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Min reisepakkeReis bekymringsfritt med stomi eller kontiensprodukter

Vi hjelper deg å se  frem mot reisen
Kundeservice: 22 57 50 00E-post: kundeservice@coloplast.comWebside: www.coloplast.no

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S.  
© [2014-08]. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S,  
3050 Humlebæk, Danmark.
CRM bestillingsnummer 440N00120.

Jeg gir herved mitt samtykke til at Coloplast kan lagre mine personalia i deres database.  

Mine personalia kan ikke brukes til annet formål enn det som er relevant for mine ønsker og behov, 

og  skal heller ikke deles med en tredjepart. Medlemskapet er vederlagsfritt og uforpliktende.  

Jeg kan når som helst få innsyn i mine personalia og likeledes si opp mitt abonnement.

Fyll ut informasjonen og send svarkortet til oss,  porto er allerede betalt.

Ja takk, jeg vil gjerne ha en reisepakke.  Samtidig mottar jeg bladet Assistanse.

Svarkort

Mitt reisesertifikat

For enklere innsjekking

Ut å reise?
Skal du ut å reise anbefaler vi 
deg å bestille «Min reisepakke». 
Den inneholder nyttig tips og råd 
du trenger på reisen. Her får du 
også en liste over hvor Coloplast 
kan treffes flere steder i verden om 
du skulle få behov for det. 

«Min reisepakke» kan bestilles på 
www.coloplast.no eller ved å sende 
inn svarkupongen som følger bladet.
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Vår i luften
Så er våren her igjen, og vi gleder oss til å gi ut et nytt nummer av Assistanse.

I denne utgaven av Assistanse kan du lese om Hans Jørn Rytter som 
deler sin erfaring om det å komme til et sykehus og få vite at han skal 
bruke kateter. Hans deler sin erfaring om hvordan det har påvirket hans 
hverdag.

Uroterapeut Hildegunn Gjerald jobber ved Haukeland Universitetssyke-
hus og har bred erfaring om diagnosen MS og vannlatingsproblemer. 
Hun jobber sammen med et team som har gode rutiner og oppfølging 
for de som har denne utfordringen.
  
Coloplast jobber kontinuerlig med utvikling av produkter. Vår sjefdesigner 
i Danmark, Marc Brøndum tar deg meg på en reise i SpeediCath® 
Compact Eve sin utvikling. SpeediCath Compact Eve kateteret er etter 
vår mening det stiligste og mest diskrete kvinnekateteret i markedet.
 
Vi ønsker dere en fin tid i vårløsningen. God lesning av bladet ASSISTANSE.

Assistanse  |  01/2016  |  Fra innholdet



3

Mange tror at optimister og «de positive menneskene» aldri har hatt 
motgang eller vanskelig ting i livet. Det er ofte det stikk motsatte som er 
tilfelle. Optimister har oppdaget at en positiv innstilling til det som skjer i 
livet gjør motgang enklere å håndtere.

Karin Fevaag Larsen er en raus og inspirerende person som er viden 
kjent for å skape begeistring. Hun gir mye humor og ord til ettertanke og 
blir omtalt som en «energibombe». Karin hilser til alle som deltok, og for
deg som ikke fikk vært med, her er noen ord til bruk i hverdagen.

Det er krevende 
å være optimist

“
”

Coloplast inviterte i løpet av 2015 

til en inspirerende kveld i Oslo, 

Bergen, Trondheim og Stavanger 

• Sykdom kan vi ikke velge, men vi kan velge  
 hvordan vi forholder oss til det.
• En positiv innstilling til livet er et valg.
• Alle følelser er Ok.
• Lytt til de negative tankene.  De har et budskap til deg  
 om hva du trenger for å komme videre.
• Ingen har noen gang hatt vondt av å velge de positive tankene
• Av og til er livet vanskelig.  Aksepter det!
• Let etter det positive i det negative.
• Oppsøk mennesker som gir deg god energi og godt humør.
• Bestem deg og planlegg for fremgang.  
• Gjør noe med det du ikke liker i din tilværelse.
• Vi er alle bra nok for livet.
• Den friske delen av deg er alltid sterkere enn du tror.
• Forsterk det friske og lev livet.
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H
ans Jørn Rytter står i 
inngangsdøren, hjemme 
i Hørsholm i Danmark og 
tar imot oss. Håndtrykket 

er fast og stemmen dyp. I dag er 
han pensjonist, og før det var han  
håndverksmester i 42 år, med 20 
ansatte. Hans er direkte i sin tale 
og liker å kalle «en pensel for en 
pensel» – og et «kateter for et  
kateter.»

