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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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BAGGRUND FOR 
TEMAEFTERMIDDAGEN

V/  ANETTE PAGH ROSENTHAL, 
SUNDHEDSSTYRELSEN



Temaeftermiddag om 
forebyggelse af 
inkontinens

23. november 2021

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.



14.05     Hvordan arbejder vi med forebyggelse af inkontinens blandt ældre kvinder? v. Helle 

Skøtt og Dorthe Haskaj, Kontinensklinikken Randers Kommune

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

forebygge? v. Frank Schmidt, speciallæge i urologi, Aarhus Universitetshospital Skejby

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? 

Pause

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



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. FRANK SCHMIDT, SPECIALLÆGE I UROLOGI, 
AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL SKEJBY 



Frank Schmidt, Ovl, PhD

Speciallæge i urinvejskirurgi

Urinvejskirurgisk afdeling og Klinik for BækkenbundsLidelser (KBL)

Aarhus Universitets Hospital

Cand. med. , Aarhus Universitet  1996

PhD i vandladningsfysiologi og urodynamik, AU 2002

Speciallæge i urologi, 2009

Afdelingslæge Herlev Hospital 2009-2010

Afdelingslæge AUH 2010-2020

Overlæge Urinvejskirurgi og KBL AUH 2020-

Funktionsleder urologisk dagkirurgi,  AUH

Ansvarlig for vandladningsforstyrrelser hos mænd

Best. medl.  Kontinensforeningen

Underviser alm. med læger i urologi ved AU, underviser på 
kontinensmodulet sgpl diplomuddannelse, foredragsholder i ind- og 
udland.

Underviser læger i almen praksis, primær sektoren, konsultations sgpl i 
almen praksis mm.



Slap stråle



Våde bukser









Hvilke vandladningsgener taler vi 

om
 Utæthed (Inkontinens)

 Dårlig blæretømning

 Forstørret prostata

 Gentagne urinvejsinfektioner

 Vandladninger om natten (nocturi)

 Kraftig trang (Urge)

 Smertefulde vandladninger

 Blod i vandet.



Urininkontinens

Vi taler om fire former for urininkontinens

1) Stress inkontinens

Utæthed ved host, hop, grin, fysisk 
aktivitet.

2) Urge inkontinens (trængnings inkontinens)

Utæthed forudgået af kraftig 
vandladningstrang, som ikke kan 
undertrykkes.

3) Blandings inkontinens

Der er både kraftig trang OG utæthed ved 
fysisk aktivitet.

4) Overløbsinkontinens

Pts blære er ”overfyldt” og ”løber over” 
også kaldt Iscuria paradoxa





Stress inkontinens

 Forekommer stort set kun hos kvinder.

 Utætheden kommer uden forudgående vandladningstrang.

 Kommer ved fysisk aktivitet som host, 

◦ hop, grin, tunge løft, samleje osv osv.

Forekommer stort set kun hos kvinder, der har været gravide tidligere 

i livet.

Hos mænd stort set kun efter operationer i urinvejene.

Kan forekomme hos personer med visse neurologiske lidelser, især 

parkinson og efter apoplexi.

Ofte kun små portioner.



Urge- eller trængningsinkontinens

 Hos yngre primært hos kvinder. 

 Hos ældre lige hyppigt hos mænd og kvinder

 Utæthed FORUDGÅET af vandladningstrang

 Oftest store portioner, evt. en fuldstændig blæretømning.

 Ses ofte hos personer med nervesygdomme som 

Parkinson, Altzheimer, Sclerose, tidl. blodprop i hjernen, 

spinal stenose, discus prolaps mmm.



Dårlig blæretømning (residualurin)

 Oftest hos mænd

 Kan også forekomme hos kvinder.

