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Af  Dea Larsen

>> J
eg har to børn. Min ældste datter er 18 år og min yngste er 12 
år. Det var efter min sidste graviditet, problemet begyndte at vise 
sig. Et pludseligt nys kunne hyle mig fuldstændigt ud af den, for 
selv om jeg forsøgte at knibe sammen, løb urinen lystigt ned ad 
mine ben. Jeg syntes, at det var frygteligt pinligt. Efterhånden 
kunne jeg hverken løbe, hoppe, hoste eller nyse, uden at det 
gik helt galt. Det betød, at jeg faktisk begyndte at ændre min 
adfærd. Jeg, der tidligere har dyrket alle mulige typer af sport 

måtte afstå, selv om jeg elsker at røre mig og være fysisk aktiv. Simpelthen 
fordi jeg var genert over, at være nødt til at bruge ble, eller alternativt blive 
afsløret af våde bukser. To onder, som jeg ikke orkede at forholde mig til. Det 
blev lettere at lade helt være, også selv om jeg savnede mine veninder på byens 
”old ladies” fodboldhold. 

Internettet kom mig til hjælp, for en dag fik jeg nok af at tisse i bukserne 
og ved en hurtig søgning fik min tilstand et navn – jeg led af stressinkonti-
nens, ligesom så mange andre, erfarede jeg.

Jeg har efterfølgende undret mig over, hvorfor det skulle tage mig ti år at 
gøre noget ved problemet. Jeg har nok i virkeligheden prøvet at lukke øjnene 
for det faktum, at jeg ”var utæt”, fordi jeg ubevidst bildte mig selv ind, at ved 
at lukke øjnene for det, forsvandt problemet måske af sig selv. Det gjorde det 
så ikke, blev jeg jo klar over. 

Slukøret gik jeg til lægen og fortalte om, hvad jeg havde ”googlet” mig 
frem til. Jeg var både rigtigt ked af det, men også lettet over, at det åbenbart 
var en tilstand som er ret almindelig, og at der derfor også fandtes en løsning 
på problemet.

Jeg fik en henvisning til en gynækolog og et skema, hvor jeg skulle notere 
over et par døgn, hvor meget væske jeg indtog, og hvor meget jeg tissede. 
Med skemaet i hånden drog jeg til en konsultation hos min gynækolog, som 
efter en grundig undersøgelse bekræftede, at jeg led af stressinkontinens. Jeg 
kontaktede min private sundhedsforsikring og en henvisning senere var jeg 

indstillet til en TVT operation på Privathospitalet Møn.
TTVT står for “Tensionfree Vaginal Tape” og er et kunst-

stofbændel som placeres, så det understøtter urinrøret. 
Nu havde jeg jo allerede undersøgt en del vedrørende em-

net på Internettet, så jeg var også helt klar over, at jeg ville 
operereres på Privathospitalet Møn, hvor den største eksper-
tise på området er samlet.  

Køreturen var lang, for jeg bor på vestegnen, så det tog en 
times tid at køre til Møn, men jeg brugte tiden til, at forbe-
rede mig på forundersøgelsen. Jeg er nok ikke den eneste der 
er lidt nervøs ved tanken om operation – uanset hvor lille et 
indgreb der skal udføres. Derfor er jeg nødt til at fremhæve, 
hvilken dejlig modtagelse jeg fik, da jeg nåede frem til Privat-
hospitalet Møn. Alle var utroligt søde og imødekommende, 
så jeg fik hurtigt nerverne i ro og følte mig fuldstændig tryg 
i deres hænder.

Efter forundersøgelsen, trillede jeg hjem igen og modtog 
kort efter en indkaldelse til operation ca. 14 dage senere. 

Da dagen oprandt kørte min kæreste med mig, for han 
skulle være chauffør på hjemvejen. Man må nemlig komme 
hjem igen samme dag. Igen oplevede jeg den gode og rolige 
stemning, og da det blev min tur til at blive bedøvet og gjort 
klar til operation, var jeg helt rolig. 

En TVT operation er lidt speciel, forstået på den måde, at 
kirurgen lægger to små snit og placerer en slags slynge, Tensi-
onfree Vaginal Tape, under urinrøret. Når det er gjort ”væk-
kes” patienten, og bliver bedt om at hoste, imens kirurgen 
strammer TVT tapen, så den ligger helt perfekt og strammer 
tilstrækkeligt omkring urinrøret. Da vi nåede til den del af 
operationen, var det forbavsende let at gøre hvad jeg blev 

 Få livet 
    tilbage på 
15 minutter

Man bliver skamfuld og forsøger at skjule det bedst muligt.  At tisse 
i bukserne ved fysisk anstrengelse eller når man nyser, er et mareridt 
– for det sker ofte i fuld offentlighed. Jeg ved det, for jeg har lidt af 
stressinkontinens i mere end ti år. Det gør jeg heldigvis ikke mere.

 EFTERHÅNDEN KUNNE JEG HVERKEN LØBE, HOPPE, HOSTE ELLER NYSE, UDEN AT DET GIK HELT GALT.  
DET BETØD, AT JEG FAKTISK BEGYNDTE AT ÆNDRE MIN ADFÆRD. JEG, DER TIDLIGERE HAR DYRKET ALLE 
MULIGE TYPER AF SPORT MÅTTE AFSTÅ, SELV OM JEG ELSKER AT RØRE MIG OG VÆRE FYSISK AKTIV.”

”



N R .  7 8  ·  A P R I L / M A J  2 0 1 6  ·  B Ø R N  &  F R I T I D  ·  71

 Få livet 
    tilbage på 
15 minutter

bedt om. Jeg havde troet, at det ville virke forvirrende, men der 
blev jeg positivt overrasket. Jeg var halvdøsig fordi man bliver lo-
kalbedøvet og får det der kaldes ”en lille rus” for at slappe af under 
operationen, som i øvrigt kun tager 15 minutter at udføre.

På grund af kombinationen af bedøvelse og beroligende me-
dicin var jeg lidt forvirret og også lidt følsom, og så har jeg let til 
tårer. Denne gang var det allermest glædestårer der trillede ned ad 
mine kinder, for det hele var gået fuldstændigt som planlagt, så 
nu handlede det bare om, at jeg skulle vise sygeplejersken, at 
jeg kunne tisse helt normalt. Hold nu op hvor jeg drak 
en masse saftevand. Jeg var selv frygteligt nysgerrig 
på, hvordan det ville føles. Efter en tid fik jeg tis-
setrang, og vi kunne konstatere at alt var fint, 
og så måtte jeg komme hjem – fulgt af forma-
ningen om at tage det roligt, og lade være med 
at bære tunge ting de næste fjorten dage. 

Om jeg er glad for min TVT operation? Jeg 
er ikke bare glad, jeg er jublende lykkelig. Det 
er en helt ny frihed, at kunne færdes overalt 
uden skrækken for at tisse i bukserne. Fordi 
jeg har gået så længe med min stressinkonti-
nens, havde jeg helt glemt, hvordan det natur-
ligt føles at sætte sig på toilettet for at tisse. I 
de seneste ti år er urinen fosset af sig selv, fra 
jeg trak bukserne ned, så det skulle gå stærkt 
med at få placeret mig på toilettet. Nu skal jeg 
faktisk presse en lille smule og det giver mig 
kontrollen tilbage og ikke mindst frihed til 
at gå hjemmefra uden mavepi-
ne af nervøsitet for uheld. Q

Privathospitalet Møn
Langgade 57 E
4780 Stege
Tlf. 7610 4060
Læs mere på 
www.privathospitaletmoen.dk
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