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DIN VIDEN

En ekstra 
livline i 
hverdagen
Coloplast Care hjalp 
Anne til forståelse og 
accept 

Et kateter helt 
efter kvinders 
ønsker
SpeediCath Compact 
Eve er udviklet med 
hjælp fra kvindelige 
kateterbrugere 

 ”Det var en  
ændring i 
mit liv”
Læs, hvordan 
katetre er blevet  
en naturlig del af 
Hans´ hverdag
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Svanemærket tryksag

DIN VIDEN udgives af Coloplast Danmark A/S. DIN VIDEN henvender sig til alle, der har 
vandladningsproblemer, og som anvender et inkontinenshjælpemiddel. Her får du information, 
råd, tips og erfaringer fra andre brugere samt faglig viden og information om de nyeste 
produkter fra Coloplast. 

Artiklerne i DIN VIDEN repræsenterer forskellige holdninger og synspunkter, som ikke 
nødvendigvis er i overensstemmelse med Coloplasts holdninger.  

Abonnement
DIN VIDEN er gratis. Et abonnement kan rekvireres ved at udfylde kuponen midt i bladet, via 
vores hjemmeside www.coloplast.dk/kontinens eller ved at kontakte kundeservice.

Redaktion
Malene Schultz, Coloplast Danmark A/S,  
Holtedam 1, 3050 Humlebæk, e-mail: dkmaz@coloplast.com

Coloplast Kundeservice
Telefon 49 11 12 13 på hverdage mellem 8.30-15.00

Produktion
Coloplast Danmark A/S
Magasinværkstedet ApS
Vang Rasmussen A/S 
Rosendahls A/S

Ophavsret
Ophavsretten til indholdet i DIN VIDEN, herunder artikler, 
fotografier og grafik tilhører Coloplast Danmark A/S. 
Kopiering, citering eller gengivelse af materialer eller dele 
heraf må alene ske i overensstemmelse med 
”Ophavsretslovens bestemmelser”. 

Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør 
livet lettere for mennesker med meget personlige og 
private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af 
vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser 
deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. 

Vores forretning omfatter stomi, urologi og kontinens samt 
hud- og sårbehandlingsprodukter. Vi er et globalt selskab 
med mere end 10.000 ansatte.

Coloplasts logo er et registreret varemærke ejet af 
Coloplast A/S ©.

Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 
Humlebæk, Danmark 
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Den store omvæltning
Du har fået at vide på hospitalet, at du skal anvende kateter frem-
over. Du er blevet oplært i ren intermitterende kateterisation af en 
kontinenssygeplejerske. Du har fået en masse information. Og du 
er kommet hjem fra hospitalet. Nu melder tankerne, tvivlen og fø-
lelserne sig. 

I denne udgave af DIN VIDEN – dit magasin fra Coloplast – sæt-
ter vi fokus på den store omvæltning i livet, som mange nye kate-
terbrugere oplever, selvom katetret på mange måder giver en 
bedre livskvalitet – f.eks. ved at sætte en stopper for hyppige toi-
letbesøg, dårlig nattesøvn og blærebetændelser.

Ifølge psykolog Helen Eriksen er det helt naturligt, at du som ny 
kateterbruger reagerer på din situation. Faktisk kan du slet ikke 
lade være. Det er en del af urinstinktet. Det er forskelligt fra per-
son til person, hvordan reaktionen kommer til udtryk, men det er 
fælles for alle, at det ikke er sundt for hverken sind eller krop at 
blive hængende i reaktionen. Det er vigtigt at komme videre, og 
det har Helen nogle gode råd til.

Hans Jørn Rytter oplevede en omvæltning i livet, da han fik at 
vide, at han skulle bruge kateter på grund af vandladningsbe-
svær. Mest af alt, fordi han følte, at han havde en masse spørgs-
mål, som han savnede svar på. Men også fordi han ikke var glad 
for det lange kateter, som han først fik udleveret. I dag har han et 
kompakt kateter, som han føler er en naturlig del af ham.

Da Hans begyndte at anvende kateter, fandtes Coloplast Care 
ikke endnu. Det gør det i dag, og det er et tilbud om individuel te-
lefonisk rådgivning og vejledning til nye brugere af katetre. Det 
benyttede Anne Dalbjerg sig af, da hun begyndte at kateterisere, 
og det hjalp hende til at få en travl hverdag til at fungere.

Trine Flørnæss har også en travl hverdag. Derfor er hun glad for 
at have et kompakt kateter, der er nemt at håndtere trods hendes 
sclerose. Trine anvender SpeediCath Compact Eve, som du lige-
ledes kan læse mere om i dette DIN VIDEN – herunder det store 
udviklingsarbejde, som har involveret mange brugere og har foku-
seret skarpt på kvinders ønsker til det perfekte kateter.

God læselyst med DIN VIDEN.