For vel seks år siden ble kateter en del 
av hverdagen til Hans. Da fikk han  
problemer med å late vannet. 

– Magen vokste, og jeg tenkte; Er det 
slik det er å bli pensjonist? Men, det 
viste seg at jeg ikke kunne tømme  
blæren fullstendig. Det kunne være 
nesten 3,5 liter i blæren min. Legen på 
Rikshospitalet sa at han aldri hadde 
sett en så stor blære før, forteller Hans.

Han fikk vite at han skulle starte med 
kateter. Så spurte han for hvor lenge, 
og legen svarte at det sannsynlig ble 
for resten av livet.

- Der lå jeg med et permanent kateter 
og en stor urinpose som hang på  
sengekanten. Gud a meg, tenkte jeg. 
Det blir ikke enkelt å gå rundt med et 
kateter med slange og en slags trillebår 
med en urinpose oppi.» 

Pinlig situasjon og mange spørsmål
Det ble heldigvis ikke så ille. Før Hans 
ble utskrevet av sykehuset, fikk han 
opplæring i ren intermitterende kateter- 
isering og bruk av engangskateter, hos 
en uroterapeut.

- Hun var veldig søt og profesjonell, 
men vi menn passer jo godt på våre 
edlere deler. Da det plutselig står en 
fremmed kvinne foran deg som holder i 
din penis, for så å stikke en lang slange 
opp i urinrøret, blir situasjonen litt pinlig, 
forteller Hans.

Da Hans dro fra sykehuset hadde han 
flere spørsmål enn svar. 

-Hva er dette egentlig? Klarer jeg meg 
selv? Gjør det vondt? Er jeg den eneste 
i verden med dette problemet? Hvordan 
har andre menn som bruker kateter 
det? Hva koster det? Får jeg dekket 
det? Påvirker det min potens? Jeg 
hadde mange spørsmål. Ja, faktisk var 
jeg litt nede rent psykisk,» husker Hans.

Han tok kontakt med kundeservice hos 
Coloplast for å få svar på noen av sine 
spørsmål. Sykepleieren hos Coloplast 
var flink til å svare på spørsmålene 
mine, men hvis jeg skal være helt ærlig, 
så skulle jeg ønske at det hadde vært 
mulig å snakke med en mann. Det hadde 
vært fint om det fantes en slags Hans 
Rytter mann som satte seg ned og  
forklarte meg alt.

- Det hadde vært mye tryggere i starten 
om noen hadde fulgt meg opp og stilt 
meg et enkelt spørsmål «Hvordan går 
det med deg Hans?»

Følte seg handikappet 
Hans har et aktivt liv med landeveis- 
sykling, kor og er med på mange 
vennelag. Han er støttekontakt for Kurt, 
en rullestolavhengig, som har mistet 
taleevnen etter en hjerneblødning. 
I en så aktiv hverdag er det viktig at 
kateteret er en medspiller og ikke en 
motspiller. 

- Og jeg følte ikke at det var et problem 
med kateteret, fordi jeg har akseptert at 
jeg må bruke det. Jeg har ikke noe 
problem med å fortelle andre at jeg 
bruker et kateter. De lange katetrene 
jeg hadde tidligere var ikke særlig  
diskrete. Spesielt når jeg for eksempel 
skulle på toalettet og var i et middags-
selskap hos andre. Jeg følte meg  
handikappet, selv om du ikke er det 
fordi du bruker et kateter, sier Hans og 
fortsetter. Det som ikke var så bra, var 
at jeg ikke brukte kateteret så ofte som 
anbefalt, også selv om jeg var hjemme. 
Det var fordi det gjorde litt vondt. Jeg 
så på klokken og den var fire, og så 
tenkte jeg at jeg venter til klokken fem 
– og så gikk tiden, og plutselig var den 
blitt seks før jeg kateteriserte meg igjen.

