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Baggrund: 

• Egen undren

• Kollegaers erfaringer

• Charlotte Bjørnes PhD. Online patientbog

• NUF 2013

• Patientudtalelser:

• ”Havde jeg vidst det her, havde jeg aldrig ladet mig 

operere”.

• Fire udenlandske studier, ingen danske studier.



Formål

• Hvorledes oplever patienten, der har fået foretaget 

radikal prostatektomi på grund af prostatakræft, 

det at blive urininkontinent og hvorledes håndterer 

patienten urininkontinensen?



Metode: 

• Hermeneutisk tilgang

• Semistruktureret interview af 3 patienter

• Teoretisk ramme:

• Antonowsky

• Transskription

• Af interviewer selv

• Forforståelse bevidstgjort



Metode

Analyse og fortolkning:

Tre faser med udgangspunkt i Kvales teori om 

meningsfortolkning

• Selvforståelse 

• Kritisk common sense-forståelse 

• Teoretisk forståelse 



Temaer

• 1) Det ramte i overraskende omfang, trods mental 

forberedelse 

• 2) At føle skam 

• 3) Strategier 

• 4) Så giv mig dog et redskab 

• 5) Kan håbet gøres synligt? 



Informant A

• A er 66 år og bor i villa

• A er gift med rask hustru, og sammen har de tre døtre. 

• Tidligere selvstændig installatørvirksomhed

• Mistet en datter 



Informant B

• B er 68 år og er bosiddende i villa

• Gift med hustru som er lungesyg, sammen har de to 

børn. 

• Informant og hustru er leder af folkeuniversitetet  i byen.

• Uddannet lærer nu pensioneret.



Informant C

• C er 72 år og enkemand 

• Uddannet typograf

• Informanten har to børn - en datter og en søn

• Bor til leje i en 3-værelses stuelejlighed

• Aktiv i diverse bestyrelser og følger normalt 

hjemmeholdets fodboldkampe på stadion hver søndag. 



Fund
Det ramte i overraskende omfang, trods mental forberedelse 

• A ”vidste lidt om det i forvejen, men jo altså ikke hvor 

meget og hvordan”. 

• B udtrykte: ” Jeg havde nok ikke gjort mig klart, hvor meget 

det drejede sig om, fordi det er igen det her med, nå ja, 

men en dråbe eller fem, og så et stykke tid. Det var til at 

have med at gøre. Men at det var så meget, det var 

overraskende. Det overraskede mig. Det var jeg ikke 

forberedt på”.



Det ramte i overraskende omfang, trods mental forberedelse 

• ”Det ved jeg ikke, hvordan man egentlig skal forberede mig 

på. Det kunne I jo have sagt lige så tit det skulle være. Det 

kan godt være, at der er nogen der oplever, at der kommer 

mere end en dråbe. Der ville jeg jo med det samme have 

sagt: Det er ikke mig” (B). 

• C udtrykte det således: ”Det er det samme, jeg siger med 

de her tre-fire procent. Dem er jeg sgu ikke imellem. IKKE. 

Det er ikke mig”.

• Alle informanterne var af opfattelsen: ”Det rammer ikke 

mig”.



At føle skam 

Bleen, afstraffelse og at strinte.

• Bleen:

• B: ”Det er det med sådan en våd ble, og så er der også 

den der fornemmelse af at man lugter, at man lugter af 

alderdomshjem. Det ved jeg altså ikke rigtig, om jeg gør.”

• ”Så sidder jeg der i teateret, jo så ville jeg have skiftet 

inden jeg gik ind, men så var der så mange, der skulle 

bruge toilettet, så jeg opgav bare. Så da jeg gik fra teateret 

igen, så tapløb det igen, indtil jeg kom ud i bilen igen”.

• ”Så kommer jeg hjem, og har sådan en balje i bukserne, 

det er altså træls” 



At føle skam 

• Afstraffelse

• A: ”Øh, altså når nu man kan mærke, at man drypper, at 

der kommer lidt, det er ligesom at få et slag i ansigtet hver 

gang, hvor man siger fandens også, nu gik det lige så 

godt”. 

• ”Det jo psykisk belastende, det skal da ikke være nogen 

hemmelighed (…),  FANDENS OSS. (….) Det er lige, når 

det der opstår, så åh, så er jo flere gange det kommer, jo 

værre bliver det, som jeg siger, engang imellem har man jo 

en nedtur”.



At føle skam 

• At strinte

• C: ”Jeg går og strinter”.

• ”Jeg lader jo ikke vandet det er jo bare et lille strint. Hvis 

jeg skulle det, skulle jeg bruge 10 eller 20 (underforstået 

bleer) om dagen”. 