 

Malene Schultz

 “I DAG TÆNKER 
JEG IKKE OVER DET”

Det var lidt af en omvæltning for 
74-årige Hans Jørn Rytter at blive 
indlagt på hospitalet med 
vandladningsbesvær og sendt hjem 
derfra med katetre. Men i dag er 
katetrene en naturlig del af ham, og han 
har derfor et budskab til andre mænd.

Håndtrykket er fast, og stemmen er ru. Hans Jørn 
Rytter står i entredøren i parcelhuset i Hørsholm og 
tager imod. I dag er han pensionist, men gennem 42 
år var han håndværksmester med eget skiltefirma og 
en snes ansatte. Så han er vant til at kalde en pensel 
for en pensel – og et kateter for et kateter.

Sidstnævnte blev en del af Hans’ hverdag for godt 6 
år siden, hvor han fik problemer med at lade vandet. 
- Maven voksede, og jeg tænkte: “Nå, er det sådan at 
blive pensionist”. Men det viste sig, at jeg ikke kunne 
tømme blæren ordentligt. Der kunne være 3,5 liter i 
den. Lægen på Rigshospitalet sagde, at han aldrig 
havde set så stor en blære, siger Hans.

Han fik at vide, at han skulle begynde at anvende ka-
teter, og da han spurgte hvor længe, lød svaret: “Re-
sten af livet”.
- Der lå jeg så med et fast kateter og en stor urinpose 
på sengestolpen, og tænkte: “Hold da op – det bliver 
noget med at gå rundt med en slange på og en trille-
bør til posen”.

Akavet situation og mange spørgsmål

Så slemt blev det ikke. Inden Hans blev udskrevet fra 
hospitalet, blev han oplært i ren intermitterende kate-
terisation af en kontinenssygeplejerske.
- Hun var selvfølgelig sød og professionel, men vi 
mænd passer jo på de ædlere dele, og når der så 
står en fremmed kvinde foran en og tager fat i den for 
at stikke en lang genstand op, bliver situationen lidt 
akavet, konstaterer Hans.

Måske derfor forlod han hospitalet med flere spørgs-
mål end svar.
- Hvad er det her egentlig for noget? Kan jeg finde ud 
af det? Gør det ondt? Er jeg Palle alene i verden med 
det her problem? Hvordan har andre mænd det med 

14

8

12

Coloplast_Din Viden_2-2015.indd   2-3 15/10/15   14.42



at skulle bruge kateter? Hvad koster det? Får jeg det 
betalt? Påvirker det potensen? Jeg tumlede med 
mange spørgsmål. Ja, faktisk var jeg lidt nede psy-
kisk, husker Hans.

For at få svar på spørgsmålene valgte han at ringe til 
Coloplast.
- Sygeplejersken hos Coloplast Kundeservice var flink 
til at svare på mine spørgsmål, men hvis jeg skal være 
helt ærlig, savnede jeg at få information af en mand. 
At der satte sig en ‘Hans Rytter’ foran mig og sagde 
“nu skal du høre, Hans”, siger han og tilføjer: 
- Det havde også været mere trygt, hvis nogen havde 
fulgt mig i starten og spurgt “hvordan går det, Hans?”. 

Følte sig handicappet

Hans lever et aktivt liv med parmiddage i gode ven-
ners lag, landevejscykling med kammeraterne og 
sang i et stort kor. Og han er handicaphjælper nogle 
timer om ugen for Kurt, som er kørestolsbruger og 
har mistet taleevnen på grund af en hjerneblødning. 
Derfor var det vigtigt for Hans, at katetret skulle være 
en medspiller og ikke en modspiller i dagligdagen.
- Og det følte jeg ikke, at det var, selvom jeg i bund og 
grund havde accepteret, at jeg skulle bruge det. Jeg 
har intet problem med at fortælle andre, at jeg anven-
der kateter, men de lange katetre, jeg havde, var ikke 
særlig diskrete, hvis jeg for eksempel skulle på toilet-
tet under et middagsselskab. De fik mig til at føle mig 
handicappet, selvom man jo på ingen måde er det, 
fordi man bruger kateter, siger Hans og fortsætter:

Hvad er det her 
egentlig for noget? 
Kan jeg finde ud af 
det? Gør det ondt? 
Er jeg Palle alene i 
verden med det her 
problem? 

Hans Jørn Rytter, kateterbruger
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- Værre var det, at jeg trak den i ørerne med at gå på 
toilettet og kateterisere – også selvom jeg var hjemme 
– nok, fordi det gjorde lidt ondt. Jeg kiggede på klok-
ken, og hvis den var 16, tænkte jeg, at jeg lige kunne 
vente til den var 17 – og derefter til den var 18.