En naturlig del av Hans
Etter et års tid var Hans på kontroll på 
sykehuset og han fortalte hvordan det 
var å bruke kateter. Han ble vist et nytt 
alternativ til det lange kateteret, et  
SpeediCath® Compact kateter fra  
Coloplast. 

- Da jeg så det første gangen ble jeg 
tvilsom på om jeg ville føre det inn i 
urinrøret.  Den ene delen på kateteret 

Det ble en stor omveltning for 74-årige Hans Jørn Rytter da han ble lagt inn på sykehuset 

med vannlatingsproblemer, for så å bli sendt hjem med kateter. I dag er kateter en del av 

hans daglige rutine. Han deler gjerne sin erfaring med andre menn. 

«I dag tenker jeg ikke over det»

»Hva er dette egentlig? Klarer jeg 
meg selv? Gjør det vondt? Er jeg 
den eneste i verden med dette 
problemet? 

Din Viden 1/2015 oversatt av Inger Stine Anseth

Assistanse  |  01/2016  |  I dag tenker jeg ikke over det
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er tynn og den andre delen er tykkere. 
Jeg erfarte fort at jeg ikke merket noen 
forskjell. Det er fordi slimhinnen er  
fleksibel. 

- Det fungerer bra, og det er enklere å 
kontrollere ved innføring og det er ikke 
så ubehagelig,» forteller Hans.

- Og fordi det er så lite, oppbevarer jeg 
det i hanskerommet på bilen, i jakke- 
lommen når jeg synger i kor, og i  

sykkeltrøya når jeg sykler. Det har 
derfor blitt en naturlig del av meg. 
Han ønsker at kvinner og menn skal 
føle det samme, men især menn. 

- Det er fordi vi har så mange følelser 
for alt nedentil. Det er et større tabu for 
menn enn kvinner. Etter at jeg selv ikke 
klarte å late vannet, har jeg oppdaget at 
det er mange menn i samme situasjon. 
Når vi snakker om det, noe som jeg 
gjerne tar initiativet til – hører jeg ofte at 
de sier de har problemer med å late 
vannet. For en kort stund siden møtte 
jeg en gutt som tisset åtte til ti ganger 
om dagen. Jeg forklarte han litt om  
katetre og ga han informasjons- 
materiale. Han ble veldig fornøyd og 
kontaktet sin lege for råd. Det var en 
stor forandring i livet mitt da jeg måtte 
starte med kateter. I dag tenker jeg ikke 
over det. Faktisk så er det jo mer helse-
bringende å tømme blæren med jevne 
mellomrom i stedet for å gå rundt med 
urin i blæren. Og det er viktig for meg 
at andre menn blir informert om det.»

»Det er fordi vi 
har så mange 
følelser for alt 
nedentil. Det er 
et større tabu 
for menn enn 
kvinner.

SpeediCath® Compact for menn

1. Unikt kateterdesign
Kombinasjonen av at kateteret er i to 
deler, en fastere del innerst ved  
konnektoren og en mer fleksibel del  
ytterst, gjør det enklere å kontrollere 
ved innføring. Det kan også føres inn 
uten å berøre den belagte kateterdelen.

2. Sikker lukking
Etter bruk kan kateteret legges tilbake i 
hylsen og lukkes. Du kan kaste kateteret 
i vanlig avfall når det passer deg.

3. Optimal sikkerhet
Kateteret ligger godt beskyttet i en  
hylse som sikrer at det ikke knekker før 
bruk når du har det med deg i lommen 
eller vesken. Det har en teleskop- 
løsning og hylsen måler 19 cm.

4. Innebygd konnektor
SpeediCath Compact Mann har en 
konnektor som sikrer at du enkelt kan 
koble en urinpose til kateteret om du 
har behov for det.

5. Klart til bruk
Kateteret ligger klart til bruk i sterilt salt-
vann. Det har finpolerte kateterøyne for 
å skåne slimhinnene og er helt klart til å 
bruke når du tar det ut av hylsen.