Strategier

• C ”Igen det der med, der er mange, der er flinke til at ringe 
og så sige, nu er der det, nu er der det. En bette hvid løgn 
ind imellem. Jeg skal noget andet der, eller jeg kan ikke” 

• A og B forsøgte at få indarbejdet knibene i alt hvad de 
foretog sig: ”Altså når jeg skal hoste, så husker jeg også at 
knibe.(…) Det kan ikke nytte noget, når du er færdig med 
at hoste, så holder du op med at knibe, så kommer der jo 
noget alligevel (B)”. 

• C” Men på den anden side, men det var godt nok en syge-
plejerske, der sagde at det kommer kun ved at arbejde 
med det. At det bliver bedre. Men nu synes jeg jo, det er 
blevet bedre uden. En smule”. 



Så giv mig dog et redskab 

• ”Hvis du kniber, så kan du undgå at det drypper. Det kan 

man jo ikke gøre hele tiden, det er jo umuligt”. A 

• ”Jeg spurgte til det, jeg havde læst i en brochure, at der var 

en indre lukkemuskel i urinrøret. Så siger jeg, hvad gør 

den lukkemuskel, og det har jeg egentlig ikke fået noget 

svar på”. A

• C” Det er jo lige som, hvis man vil holde på en vind, men 

DET, får jeg aldrig til at fungere”. 



Kan håbet gøres synligt? 

• A ”Ja om der sker noget positivt hen ad vejen. (...) Ja at 

man holder op med at dryppe. (...)hvis nu man ku sige at 

om et halv års tid, så går det meget meget bedre. Altså så 

kan man fokusere på det, hvis nu det var det. Men det er 

der jo ikke nogen der siger. Og det er jo selvfølgelig også, 

fordi de ikke ved det” 



Kan håbet gøres synligt? 

• B ”Det kunne jeg bruge til f.eks. at når nu du og alle de 

andre der inde siger, jamen der må godt falde en dråbe, 

det sker der ikke noget ved. Så ved jeg, at f.eks. i løbet af 

formiddagen, lad os så sige 25 dråber der falder, vejer 

sådan.(...) Så ved jeg at nå ja, men det tager en måned, 

måske tre måneder, måske et halvt år. Men tager det også 

et halvt år, hvis det er sådan at det pøser ud af en” ?



Konklusion og betydning for sygeplejen

• Postoperative ambulante sygepleje evidensbaseres på 

både kvantitative og kvalitative studier

• Information og undervisning skal målrettes

• Håb og handlemuligheder



 

 

 

Du er blevet opereret for prostatakræft, og du kan 

derfor opleve, at du i tiden efter operationen kan have 

svært ved at holde på vandet. Det kalder vi midlertidig 

urininkontinens. 

 

 
Mandens underliv. Billede udlånt af Coloplast Danmark A/S. 

 

 

SÅDAN KAN DU OPLEVE INKONTINENS 

Vær forberedt på forandringen 

I flere undersøgelser blandt mænd med urininkonti-

nens efter operation for prostatakræft, fortæller mæn-

dene om deres oplevelse af at blive inkontinent: 

 

! Det er et chok på trods af god forberedelse. 

! Man kan føle sig som en forandret mand, hvilket 

kan påvirke det intime forhold til ægtefællen. 

! Manglende kontrol af urinen og det at bruge ble kan 

være forbundet med en følelse af skam og ubehag. 

! Nogle afholder sig fra social kontakt med andre. 

! Man er bange for at lugte af urin. 

! Uforudsigeligheden er utryg. 

 

 

 

 

 

 

Sådan er der nogen, der håndterer inkontinens 

Mændene i undersøgelsen giver eksempler på, hvor-

dan man kan klare hverdagen med urininkontinens, 

så som: 

 

! At gå på toilettet hyppigt. 

! At kompensere ved anvendelse af klokkesletsvand-

ladning, det vil sige at gå på toilettet hver 3. time. 

! At gå på toilettet for en sikkerheds skyld, også selv-

om du ikke føler trang til at lade vandet. 

! At orientere dig om, hvor alle toiletter er. 

! At lave knibeøvelser. 

! At drikke mindre væske, hvilket dog ofte ikke har 

nogen effekt. 

! At bruge humor. 

 

 

FAKTA OM TÆTHED 

Bækkenbundstræning 

En undersøgelse med to grupper patienter, hvor den 

ene gruppe lavede bækkenbundstræning og den 

anden ikke gjorde, viser en umiddelbar forskel i pati-

enternes tæthed. Gruppen, som lavede bækken-

Sådan håndterer du midlertidig urininkonti-
nens efter operation for prostatakræft 
 

 

Hvad er normal vandladning? 
 