En naturlig del af Hans 

Sådan gik der et års tid, før Hans ved et kontrolbesøg 
på hospitalet fortalte, hvordan han havde det med ka-
tetret. Som et alternativ til det lange kateter blev han 
præsenteret for det kompakte Coloplast kateter til 
mænd, SpeediCath Compact til mænd.
- Da jeg så det første gang, tænkte jeg “hold da kæft, 
skal det op i mig”, for den ene del er tyndere end an-
dre katetre, mens den anden er tykkere. Men det 
mærker man ikke (fordi slimhinden er fleksibel, red.). 

Det fungerer godt, for det er nemmere at styre, og 
ubehaget under kateterisationen forsvandt, siger 
Hans og tilføjer:
- Og fordi det er så lille, kan det være i handskerum-
met, når jeg kører bil, i jakkelommen, når jeg er til kor, 
i cykeltrøjen, når jeg træner  – ja, alle vegne. Det er li-

gesom, at det er blevet en naturlig del af mig.
På samme måde ønsker Hans, at katetre skal være 
en naturlig ting for både kvinder og mænd – men især 
mænd.

- Fordi vi har så mange følelser knyttet til ‘udstyret’ 
dernede, virker det til at være et større tabu for os. Ef-
ter jeg selv fik problemer med at lade vandet, er det 
gået op for mig, hvor mange andre mænd, der også 
har det. Når vi kommer i gang med at tale om det – 
hvilket jeg gerne tager initiativ til – hører jeg ofte “ja, 
en gang imellem har jeg svært ved at tisse”. For nylig 
mødte jeg en gut, som tissede otte til ti gange om da-
gen. Jeg forklarede ham om katetrene, og stak ham 
noget informationsmateriale. Han var lykkelig for det, 
og efterfølgende gik han til egen læge for at få dem, 
siger Hans og understreger:
- Det var en ændring i mit liv at skulle bruge kateter, 
men i dag tænker jeg ikke over det. Faktisk er det jo 
sundere at tømme blæren med jævne mellemrum 
med et kateter end at gå rundt med urin i den. Og det 
vil jeg gerne have, at andre mænd får at vide.

Fordi vi har så mange følelser knyttet til 
‘udstyret’ dernede, virker det til at være 
et større tabu for os mænd

Det havde også været mere trygt, hvis 
nogen havde fulgt mig i starten og 
spurgt “hvordan går det, Hans?”.

Unikt kateterdesign
Kombinationen af, at kate-

tret både har et stivere stykke og 
et fleksibelt stykke, gør katetret 
nemmere at kontrollere, og det 
kan endvidere indføres uden at 
overfladen berøres.

Sikker genlukning
Efter brug kan katetret gen-

lukkes. Du kan derfor let smide 
katetret i affaldsspanden eller tage 
det med dig, hvis ikke det er mu-
ligt at bortskaffe katetret på ste-
det.

Optimal sikkerhed
Katetret ligger i et hårdt hyl-

ster, som sikrer, at katetret er be-
skyttet og ikke knækker eller buk-
ker, når du medbringer det. 

Indbygget konnektor  
SpeediCath Compact til 

mænd har en indbygget urinpose-
konnektor, som sikrer, at du let 
kan koble katetret til en urinpose.

Klar-til-brug
Katetret ligger i sterilt salt-

vand og er klar-til-brug, når kate-
tret tages ud af hylstret.

Uden PVC og phthalater
SpeediCath Compact til 

mænd er 100 % PVC- og phtha-
latfrit.

SE EN FILM MED  
HANS JØRN RYTTER

På Coloplast.dk/Hans-Rytter kan du 
se en film, hvor Hans fortæller, hvorfor 
SpeediCath Compact til mænd pas-
ser godt ind i hans hverdag.

ØNSKER DU AT 
BESTILLE VAREPRØVER 
PÅ SPEEDICATH 
COMPACT TIL MÆND?

Du kan bestille vareprøver på Speedi-
Cath Compact til mænd på vores 
hjemmeside Coloplast.dk/Hans-Rytter, 
ved at udfylde kuponen i midten af 
magasinet, eller du kan kontakte  
Kundeservice på telefon 49 11 12 13.

Bestil en 
vareprøve

Hans er ude at køre med Kurt, som Hans er handicapmedhjælper for nogle timer om ugen

SpeediCath 
Compact 
til mænd

1
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Krop og psyke siger selv fra

Heldigvis er krop og psyke sådan indrettet, at de ofte 
selv siger fra efter et stykke tid.

- Man bliver simpelthen træt og lægger sig for eksem-
pel på sofaen og ser serier. Det er faktisk godt. For 
det første falder blodtrykket, når man ligger ned. For 
det andet tænker man ikke særligt meget. Når man 
ikke har overskud til at tænke, holder man op med at 
tænke, og når man ikke har overskud til at føle, holder 
man op med at føle. På sin vis minder det om en 
computer, der lukker ned og genstarter, fordi den har 
for mange programmer kørende på samme tid. Det 
sker i normalisering af den nye situation, forklarer He-
len Eriksen og fortsætter:

- Man kan ikke sige til sig selv, at man vil have kræfter. 
Man må vente på, at de kommer. Af samme årsag 
skal man også passe på med at træne hårdt i sådan 
en periode. Så hellere gå en tur i haven eller i skoven, 
hvis det er det, man orker.