6. Uten PVC og ftalater
SpeediCath Compact er 100% PVC 
og ftalatfritt. Det er en helsemessig 
fordel for deg og er i tillegg svært 
miljøvennlig.

Assistanse  |  01/2016  |  I dag tenker jeg ikke over det
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Hildegunn er sykepleier og har jobbet 
for det meste innen nevrologi og re- 
habilitering. Det startet på Nordåstunet 
og videre på Spinalenheten i 2001, 
Haukeland Universitetssykehus. Hun 
tok videreutdanning innen tverrfaglig  
rehabilitering. I tidsrommet 2005-2007 
jobbet hun som avdelingssykepleier 
innen rusomsorgen før hun kom tilbake 
til Spinalenheten Hun var ferdig utdannet 
uroterapeut i 2014. I dag jobber hun i 
full stilling på nevrologisk dagpost hvor 
hun har vært siden 2010. Hun har alltid 
vært opptatt av blære- og tarmfunksjons- 
forstyrrelser, og var med å starte «tarm-
gruppen» da hun jobbet på Spinal- 
enheten. De så blant annet på bruken 
og effekten av avføringsmidler.

Hvordan gikk det til at du tok 
uroterapiutdannelsen?
Det var professor Kjell Morten Myhr, 
som den gang var leder for Nasjonal 
kompetansetjeneste for multippel  
sklerose/MS (NKS), som startet det 

hele. Han var en pådriver for å få i gang 
en poliklinikk som kunne ha fokus på 
vannlatingsproblemer ved nevrologiske 
sykdommer. Han møtte mange pasienter 
som opplevde problemer med vann- 
latingen, men manglet ett godt system 
for å få dem i behandling. 

Han hadde ved deltagelse på inter- 
nasjonale kongresser hørt erfaringer  
fra en engelsk professor i urologi,  
Dr Fowler, og ønsket å bruke hennes  
modell for hvordan de kunne komme i 
gang med enkel behandling allerede i 
nevrologisk avdeling. Han mente de 
trengte en sykepleier med spesial- 
kompetanse innen urologi, og opp- 
fordret meg til å ta uroterapiutdanning. 
NKS bidro økonomisk både til ut- 
danningen og poliklinikk 1 dag i uken. 
Poliklinikken ble startet opp før jeg tok 
utdanningen. I dag er tjenesten utvidet 
til 2 dager i uken og driftsansvarlig er 
Nevrologisk avdeling.

Litt om posten du jobber på
Avdelingen utreder, diagnostiserer og 
behandler mennesker med symptomer 
på nevrologiske sykdommer eller skade. 
Det kan være mistanke om MS, ALS, 
kronisk utmattelsessyndrom, søvn- 
problemer, hodepine, borreliose, m.m. 
Posten har 2 overleger, 6 sykepleiere 
og 2 assistent leger. Vi tilbyr også  
vurderings- og treningsopphold. En 
stor andel av pasientene vi behandler 
med avansert intravenøs behandling  
er personer med MS.

Hva gjør en uroterapeut på din 
avdeling? 
Som tidligere nevnt er jeg i poliklinikk 2 
dager i uken. Pasientene blir henvist 
både utenfra, poliklinikk, sengepost  
eller de tar kontakt selv. En annen del 
av min funksjon er å være en ressurs- 
person for helsepersonell på de ulike 
nevrologisk postene. Undervisning og 
foredrag er det også blitt en del av etter 
hvert. Å ha problemer med blære, tarm 

MS og vannlatingsproblemer

Hildegunn Gjerald er Uroterapeut ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus 

i Bergen.

Professor Kjel l Morten Myhr og Uroterapeut Hildegunn Gjerald.

Intervjuet av Malene Krokeide, Coloplast

Assistanse  |  01/2016  |  MS og vannlatingsproblemer
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og/eller seksualitet rammer ulike nevro-
logiske pasientgrupper. Jeg bruker god 
tid på hver pasient og setter i utgangs-
punktet av en time. Ut fra problem- 
stillingen og situasjonen har jeg frihet til 
å sette av mer tid. 

