
Har du svært ved  
at holde på luft  
eller afføring?

Der er hjælp  
at hente



Analinkontinens 
Analinkontinens 
 betyder, at man kan 
have svært ved at 
holde på luft og/ 
eller afføring, og of
test mærker man 
ikke, at man har af
føringstrang, eller 
man har meget kort 
tid til at finde et toi
let. Med analinkon
tinens føler man sig 
ofte  meget begræn
set i sin hverdag, og 
føler ofte også skam. 

Uddannelse for kvinder  
med   analinkontinens
Har du svært ved at holde på luft og 
afføring? Så kan det være, du lider af 
det, der hedder analinkontinens.  
Og så er der hjælp at hente.

Som led i et projekt kan Københavns 
Kommune tilbyde en gratis uddannelse 
til kvinder med analinkontinens.  
På uddannelsen får du viden og øvelser, 
som du kan  afprøve allerede efter første 
undervis ningsgang. Du vil også møde 
andre kvinder i samme situation, og 
sammen vil vi erfaringsudveksle og 
bryde tabuet om analinkontinens.

Uddannelsen består af tre under
visningsgange a to timer fordelt på én 
måned. Underviserne er sygeplejersker 
og fysioterapeuter. Uddannelsen er for 
kvinder over 18 år, der bor i  Københavns 
Kommune, og som ikke har født inden 
for seks måneder.

Vidste du:
•  Cirka 100.000200.000 danskere lider af analinkontinens.

•  Kun 1/3 del af de ramte søger  professionel hjælp.

•  Du kan gøre meget selv for at mindske uheld og få kvalitet 

 tilbage i hverdagen.

Et afprøvet koncept
Selve uddannelsesforløbet er allerede 
afprøvet og kører nu som et fast tilbud 
på Gastroenheden på Amager og Hvid-
ovre Hospital. Med den viden og de 
enkle øvelser og redskaber, kvinderne 
fik på uddannelsen, kunne 50 % efter-
følgende klare sig på egen hånd, og de 
oplevede en markant forbedring af de-
res livskvalitet.  

-  Det har været rigtig rart at møde 
 andre i samme situation og få red-
skaber til at gøre hverdagen lettere 
med inkontinens (Tidligere deltager).

-  Uddannelsen behandler et meget 
svært emne på en fin, overskuelig og 
brugbar måde (Tidligere deltager).

-  Jeg vidste ikke, at der var hjælp at 
 hente. Dejligt, at der er så stor inte-
resse og viden inden for området  
(Tidligere deltager).

-  Det har givet mig tryghed tilbage i det 
daglige (Tidligere deltager).

Hvornår
I 2020 bliver der oprettet fem hold  
– et hver måned fra januar til maj. 
Januar: tirsdage den 7., 14. og  
28.  januar kl. 14-16
Februar: tirsdage den 4., 11. og 25. 
 februar kl. 14-16
Marts: tirsdage den 3., 10. og  
24. marts kl. 14-16
April: tirsdage den 31. marts og 14.  
og 28. april kl. 14-16
Maj: tirsdage den 5., 12. og 26. maj  
kl. 14-16

Hvor
Uddannelsen foregår på følgende 
adresse: 
Sundhedshus Amager
Hans Bogbinders allé 3, opgang 7, 1. sal 
2300 Amager

Uddannelsesforløbet
1. Undervisningsgang  

(2 timer)

• Velkomst

•   Præsentation af  tar - 

mens funktion og kort 

oprids af årsager til 

analinkontinens 

•  Introduktion til forskel-

lige behandlingsmulig-

heder.

2. Undervisningsgang  

(2 timer)

•  Opsamling fra sidst og 

erfaringsudveksling 

•  Præsentation af bækken-

bundens funktion

•  Træningsøvelser af bæk-

kenbunden. 

3. Undervisningsgang 

(2 timer)

•  Opsamling og erfaringer

•  Kort  præsentation af 

 kirurgiske  behandlinger.



Telefon: 29 77 09 46 på hverdage kl. 8.30-9.30 
og 14-15, eller læg besked på  telefonsvarer. 
Mail: analinkontinens AMA @kk.dk

Tilmelding
Du kan tilmelde dig direkte på telefon  eller 
mail. Du kan også tale med din læge og bede 
ham/hende om at henvise dig til uddannelsen. 
Du er desuden altid velkommen til at kontakte 
os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.