Mindfulness kan hjælpe

Man kan også arbejde aktivt for at afblæse alarmbe-
redskabet. Ifølge Helen Eriksen kan mindfulness og fo-
kuseret opmærksomhed, der begge minder om medi-
tation, hjælpe med at skabe fokus, balance og fornyet 
energi. Teknikkerne kan reducere stresssymptomer og 
have en positiv effekt på holdninger, adfærd og selvop-
fattelse. Kort sagt kan de være med til at skabe ro i 
tanker og følelser, hvis det opleves som en omvæltning 
i livet for eksempel at skulle anvende kateter.

- Det handler om at genskabe kontrollen over sin situ-
ation, forklarer Helen Eriksen og tilføjer:

- Men samtidig er det også naturligt, at der alligevel er 
perioder, hvor man tænker, at “alt var meget bedre 
før” og egentlig bare håber, at der kommer nogen og 
løser problemerne for en.

Lærer nye ting om sig selv

Det gør andre ikke, og det kan andre ikke. Men ikke 
desto mindre er det vigtigt, at man taler med andre 
om, hvordan man har det.

- Det hjælper at sætte ord på, hvordan man har det. 
Man forstår sin situation bedre – og ikke mindst gør an-
dre det. Sagen er, at man jo ser ud, som man altid har 
gjort, og derfor kan det være svært for ens omgivelser 
at vide, hvordan man har det. At være midt i at kæmpe, 
at flygte eller at spille død er ikke kun en belastning for 
en selv – det kan også være en belastning for ens nær-
meste, forklarer Helen Eriksen og understreger, at det 
ikke kun er negativt at opleve omvæltninger i ens liv. 

- Når man stille og roligt begynder at kunne overskue 
tingene igen, kan man have lært nye ting om sig selv. 
Man er blevet mere selvbevidst.

En stenaldermand møder en bjørn. 
Pr. refleks forbereder han sig på at 
kæmpe, at flygte eller at spille død. 
Sådan var hjernen indrettet hos 
vores forfædre, og sådan er den 
stadig indrettet den dag i dag. 

Nu til dags møder vi ikke bjørne i 
den danske natur – og vi behøver 
ikke at frygte dem i zoo, da de er 
bag lås og slå. Alligevel reagerer vi 
på samme måde, når vi møder 
‘farer’ i vores liv. Uanset om de er 
store eller små, og uanset om de 
er fysiske eller psykiske – hjernen 
skelner ikke. Det gælder således 
også, når man får at vide, at man 
fremover skal anvende kateter, og 
det er forklaringen på, hvorfor 
nogle føler det som en stor om-
væltning i deres liv – selvom det jo 
på ingen måde er livstruende.

- Det er helt normalt, at man reage-
rer ved at kæmpe, at flygte eller 
spille død, når noget i livet ændrer 
sig. Sådan er vores hjerne stadig 
indrettet, selvom vi lever i en mo-

derne verden, siger psykolog He-
len Eriksen og forklarer, hvordan 
de tre tilstande kan komme til ud-
tryk.

- Når man kæmper, spørger man 
sig selv, hvordan man kan få det 
bedst mulige ud af situationen – 
hvordan man fortsat kan få et 
godt liv, siger Helen Eriksen.

Men den umiddelbare kampvilje er 
ingen garanti for, at man inderst 
inde også har accepteret situatio-
nen. Manglen på accept er deri-
mod mere åbenlys, når ‘flugt’ er 
reaktionen.

- Flugten kommer til udtryk ved for-
nægtelse. At man for eksempel si-
ger, at det ikke kan passe, og at 
lægerne tager fejl, siger Helen 
Eriksen og fortsætter:

- Når reaktionen er at spille død, 
reagerer man med afmagt og 
handlingslammelse. Det er lige-
som Maude i Matador, der siger til 
Hans Christian, at hun går op og 
lægger sig.

Slider på systemet

Hvordan man reagerer, afhænger 
af, hvordan man er som person. 
Og det er heller ikke unormalt at 
have flere af reaktionsmønstrene. 
Men alle reagerer, og derfor hand-
ler det i højere grad om, hvordan 
man håndterer reaktionen. Vores 
forfædres reaktionsmønstre blev 
nemlig udviklet for at overleve, så 
det slider på systemet, hvis man 
bliver ved med at være i et alarm-
beredskab. Det bliver en form for 
stress, som i værste fald kan for-
årsage for eksempel hjertekarsyg-
domme eller udvikle sig til en de-
pression. 