To ganger i året inviterer jeg til tema-
samling for pasienter som bruker  
elektrostimulering for sitt vannlatings- 
tarm- og / eller seksualproblem. Der blir 
det lagt vekt på å dele egen erfaring.  
Å høre og lære av hverandre gir ofte  
bedre motivasjon til å lykkes med  
behandlingen.

Oppstart av prosjektet om personer 
som nylig hadde fått MS diagnosen 
og vannlatingsproblemer:
I løpet av 2011-2012 gjorde Hildegunn 
en kartlegging av 50 personer som  
nylig hadde fått diagnosen MS.
Hensikten med prosjektet var todelt:
• Å systematisere kartlegging og  
 behandling av blæredysfunksjon  
 hos personer med MS
• Å evaluere helsepersonell sin  
 tilnærming til blæreforstyrrelse hos  
 pasienter med MS

Spørsmålene som ble stilt innlednings- 
vis var: Har du et vannlatingsproblem? 
Har du sammen med helsepersonell 
diskutert denne problemstillingen?

Majoriteten av de som var med i  
prosjektet ønsket å bli spurt om vann-
lating, de opplevde det vanskelig å ta 
det opp selv med helsepersonell. 

Kartleggingen viste også at 50 prosent 
av de som ble spurt, hadde et vann- 
latingsproblem. Kun 6 personer ble 
behandlet for dette og det var uro- 
vekkende.

Har dere noen rutiner for at  
personer med MS blir forespurt 
om vannlating?
Når pasienter er inne for utredning, 
behandling eller kontroll, blir de oftere 
spurt om dette i dag enn tidligere, både 
av leger eller sykepleiere. Vi pleier å 
informere pasientene vi kommer i 
kontakt med at mange med nevro- 
logiske sykdommer opplever problemer 
med vannlatingen. I forlengelse av dette 
spør vi hvordan er dette for deg. Dersom 
en pasient forteller oss at de ofte må 
opp om natten for å late vannet er 
dette nyttig informasjon.

Hvor mange personer med MS 
har vannlatingsforstyrrelser?
Ulike studier har litt ulike tall, men man 
antar at mellom 70-90 % av personer 
med MS opplever vannlatingsfor- 
styrrelser. For noen kan det faktisk 
være første symptom på sykdommen.

Hva er de vanligste vannlatings- 
problemer personer med MS 
opplever?
Vannlatingsproblemene som personer 
med MS opplever kan variere. Da 
symptomene kan komme og gå litt, 
kan det være utfordrende å avdekke 
problemet.

Plutselig innsettende sterk vannlatings- 
trang, kalt urgency ser vi ofte. Gjerne 
med litt lekkasje samtidig. Noen forteller 
at disse urinlekkasjene lager mange 
begrensninger for dem i dagliglivet. 
Det blir ofte rapportert at de må stå 
opp flere ganger om natten for å late 
vannet. For en del viser det seg at de 
ikke får tømt blæren skikkelig tom. 
Det positive er at problemene også 
kan gå tilbake, derfor er det ekstra 
viktig å passe godt på blæren når det 
oppstår problemer. Dessverre kan en 
få varig skade om blæren blir for full 
og ikke blir tømt. I slike perioder er det 
viktig å få tømt blæren med kateter.

Hva er den vanligste årsaken til at 
pasienter blir henvist til deg?
Jeg tror den vanligste henvisningsgrunn 
til meg er at pasienten har hyppige 
urinveisinfeksjoner, (UVI). Dette kan 
det være flere årsaker til, men ofte 
opplever jeg at pasienten ikke får 
tømt blæren tom. De fleste kjenner 
ikke at de har resturin. Det blir mange 
runder med antibiotikakurer, uten at 
man har undersøkt hva som egentlig 
er årsaken. 

En annen årsak, som er svært vanlig, 
er at pasienter drikker lite på grunn 
av overaktiv blære med eller uten 
lekkasje. Konsentrert urin kan trigge 
til større overaktivitet samt UVI.