 Forekommer hos mænd med forstørret prostata

 Forekommer hos kvinder med nedsænkning af 

underlivets organer

 Forekommer hos personer med neurologiske lidelser

 Forekommer hos personer med ”selskabsblære”



Dårlig blæretømning (rest-urin)



Forstørret prostata

 Hos alle mænd begynder prostata at vokse med alderen

 Man behandler kun, hvis der er vandladningsgener

 Godartet prostata forstørrelser er IKKE cancer



Hyppige blærebetændelser

 Hvis der er mere end to blærebetændelser på et halvt år 

eller tre på et år, taler man om hyppige 

blærebetændelser.

 Man må gerne have bakterier i urinen, hvis de ikke giver 

symptomer. 

 Rammer oftest kvinder, men mænd kan også rammes.

 Skyldes ofte rest-urin

 Skyldes ofte at man drikker for lidt og tisser for sjældent.



Det er vigtigt at drikke rigeligt og tisse ofte.



Natlige vandladninger (nocturi)

 Mere end én vandladning efter, at man er gået i seng for 

at sove.

 Kan skyldes mange forskellige ting. 



Årsager til natlige vandladninger

 Man drikker for meget om aftenen.

 Ændringer i kroppens døgnrytme, så man udskiller 

væske og salt om natten.

 SUKKERSYGE

 Lille eller overaktiv blære

 Søvn apnø (snorker og glemmer at trække vejret)

 Dårligt hjerte med væskeophobning i benene. 

(hævede ben)



Natlige vandladninger.

 Øget risiko for faldulykker

 Øget risiko for tidlig død

 Øget risiko for hjerte- kar sygdom

 Øget risiko for overvægt

 Øget risiko for sukkersyge

 Øget risiko for depression

 Nedsat arbejdsevne

 Øget risiko for trafikulykker



Kraftig trængning (urge)

 Kraftig vandladningstrang

på tider, hvor blæren ikke er fuld.

Tiltager med alderen.  

Kaldes også OverAktiv Blære (OAB)



OverAktiv Blære

 Medfører ofte hyppige og små vandladninger.

 Medfører ofte natlige vandladninger.

 Er socialt invaliderende.

 Man kender alle toiletter ned at strøget, supermarkedet, 

ved sociale arrangementer osv.



Årsager

 Ofte ukendt

 Blærebetændelse

 Nervesygdomme (parkinson, Alzheimer, tidligere 

blodpropper i hjernen, discus prolaps osv

 Forstørret prostata

 Blæresten

 Blærecancer



Blod i vandet 

 SKAL  ALTID UNDERSØGES

 Skyldes hyppigt blærebetændelse

 Er oftest ufarligt

 Kan være symptom på nyre- eller blære cancer



Hvad sker der hos lægen?



Undersøgelser

 Samtale, hvor man taler om problemets omfang, gener, 

hvornår, hvor meget, hvad?

 Gennemgang af andre lidelser
 Diabetes, parkinson, Altzheimer, blodpropper, hjertelidelser, dårlig ryg, 

dårlig gangfunktion, depression osv

Gennemgang af medicin liste



Undersøgelser

 Væske Vandladnings skema



Væske vandladnings skema

 Udfyldes over tre dage, hvor man måler hvor meget 

man drikker og hvornår, og hvor meget man tisser og 

hvornår.

 Ved inkontinens måles vægten på 

bleerne/trusseindlæggene.

 LÆGENS VIGTIGSTE REDSKAB



Score skemaer

 DAN-PSS skema til mænd, fortæller lidt om 

problemets omfang og generne.

 ICIQ til kvinder, fortæller om problemets omfang.