- Det er vigtigt, at der kommer en 
reaktion, men det er også vigtigt, 
at man kommer videre. Det skal 
både en selv og de nærmeste 
være opmærksom på. Mere end 
to-tre måneder kan man ikke 
holde til, at kroppen er i alarmbe-
redskab, siger Helen Eriksen.

Stenaldermennesket 
reagerer på katetret

Den ene uge har man et liv uden katetre. Den 
næste uge skal de være en del af ens daglig-
dag. Det kan føles som en kæmpe omvælt-
ning at skulle bruge kateter, og ifølge psyko-
log Helen Eriksen er det helt naturligt, at der 
kommer en reaktion. Faktisk kan man ikke 
undgå den.

HELEN ERIKSEN

Psykolog, cand.psych. Helen Eriksen er forfatter 
og international foredragsholder med 30 års er-
faring som kursusholder, ernæringsvejleder og 
kropsterapeut. Helen Eriksen har i lige så mange 
år skrevet bøger, afholdt kurser og tilbudt  
coaching og rådgivning om lederudvikling,  
personlig udvikling, trivsel, selvmotivation, krop-
kost-psyke-forhold, stressforebyggelse, og hvor-
dan vi mest positivt forholder os til forandringer. 

Læs mere om Helen Eriksen på Heleneriksen.com 

5 
Sådan håndterer du store 
forandringer i dit liv

1 Acceptér, at der kommer en reaktion  
– det er helt naturligt 

2 Gør ting, som plejer at gøre dig glad  
– også selvom du ikke kan mærke det

3 Spis sundt og varieret  
(inkl. Omega 3-fedtsyrer) og gå ture  

       i naturen – hold igen med hård træning

4 Brug teknikker som mindfulness og fokuse-
ret opmærksomhed til at komme videre

5 Søg hjælp, hvis du efter to-tre måneder ikke 
er kommet ovenpå igen – eller lad dine  

      nærmeste hjælpe dig, hvis du ikke selv kan  
      overskue det

GODE 
RÅD 
FRA 
HELEN
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Det er lidt ligesom et puslespil. Når man kommer 
hjem fra hospitalet – efter man er oplært i ren inter-
mitterende kateterisation og har fået en masse infor-
mation – skal brikkerne falde på plads i hverdagen. 
Så er det, at tvivlen, de små dagligdags spørgsmål 
og måske frustrationen kan melde sig. 
Selvfølgelig kan man tale med ens nære om, hvordan 
man har det, og man kan ringe til hospitalets konti-
nenssygeplejerske med praktiske spørgsmål. Men 
fordi man ofte ikke ønsker at ulejlige ens nære og ho-
spitalet, er det ikke altid, at man får svar og støtte, når 
man lige har brug for det.

Det får man med Coloplast Care, hvor en sygeplejer-
ske fra Coloplast holder en tæt kontakt med den nye 
bruger, så længe han eller hun ønsker det. Coloplast 
Care er et supplement til den rådgivning, man får på 
hospitalet, og det kan fjerne de bekymringer, der helt 
naturligt opstår, når man kommer hjem fra hospitalet.

- Man kan tale om alt med mig undtagen kliniske 
spørgsmål – der henviser jeg til hospitalets kontinens-
sygeplejerske. Jeg rådgiver, lytter og giver omsorg. 
Alene det at få talt om tingene er ofte nok til, at pusle-
spilsbrikkerne kommer på plads, siger Majken Eriksen.

Individuelt forløb med Coloplast Care

Majken er en af de sygeplejersker i Coloplast Care, 
som ringer og spørger, hvordan det går med at kate-
terisere, og hvordan man har det – og som man også 
altid selv kan ringe til. Hun er tidligere hjemmesyge-
plejerske og kirurgisk sygeplejerske, og siden 2011 
har hun arbejdet som kunderådgiver i Coloplast Dan-
mark. Dermed har hun erfaring fra tusindvis af bru-
gere, men forløbet i Coloplast Care er altid individuelt.

- Behovet varierer fra person til person og fra livssitua-
tion til livssituation, og jeg tager altid udgangspunkt i 
lige præcis det behov, som den enkelte bruger har. 
Hvis vi for eksempel taler om hygiejne, er der jo stor 
forskel på, om man er landmand med jord under 
neglene eller arbejder som laborant i et laboratorium, 
forklarer Majken og fortsætter:

- Ligeledes er emnerne forskellige. Det kan være blæ-
rebetændelse, bevilling af katetre, om man får katete-
riseret tilstrækkeligt i løbet af dagen, og om man skal 
kontakte egen læge, hospitalet eller sagsbehandleren 
med et problem. I det hele taget de bump på vejen, 
man kan opleve som ny bruger. Coloplast Care er en 
ekstra livline i hverdagen. 