I dag vet vi at antibiotika kun skal  
brukes til personer som har kliniske 
symptomer på UVI som feber, økte 
spasmer og sterk svie ved vannlating. 
Da er det viktig å få dyrket urinen slik 
at det blir gitt rett antibiotika. En ser 
nemlig at symptomer som dårlig lukt 
av urinen ikke nødvendigvis er på 
grunn av bakterier. Smerter over  
blæren kan være av nevrologisk 
årsak, ikke bakterielt.

Utsiktsbilde av Bergen.

Assistanse  |  01/2016  |  MS og vannlatingsproblemer
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Hvilken behandling får pasienter 
med vannlatingsproblemer?
Først går pasient og jeg gjennom 
drikke og vannlatingsliste som han 
eller hun har ført i to dager hjemme. 
Dette er en god og objektiv måling for 
å kartlegge problemet. Tilnærming til 
problemstillingen og behandlingen av-
henger av det. Et eksempel kan være 
at pasienten ikke får tømt blæren sin 
helt, og må starte med å tappe seg 
for resturin. En annen kjent problem-
stilling er veldig plutselig, innsettende 
og sterk trang til å late vannet.
  
Behandlingen for å dempe overaktiv 
blære kan være bekkenbunn- og 
blæretrening, kanskje i kombinasjon 
med elektrostimulering. For noen kan 
det være aktuelt med medikamentell 
behandling.

Den mest brukte elektrostimulering for 
overaktiv blære, er tibialisstimulering. 
Da fester man elektroder til innsiden 
av den ene ankelen, kobler på elek-
troder med strøm og gir stimulering til 
tibialnerven som igjen stimulerer  
nervebaner som påvirker blærefunk-
sjonen. Denne behandlingen tar 20 
minutter fem dager i uken. Effekten kan 
man forvente fra tre- seks måneder.

Dersom ikke vi kommer til mål med 
tiltakene her på poliklinikken blir  
pasienten henvist til urolog.

Hvilken oppfølging får pasientene 
etter de har vært hos deg? 
Noen pasienter ringer jeg til etter en 
uke. Det er pasienter som har tiltak av 
den mer tekniske utførelsen som selv-
tapping (RIK), elektrostimulering og 
Peristeen analirrigasjonssytem.  Det 
blir alltid satt dato for oppfølging i 
samarbeid med pasient. Hvor raskt 
og hvor ofte avhenger av behandlingen 
de er startet med.

Hva gjør blærefunksjons- 
forstyrrelser med livskvaliteten til 
personer med MS?
Mange isolerer seg ved at de må si 
nei til ulike aktiviteter, noen må slutte i 
jobb fordi arbeidsgiver ikke tilrette- 
legger for dette problemet. 

Mange opplever at blæren styrer livet 
deres. De fleste har full oversikt over 
alle tilgjengelige toaletter i byen og 
på kjøpesenter. Mange bekymrer 
seg også for at det bare er de som 
opplever dette.

Har du noen gode eksempler på 
pasienter som har fått en ny  
hverdag, etter at de tok tak i  
problemene?
I 2011 møtte jeg en mann som hadde 
hyppig vannlating og da mener jeg 
hyppig. På en strekning på 300 meter 
måtte han late vannet minst to-tre 
ganger. I Barcelona ble han nesten 
arrestert for dette. I tillegg brukte han 
innlegg. Det viste seg at han ikke klarte 
å tømme blæren tom når han var på 
toalettet, og at den fylte seg raskt opp 
igjen. Han hadde det vi kaller resturin. 
Jeg anbefalte han å begynne med  
kateter, slik at blæren ble tømt skikkelig, 
men det var han engstelig for og ikke 
motivert for. Jeg forsøkte i flere år å 
motivere han, men han bare utsatte 

det. Så i 2015 var han klar. Han skulle 
nemlig i barnedåp, og var bekymret 
for at han måtte gå ut og inn under 
gudstjenesten. Han fikk lære å tappe 
seg for urin med kateter (RIK). Han 
satt stille under hele gudstjenesten. 
Da først så han hvilken nytte han 
hadde av behandlingen og fikk 
dermed et mye bedre liv. Han har 
fortsatt med det siden. Det handlet 
om å komme i gang og se nytten av 
å bruke kateter.  