! Under normale forhold bør dit væske-

indtag være 1500-2000 ml. væske pr. 
døgn. 

 
! Under normale forhold producerer 

kroppen 1000-1500 ml. urin pr. døgn. 
 

! Vandet lades 5-6 gange i dagtimerne. 
 

! Det er ikke unormalt, at vandet lades 1-
2 gange om natten. 

 
! Hver vandladning rummer normalt 250-

400 ml. urin. 

 
 

Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi 

Urologisk Afdeling 

  3. juni 2014 
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bundstræning, havde en markant bedring sammen-

lignet med gruppen, der ikke havde trænet. Forskel-

len var dog ikke markant 1 år senere. I undersøgel-

sen bliver der gjort opmærksom på, at resultaterne på 

sigt er lige så gode uden træning. 

 

Alligevel anbefaler vi, at du træner bækkenbunden 

ved at lave knibeøvelser 3 gange dagligt i 5-6 måne-

der, da du herved opnår hurtigere tæthed. Herefter 

anbefaler vi, at du holder træningen ved lige 1-2 gan-

ge om ugen. 

 

Fremtidsudsigter 

Følgende skema viser resultatet af en undersøgelse 

fra 2005 med 1288 deltagende patienter. 

 

Procentdel af patienter, 
der oplever total kontrol 

eller kun utæthed en 
gang i mellem: 

Antal måneder efter 

operationen: 

75 % 6 måneder efter 

84 % 12 måneder efter 

89 % 24 måneder efter 

86 % 60 måneder efter 

   

Procentdel af patienter, 
der oplever hyppig urin-

inkontinens eller slet 
ingen kontrol 

Antal måneder efter 

operationen: 

25 % 6 måneder efter 

16 % 12 måneder efter 

11 % 24 måneder efter 

14 %  60 måneder efter 

 

En undersøgelse fra 2007 med 203 patienter viser via 

en blevejningstest, hvor meget urin patienterne ufrivil-

ligt lader ved 1 times fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er 

her trappegang, løb på stedet, host og at bukke sig. 

 

Graden af urininkontinens i denne undersøgelse vur-

deres ud fra disse definitioner: 

 

! < 1 g urin = minimal urininkontinens 

! > 1 <10 g urin = mild urininkontinens 

! 10-50 g urin = moderat urininkontinens 

! > 50 g urin = svær urininkontinens. 

Skemaet viser resultatet af undersøgelse med blevej-

ningstest. 

 

Antal uger efter kateteret 

er fjernet: 

Gennemsnitlig, ufrivillig 
vandladning ved 1 times 

blevejningstest: 

2 uger 36,7 g 

6 uger 21,9 g 

18 uger  5,6 g 

30 uger 2,6 g 

42 uger 2,8 g 

54 uger 1,7 g 

 

Efter 18-30 uger efter operationen oplever de fleste 

patienter minimal eller ingen urininkontinens. 

 

Sådan kan et uheld defineres 

 

Her kan du se, hvor meget et uheld med ufrivillig 

vandladning kan fylde: 

 
 

 
Væske svarende til ufrivillig vandladning ved 1 times blevejning-

stest efter hhv. 54, 18 og 2 uger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarer til 1,7 g: 

Svarer til 5,6 g: 

Svarer til 36,7 g: 
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Her kan du se, hvordan et uheld med ufrivillig vand-

ladning kan se ud: 

 
   

 

 

 
1.7 g urin svarer til mængden ved ufrivillig vandladning 54 uger 
efter operationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅL DINE EGNE FREMSKRIDT 

 

Du kan selv lave en blevejningstest for at måle dine 

fremskridt. Brug skemaet herunder: 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg opnåede tæthed/kontrol den ______ 201_. 

 

  

 

 

 
5,6 g urin svarer til mængden ved ufrivillig vandladning 18 uger 

efter operationen. 
 

 
1 måned efter 

operation 

2 måneder 

efter operation 

3 måneder 

efter operation 

4 måneder 

efter operation 

5 måneder 

efter operation 

6 måneder 

efter operation 

Tabt urin pr. 

24 timer 
________ g ________ g ________ g ________ g ________ g ________ g 

Antal bleer 
pr. 24 timer  

________ stk. ________ stk. ________ stk. ________ stk. ________ stk. ________ stk. 
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DU HAR I DAG VÆRET TIL BIOFEEDBACK 

 

Her registrerer vi resultatet af din biofeedback. 

 

 

 

 

o Du mestrer teknikken. 

o Du skal huske at knibe, før du hoster, nyser, 

løfter eller bukker dig ned. 

o Du mestrer delvist teknikken. 

o Du skal arbejde videre med: 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