Coloplast Care giver 

tryghed

Anne fik svar på små 
og store spørgsmål

Anne Dalbjerg arbej-
der som maritim ind-
køber hos et rederi. 
Coloplast Care hjalp 
hende til at få en travl 
hverdag til at fungere, 
selvom hun har sc-
lerose.

“Coloplast Care gav mig en forståelse og en accept af de løs-
ninger, der findes, når man har problemer med blære og tarm”.

42-årige Anne Dalbjerg opsummerer det forløb, hun har haft 
med Coloplast Care. Til daglig arbejder hun som maritim indkø-
ber i et rederi i København, men sidste år sejlede hun med på 
båden ‘Oceans of Hope’ i projektet ‘Sailing Sclerosis’. Her delte 
Anne kahyt med en anden kvinde med sclerose, som introduce-
rede hende til katetre, og efterfølgende introducerede sygeple-
jersken på Rigshospitalets scleroseklinik Anne til Coloplast Care.

- Jeg tænkte “jo mere viden desto bedre”, siger Anne og fort-
sætter: 

- Jeg kom hurtigt til at sætte pris på at tale med nogen, som 
fulgte op, og som fik det hele bragt ned på jorden. For eksem-
pel talte vi om at rejse med katetre.

I samme periode havde Anne i stigende grad afføringsproblemer 
på grund af sclerosen. Faktisk så store, at hun talte med sin ar-
bejdsgiver om at gå på deltid.

Helt naturligt blev det også et af emnerne i samtalen med Co-
loplast Care. Her nævnte sygeplejersken analirrigationssyste-
met Peristeen (til tarmskylning, red.) som en mulig løsning på 
problemerne, og kort efter blev Anne faktisk præsenteret for 
lige netop det produkt på hospitalet.

- Den viden, som jeg havde fået via Coloplast Care, tog brod-
den af nervøsiteten og fik mig til at acceptere situationen hurti-
gere, siger Anne og tilføjer:

- Jeg oplevede, at Coloplast Care var et dejligt uformelt sted, 
hvor jeg fik svar på både små og store spørgsmål, og hvor sy-
geplejersken tænkte i løsninger. Det var rart at have hende, og 
jeg vil klart anbefale andre at tilmelde sig.

Kort om 
Coloplast 
Care
Coloplast Care er et tilbud om individuel tele-
fonisk rådgivning og vejledning til nye brugere 
af katetre. Det er et supplement til den gode 
oplæring, som gives på hospitalet.

Når man har givet tilsagn, bliver man ringet op 
af en sygeplejerske fra Coloplast Care, hvoref-
ter det aftales, hvor ofte man ønsker at blive 
kontaktet. Man får en fast kontaktperson, som 
man også selv kan ringe til.

Man kan tale om alt, undtagen kliniske 
spørgsmål med sygeplejersken fra Coloplast 
Care – både følelser og praktiske ting. For ek-
sempel kan man få gode råd om håndterin-
gen af katetret samt få svar på spørgsmål om 
bevilling og levering af produkterne. 

Coloplast Care er gratis, og man bestemmer 
selv, hvornår man ønsker at afslutte forløbet.

Ring til tlf. 49 11 12 13, eller læs mere på Co-
loplast.dk/Carefordig, hvor man også kan til-
melde sig.

Coloplast Care henvender sig til nye brugere 
af katetre, men som erfaren bruger kan man 
altid få rådgivning og vejledning hos Coloplast 
Kundeservice på tlf. 49 11 12 13 eller på  
Coloplast.dk

Majken Eriksen, sygeplejerske i Coloplast Care

Man kan tumle med både følel-
ser og praktiske ting, når man er 
ny bruger af katetre. Coloplast 
Care er en ekstra livline i hverda-
gen, hvor en sygeplejerske fra 
Coloplast hjælper, lytter og giver 
omsorg.

Coloplast_Din Viden_2-2015.indd   10-11 15/10/15   14.43



DinViden 1/201512 13

Mor til fem, privat sundhedsple-

jerske, børnetøjsbutik, flexjob på 

plejehjem – der er fuldt fart på 

Trine Flørnæss fra Holstebro.

- Kom indenfor. Jeg er lige ved at bage en kage. Vi 
skal til min mormors 103 års fødselsdag i morgen. 

42-årige Trine Flørnæss står i køkkenet i landejen-
dommen lidt udenfor Holstebro og er ved at fordele 
cremen på en kommende fragilité-roulade med en ef-
fektivitet, som kun en mor til fem børn kan gøre det.

- Lad os gå over i bygningen ved siden af. Så tager jeg 
kagen med. Der har jeg en ekstra ovn.