Hildegunn forteller at hun bruker mye 
tid på å informere og formidle kunnskap 
til sine pasienter. Det er viktig at  
pasientene forstår hvorfor de må bruke 
de ulike behandlingene og får erfare 
hvilken bedring det gir deres livskvalitet. 
Kunnskap øker pasientens compliance, 
eller etterlevelse, det at de faktisk  
fortsetter med den behandlingen de 
er anbefalt av henne.

Ett annet eksempel var en pasient 
som i tillegg var utdannet sykepleier. 
Hun hadde hatt MS i mange år og 
slet med store urinlekkasjer. Dette 
medførte at hun måtte slutte i jobb 
blant annet fordi arbeidsgiver ikke ville 
tilrettelegge toalettforholdene for henne. 
Hun brukte medikamenter for å roe 
ned blæren, men det var ikke nok. 
Vi valgte å prøve tibialiasstimulering. 
Dette har vært en vellykket behandling, 
nå kommer hun seg ut og har blant 
annet begynt å danse to ganger i uken.

Har du et godt råd til de som har 
MS og opplever blærefunksjons-
forstyrrelser?
Kunnskap om MS og vannlatings- 
problem er ofte den beste måten å 
forstå problemet på. Søk kunnskap. 
Vær frimodig å ta det opp med helse-
personell, det kan være hos fastlegen, 
kontroll på nevrologisk avdeling eller 
ved innleggelse på sykehus. Noen 
ganger møter en helsepersonell som 
ikke tar dette problemet opp. Ta det 
opp selv. Kanskje har ikke den ene en 
spør så stor kunnskap om dette. Be 
derfor om å få prate med noen som 
har denne kunnskapen. Det kan være 
uroterapeut, lege, fagsykepleier, MS 
sykepleier, likemann i pasientforening, 
med mere.

»Hildegunn forteller at hun bruker 
mye tid på å informere og formidle 
kunnskap til sine pasienter. 

Assistanse  |  01/2016  |  MS og vannlatingsproblemer
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Når du holder det lille kateteret i  
hånden, er vanskelig å forestille seg 
alt utviklingsarbeidet som er gjort i  
forkant.

Som alltid har utviklingen foregått i 
tett samarbeid med brukere. Man  
kan si at SpeediCath Compact Eve  
er summen av alle de generelle  
erfaringene brukerne av Coloplast  
katetre har. Det vil si at 240 brukere 
av kvinnekateter, inkludert en gruppe 
fra Norge, har vært med i utvikling av 
SpeediCath Compact Eve.

Fokus på det emosjonelle
Det er kvinnenes ønsker til et kateter 
som har vært i fokus i det treårige 
utviklingsarbeidet med mer enn 100 
prototyper. Nøkkelordene «diskresjon» 
og «intuitivt» er ord du kanskje tidligere 
hørt om Coloplast sine katetre. Det 

handler om at kateteret ikke er så 
synlig, men at det skal være enkelt å 
bruke. Med SpeediCath Compact 
Eve har vi nådd et nytt nivå, blant  
annet med kateteterets trekantete 
form, som gir et bedre grep og gjør 
håndteringen enklere. Utover det har 

utviklingen hatt to nøkkelord; «personlig» 
og «estetisk». 

- Vi har i langt høyere grad enn 
tidligere fokusert på det emosjonelle 
som å ta med, bruke og kvitte seg 
med. Vi har stilt spørsmål vi aldri har 

Et kateter utviklet helt etter 
kvinners ønske
SpeediCath® Compact Eve er både et nytt kateter og en ny måte å tenke design og 

utvikling på i Coloplast. Ansvarlig for design i Coloplast, Marc Brøndum gir et spennende 

innblikk i hvordan det har blitt skapt et personlig og estetisk kateter ved hjelp av kvinnelige 

kateterbrukere.
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stilt tidligere, forteller Marc Brøndum, 
som er designsjef i Coloplast.