Behandling



Behandling for utæthed

 Stress inkontinens

◦ Vægttab

◦ Behandling af KOL

◦ Stikpiller med østrogen

◦ Bækkenbundstræning

◦ Væske- og vandladningsændringer

◦ Vaginal ring

◦ Operation med indsættelse af ”tape” 



Behandling for utæthed

 Urge (trængnings) inkontinens

◦ Vægttab

◦ Østrogen stikpiller

◦ Ingen kunstige sødestoffer

◦ Tabletter (ikke anticholinergica, gerne mirabegron) 

◦ Botox i blæren



Dårlig blæretømning

 Klokkeslæt vandladning fx hver 3. time

 Dobbelt vandladning (to gange med 10 minutters 

mellemrum

 Sætte sig omvendt på toilettet

 Engangs kateter (RIK)

 Operation 



Forstørret prostata

 Medicin

 Alfa-blokker 

 Finasterid

 Operation (skrælning af prostata)



Forebyggelse og behandling af gentagne 

blærebetændelser

 Rigeligt væskeindtag (25 ml/kg/dag) ca 2 

liter.

 Hyppig vandladning, fx hver 3. time.

 Behandle dårlig blæretømning (RIK)

 Langtidsprofylakse med AB til natten



Natlige vandladninger

 Nedsætte væskeindtag om aftenen.

 Vanddrivende medicin om eftermiddagen

 Medicin, som holder væske i kroppen om natten 

 Behandle søvnapnø

 Behandle blærebetændelser

 Behandle forstørret prostata



Hjælpemidler



Hjælpemidler

 Hvis hjælpemidlet er en permanent løsning, SKAL 

kommunen yde tilskud.

 Tilskud søges via hjemmeplejen

(Serviceloven § 112)

Det er en RET i Danmark, at få adgang til hjælpemidler



HUSK HUSK HUSK HUSK

 Mange kan helbredes for vandladningsgener

 Mange kan få gjort generne mindre.

 Meget kan undersøges og behandles i primærsektor ved 

fx livsstilsændringer, gode væske vandladnings vaner, 

blæretømning med RIK eller KAD/topkateter

 Stik ikke hovedet i busken



SPØRGSMÅL



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / PAUSE



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

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

V. HELLE SKØTT OG DORTHE HASKAJ
KONTINENSKLINIKKEN RANDERS KOMMUNE



Kontinensklinikken i Randers er startet i 2012 

- 4 kontinens spl i Randers Kommune → 94 timer /uge fordelt på 1 
fuldtids kontinensspl. i Kontinensklinikken og 3 kontinensspl’er med ca. 
22 timers kontinensfunktion/pr uge i områderne.

- 2 gyn/obs fysioterapeuter tilkoblet klinikken ( 12 timer i alt)

- Kontinensklinikkens spl står for udredning , behandling, uroflow og 
blærescan hos mobile borgere. Der afsættes 45-60 minutter ved 1 . 
aftale.

- Hjemmebesøg hos borgere som ikke er i stand til at mobilisere sig ind til 
klinikken.

Kontinensklinikken Randers



Kontinensklinikken er centralt beliggende i Randers Sundhedscenter, 
Thors Bakke. 

Forebyggende arbejde ifht. til forebyggelse af urin- og 
afføringsproblematik.

Kontinensklinikkens tilbud er gratis og kræver ikke lægehenvisning

Nøglepersonsnetværk → tværfagligt samarbejde. 

Kontinens spl har ansvar for § 112 bevillinger 
(behandling/oprettelse/afslag)

Kontinensklinikken Randers



Opsporing i samarbejde med:

- Kommunens plejepersonale, herunder spl. og sosu-personale.
- Forebyggende medarbejdere 
- Praktiserende læger
- Rehabiliteringsenheder
- Pjecer om Kontinensklinikkens tilbud placeret hos læger,  
sundheds/sygeplejeklinikker og offentlige steder. 

- Mund - til – mund metoden.
- Anonym rådgivning

Kontinensklinikken Randers



Indsatser:

- Ældretræf, herunder 80 års fødselsdag, 
- Arrangement på Randers Bibliotek for kvinder i overgangsalderen i     

samarbejde med Gynækologisk/Urologisk afdeling og klinikken rykker 
ud af  

huset for en dag.
- Ældreavisen hvert kvartal i husstandsomdelt ugeavis. 
- Artikler i ugeavisen og Amts Avisen.
- Deltagelse i lægernes 12-mandsforening.
- Facebook-side: https://www.facebook.com/Kontinenssygepl-Randers-

- Hjemmeside: https://www.randers.dk/borger/sundhed-og-
sygdom/sundhedscenter/hvem-er-vi/kontinensklinikken/

Kontinensklinikken Randers

https://www.facebook.com/Kontinenssygepl-Randers-
https://www.randers.dk/borger/sundhed-og-


Aktører i spil:

-Primærsygeplejersker i 3 områder – hele Randers kommune.

