undervisning



Hvis du har brug for hjælp

så ring til kontinenssygeplejerskerne

Telefon 38213306 

Inkontinensklinikken

Rådgivning

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.was.digst.dk%2Fsvnp-aula-dk&psig=AOvVaw22hMtuDVSYV5wqVKRxL4b9&ust=1629967974431000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCKDHl4Pmy_ICFQAAAAAdAAAAABAJ


Inkontinens og økonomi?

• Penge til klinik søgt på baggrund af Businesscase Odsherred Kommune
• 75% helt eller delvist afhjulpet 

• Markant øget livskvalitet

• Udgiften til bleer mindskes

• Vores målsætning Frederiksberg Kommune
• 50% helt afhjulpet + 50% delvist afhjulpet ?

• Alle bevillinger via kontinenssygeplejerskerne

• Effekt på budget til inkontinenshjælpemidler???

• Øget livskvalitet 



Ideer og planer

• Brug af min dialog

• Gode råd og levevaner

• Brug af hjemmesiden 

• Gode råd og levevaner

• Opfølgning på borgere ca. et år senere – hold?

• Udsatte boligområder

• ”Stuegangsprojekt”
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GRUPPEDRØFTELSE

HVORDAN ARBEJDER VI MED AT 

FOREBYGGE URININKONTINENS 

I VORES ORGANISATION?



Refleksionsspørgsmål om egen praksis

❑ Hvordan opspores og udredes ældre for urininkontinens i 

din kommune, og hvilke aktører er involveret? 

❑ Hvilke indsatser har kommunen målrettet ældre kvinder 

med urininkontinens?

➢ Internt i kommunen?

➢ I samarbejde med andre aktører, fx aftenskoler?



der trækkes i billedets hjørner  

Opsamling i plenum - hvem gør hvad?

❑Hvem laver opsporingen?

❑ Hvilken indsats tilbydes?



Hvad er jeg blevet inspireret af i dag?

› Hvad vil jeg gerne hjem og arbejde med? 

› Hvordan vil jeg gøre det?

› Sammen med hvem?



Din handleplan

Hvad? Med hvem?Hvordan?



Din handleplan

Hvad? Med hvem?

FX

Undersøge om mine kollegaer i 

sundhedscenteret kan være med til at 

forebygge og lave tidlig opsporing hos 

borgere i risiko for eller med urininkontinens 

Styrke samarbejde med 

forebyggelseskonsulenterne…..

Styrke samarbejde med civilsamfund….

Sikre de rette kompetencer….

FX

Foreslå at der stilles et spørgsmål til 

urininkontinens i forbindelse med den 

afklarende samtale

FX

Lave en aftale med min leder om, 

hvordan vi kan gå videre med at 

kontakte sundhedscenteret

Hvordan?



Kort runde - hvad er jeg blevet inspireret af i dag?

› Nævn én ting som du vil hjem og arbejde med? 

› Sammen med hvem?



Ønsker til fremtidige temadage

Har du ønsker til temadage, som Center for 

Forebyggelse i praksis kan udbyde?

– så hører vi gerne fra dig på forebyggelseipraksis@kl.dk

› Hvis du ønsker at abonnere på vores nyhedsmail med kommende 

temadage - så send en mail til forebyggelseipraksis@kl.dk

mailto:forebyggelseipraksis@kl.dk
mailto:forebyggelseipraksis@kl.dk
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