Bygningen er en ombygget staldbygning med et stort 
lokale i den ene ende, hvor Trine som privat sund-
hedsplejerske i firmaet Baby Solutions bl.a. har gravi-
ditetstræning og efterfødselstræning. I den anden 
ende af bygningen er der en butik med børnetøj, som 

Trine også sælger. Og så er der lige et ugentligt 12 ti-
mers flexjob som kvalitetsudviklende sygeplejerske 
på et lokalt plejehjem.

- Jeg har for travlt til at være syg, siger Trine med et 
smil, da vi sætter os over en kop kaffe.
Sygdommen, som Trine taler om, er den sclerose, 
hun fik konstateret for seks år siden. Den er attakvis 

– det vil sige, at den kommer i perioder, og for et par 
år siden tvang den hende i kørestol. Nu er hun atter 
gående, men smerter, kramper og funktionstab er en 
del af dagligdagen. 

- Hvis vi havde lavet interviewet om aftenen, var det 
ikke sikkert, at jeg kunne have haft løftet den, siger 
Trine og peger på kaffekoppen.

Slut med blærebetændelse

Derfor er den trekantede udformning, der giver et 
godt greb og gør det nemt at åbne, en af de ting, 
som Trine kan lide ved det kateter, hun anvender ved 
frokosttid og efter aftensmaden. Det er SpeediCath 
Compact Eve, som hun blev præsenteret for under et 
ophold på Sclerosehospitalet i Ry i foråret.

- Allerede dengang jeg fik stillet diagnosen sclerose, 
kontaktede jeg Coloplast og fik tilsendt forskellige ka-

tetre. Jeg ville undersøge, om der stod urin tilbage i 
blæren, selvom jeg havde været på toilettet. Det 
gjorde der, men så kom jeg bort fra det igen, selvom 
jeg egentlig godt vidste, at den var gal. Vi sygeplejer-
sker er vist ret gode til både at selvdiagnosticere – og 
til at ignorere resultatet, siger Trine og fortsætter:

- Da jeg kom på Sclerosehospitalet, havde jeg blærebe-
tændelse – den sjette på fire måneder. Efter jeg har fået 
SpeediCath Compact Eve, har jeg ikke haft én eneste.

En ekstra mascara?

Trine afbryder interviewet. Kagen skal ud af ovnen. 
- Så er jeg tilbage igen, siger Trine og forsætter med at 
tale om SpeediCath Compact Eve:

- Med den fart jeg har på livet, betyder det meget, at 
det er kompakt og nemt at have med – og at det er 
nemt at åbne og bruge. Jeg har både prøvet at kate-
terisere i en grøftekant og i en flaske i bilen. Og selv 
hvis det er på et banegårdstoilet, er jeg ikke så be-
kymret for hygiejnen, for det er nemt at styre på 
grund af den korte længde.

Det diskrete design er ligeledes noget, som Trine 
lægger vægt på.

- Jeg skjuler ikke, at jeg har sclerose og anvender ka-
teter. Men når jeg for eksempel er på en messe, sy-
nes jeg, at det er nok at gå rundt med en rollator. Det 
gør en forskel, at SpeediCath Compact Eve nemt kan 
ligge i en håndtaske – at det ikke skal foldes ligesom 
andre katetre, siger Trine og runder interviewet af 
med en lille historie, inden kagen skal rulles til en rou-
lade.

- Da jeg havde fået SpeediCath Compact Eve, lagde 
jeg det for sjov sammen med noget makeup på køk-
kenbordet foran min mand, Martin. Jeg spurgte, om 
han kunne se noget særligt. Han svarede med et 
spørgsmål: “Hvad skal du bruge en ekstra mascara 
til?”

Trine har et 
kateter til en 
travl hverdag

Med den fart jeg har på livet, betyder det 
meget, at katetret er kompakt og nemt at 
have med

Trine Flørnæss, kateterbruger

Coloplast_Din Viden_2-2015.indd   12-13 15/10/15   14.43



DinViden 1/2015 DinViden 1/201514 15

Når du holder det lille kateter i hånden, er det svært 
at forestille sig det store udviklingsarbejde, som er 
gået forud.

Som altid er udviklingen sket i tæt samarbejde med 
brugerne. Man kan sige, at SpeediCath Compact Eve 
er summen af alle de generelle erfaringer fra brugere 
af Coloplast katetre og de konkrete tilbagemeldinger 
fra de 240 brugere, som har været involveret i udvik-
lingen af SpeediCath Compact Eve. Dertil kan du 
lægge den store viden, som 200 Coloplast medarbej-
dere har tilført det nye kateter til kvinder.

Fokus på det emotionelle

Netop kvinders ønsker til et kateter har været omdrej-
ningspunktet fra start til slut i det treårige udviklingsar-
bejde med mere end 100 prototyper. Nøgleordene ‘di-
skretion’ og ‘intuitivt’ har du måske tidligere mødt i 
forbindelse med katetre fra Coloplast. Det handler om, 
at katetret ikke syner af meget og er nemt at anvende. 
Med SpeediCath Compact Eve er det bragt til et nyt 
niveau, bl.a. med katetrets trekantede form, som giver 
et bedre greb og gør håndteringen nemmere.