- Forebyggende medarbejdere

- Rehabiliteringsenhed

- Alle spl-stud, sosu/sosa elever i Randers kommune undervises af en  
kontinensspl i deres uddannelses forløb.

- Samarbejde med nøglepersonsnetværk sosu/sosa i distrikter og på 
centre til start dataindsamling i hjemmet hos borgere med 
nyopdaget inkontinens.et

Kontinensklinikken Randers



Samarbejde eksternt:

- Praktiserende læger

- Årlige cafémøder planlagt i samarbejde med Urinvejskirurgisk  
afdeling, Randers hvor sygeplejersker fra Randers Klyngen inviteres.

- Gymnastikinstruktører i lokale sportsforeninger

- Psykomotorikere

Kontinensklinikken Randers



Implementering

Største udfordring var praktiserende læger. Efter udarbejdelse af flow-chart, 
præsentation på kommune/praksis møde, deltagelse i div. 12 mands 
foreninger for læger og en masse tid, er Kontinensklinikkens tilbud nu noget 
lægerne bruger helt naturligt og ser som en fordel i  forbindelse med 
udredning/ behandling af borgere med vandladningsproblemer, da de ikke 
selv har den fornødne viden.  
Intern implementering:
Funktionen kontinens spl og kontinensnøglepersoner, har i 1/3 af kommunen 
været kendt siden 2000 (den nordlige del). Da klinikken blev etableret og 
kontinens spl blev udbredt til hele kommunen , var det hurtigt at få sat i 

gang. 

Kontinensklinikken Randers



Økonomi: 

Målet var en besparelse, som blev effektueret meget hurtigt. 

Nu er det målet at holde udgifterne nede, hvilket er rigtigt svært 
grundet en stigning i den ældre befolkning, og fordi der udføres langt 
færre operationer for vandladningsproblemer end tidligere.
I stedet sendes borgere hjem til livslang behandling med kropsbårne 
hjælpemidler (her mangler vi en tværsektoriel indkøbsaftale).

Kontinensklinikken Randers



Den sociale betydning:

Efter første lækage i offentlig rum begynder mange kvinder at trække sig fra sociale sammenhænge i 
frygt for gentagelse. 

Kvinder venter, som bekendt, i mange år med at søge hjælp til inkontinensproblem. Kan føle sig afvist 
hos egen læge, med besked om at ”det kommer med alderen” og har accepteret dette. 

Stopper med fysisk aktivitet -> gymnastik, gåklub, kortspil etc.

Vigtigt at være åben og anerkendende overfor borgerens      
problemstilling uanset størrelse. I modsætning til e. læge er der tid til at lytte til borgeren ved kons i 
Kontinensklinikken.

Kontinensklinikken Randers
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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?
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der trækkes i billedets hjørner  

Opsamling i plenum - hvem gør hvad?

❑ Hvem laver opsporingen?

❑ Hvor foregår opsporingen? 

❑ Hvilken indsats tilbydes?

❑ Hvem tilbyder indsatsen?



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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LINK TIL SUNDHEDSSTYRELSENS MATERIALER: 

HTTPS://WWW.SST.DK/DA/VIDEN/AELDRE/FOREBYGGE

LSE-BLANDT-AELDRE/INKONTINENS

LDF@KL.DK OG TCU@KL.DK

TAK FOR I DAG

https://www.sst.dk/da/viden/aeldre/forebyggelse-blandt-aeldre/inkontinens
mailto:LDF@kl.dk
mailto:TCU@kl.dk