Derudover har udviklingen af SpeediCath Compact 
Eve haft to nye nøgleord: ‘personligt’ og ‘æstetisk’.

- Vi har i langt højere grad end tidligere fokuseret på 
det emotionelle ved at medbringe, bruge og bort-
skaffe et kateter. Vi har stillet spørgsmål, som vi ikke 
har stillet før, forklarer Marc Brøndum, som er chef for 
design hos Coloplast.

Kig i håndtasker

Svarene er bl.a. fundet ved at kigge på indholdet i 
kvinders håndtasker og ved at se på, hvor de med-
bringer dem – f.eks. på arbejdet og i byen. Og der har 
været sammensat en gruppe af kvindelige brugere, 
designere, antropologer, marketingfolk samt Marc for 
at se katetret i en kontekst af produkter som hygiejne-
bind, engangsskrabere og kosmetik.

- Pointen har været at lave et produkt, som passer ind 
i kvinders hverdag, og det kan vi høre på de mange 
positive tilbagemeldinger, at vi er lykkedes med, siger 
Marc.

Når man ser på SpeediCath Compact Eve, minder 
formen om en mascara, og tanken melder sig, hvor-

for Coloplast ikke er gået hele vejen og har designet 
et kateter camoufleret fuldstændig som kosmetik? 
Det ville give den ultimative diskretion.

- Æstetikken må ikke tage over. Det er vigtigt at holde 
fast i, at det er et hjælpemiddel og et engangspro-
dukt. I brugssituationen er det vigtigt, at man har fuld 
tillid til sit kateter – at det skaber tryghed.

SpeediCath Compact Eve er både 
et nyt kateter og en ny måde at 
tænke design og udvikling på hos 
Coloplast. Chef for design hos 
Coloplast, Marc Brøndum, giver her 
et spændende indblik i, hvordan der 
med hjælp fra kvindelige brugere er 
blevet skabt et personligt og 
æstetisk kateter.

Du kan bestille vareprøver på SpeediCath 
Compact Eve på vores hjemmeside  
Coloplast.dk/Evelancering ved at udfylde 
kuponen i midten af magasinet, eller du kan 
kontakte Kundeservice på telefon 49 11 12 13. 

Et kateter helt 
efter kvinders 
ønske

Den trekantede form gør 
det nemmere at håndtere 
katetret og giver et bedre 
greb under indføring. For-
men betyder også, at ka-
tetret bliver liggende, når 
det placeres på eksem-
pelvis en håndvask.

Katetret har et-trins-åb-
ning og kan åbnes i 
begge retninger med et 
enkelt vrid. Efter brug kan 
katetret genlukkes, og det 
kan derfor let smides i af-
faldsposen eller medbrin-
ges.

Det kompakte og ele-
gante kateter giver øget 
diskretion. Det er ikke 
større end en mascara og 
ligner slet ikke et kateter.

Katetret har også en inte-
greret konnektor til urin-
pose. Når katetret åbnes, 
kommer konnektoren til 
syne, så man kan koble 
en urinpose på. 

SpeediCath Compact Eve er designet som et hverdagsprodukt, der i udseende placerer sig mellem medicinsk udstyr og f.eks. skønhedsprodukter.

Bestil vareprøver 
på SpeediCath 
Compact Eve

Marc Brøndum – chef for design hos Coloplast
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En god forberedelse af rejsen giver 
endnu mere plads til at nyde ferien
Min Rejseguide er en samlet rejseinformation med Min Rejseguide,  
Min Forhandlerguide og Mit Hjælpemiddelpas. 

Min Rejseguide giver information og tips til, hvordan du kan forberede din 
rejse og derved komme ubekymret og trygt af sted, uanset om du tager fly, 
bil eller tog.

Min Forhandlerguide indeholder kontaktoplysninger om Coloplast i udlandet. 
Her kan du få oplyst, hvor dine produkter forhandles på din feriedestination.

Mit Hjælpemiddelpas henvender sig til personalet ved check-in og 
sikkerhedstjek i lufthavne. Informationen forklarer dit behov for at rejse  
med hjælpemidler og opfordrer personalet til, at eventuel visitation  
foretages diskret. Informationen er skrevet på flere forskellige sprog.

Bestil Min Rejseguide:
Du kan bestille Min Rejseguide ved at udfylde kuponen i midten af 
magasinet, ved at kontakte Coloplast Kundeservice på telefon 49 11 12 13 
eller via vores hjemmeside bit.ly/DIN-VIDEN

Min Rejseguide
- til dig, der rejser med hjælpemidler til afførings- og vandladningsbesvær

Bestil  
Min 

Rejseguide
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