Se i håndvesker
Mange av svarene fant vi ved å se på 
innholdet i håndvesker. Vi så også på 
hva de tar med seg på jobb og ute i 
byen. En gruppe kvinner har sittet 
sammen. De har ulik bakgrunn;  
designere, antropologer og markeds-
avdelingen. I tillegg har Marc sett på 
produkter innen hygiene og kosme-
tikk. Det viktigste var å lage et  
produkt som passer inn i kvinners 
hverdag, noe som vi får mange positive 
tilbakemeldinger på, forteller Marc.
 
Når man ser på et SpeediCath Compact 
Eve kateter, minner det om formen på 
en mascara. Den ultimate diskresjonen 
ville vært å lage en helt identisk for-
pakning som det, men estetikken må 
ikke overta helt. Det er viktig å være 
presis i vise at det er et hjelpemiddel og 
et engangsprodukt. I brukssituasjonen 
er det viktig at den som bruker det 
har full tillit til produktet og at det  
skaper trygghet. Marc Brøndum, sjefdesigner hos Coloplast.
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Triangelformet for enkel
håndtering og bedre grep

Enkel åpning og hygienisk
lukking etter bruk

Moderne og stilig design 
for mer diskresjon

Konnektor for urinpose

SpeediCath® Compact Eve

Triangelformet for enkel 
håndtering og bedre grep

2015.07.02

Page 2

Triangelformet for enkel
håndtering og bedre grep

Enkel åpning og hygienisk
lukking etter bruk

Moderne og stilig design 
for mer diskresjon

Konnektor for urinpose

SpeediCath® Compact Eve

Enkel åpning og hygienisk 
lukking etter bruk

Moderne og stilig design 
for mer diskresjon

Konnektor for urinpose

Har du lyst til å prøve et  
SpeediCath® Compact Eve kateter?
Du kan bestille vareprøver på vår hjemmeside www.coloplast.no eller fylle i kupongen 

som er lagt ved i bladet. Telefon 22 57 50 00.

Fordeler med SpeediCath® Compact Eve:

Assistanse  |  01/2016  |  SpeediCath Compact Eve
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Carsten Bartling fra Tyskland, er paraplegiker etter en skade i en trafikkulykke. Etter ulykken 

var utfordringen med tarmsystemet en av de verste tingene som skjedde i den nye 

livssituasjonen. 

«Nå bestemmer jeg når tarmen 
skal tømmes»

J
eg levde med mange  
forstoppelser. I starten 
prøvde jeg med piller for å 
tømme tarmen, men det 

fungerte ikke. 

- Det var rene torturen å sitte på  
toalettet flere timer om dagen uten at 
det skjedde noe, forteller Carsten. Og 
da det endelig skjedde, var det på feil 
tidspunkt. Han var ikke sikker på om 
han kunne gå ut på kino eller gjøre  
andre ting. Han gikk med en redsel inni 
seg med tanke på hva som kunne skje.
- Det gjorde meg veldig utrygg og  
derfor var jeg mye hjemme. Før ulykken 
var Carsten aktiv innenfor sport, deriblant 
motocross.

- Jeg kunne jo ikke bare gi opp. Jeg 
synes fortsatt det er gøy å kjøre og 
konkurrere. Mine interesser er gokart, 
både inne og ute, basket og skyting. 
Jeg driver også med håndsykling i  
fritiden.»

Carsten startet med Peristeen anal- 
irrigasjon ca. et år etter ulykken. Nå har 
han brukt det i to år. I starten syntes 
han det var litt uvant, men så fikk han 
god opplæring i systemet og dets 
 funksjon og ville prøve. Han lærte seg 
blant annet hvordan pumpen på ut- 
styret fungerte. 

- Først var jeg litt usikker og forsiktig. 
Men etter å ha prøvd det par ganger 

gikk det bra. Det ble fort en av mine 
daglige rutiner.

I dag føler Carsten seg veldig trygg og 
bruker Peristeen irrigasjon annenhver 
dag. 

- Det er ikke slik med meg at jeg kan 
kjenne eller får en følelse av når jeg skal 
bruke det igjen, så derfor har jeg faste 
rutiner. Etter at jeg startet med Peristeen 
irrigasjon er det jeg som bestemmer 
når tarmen skal tømmes. Jeg kan gjøre 
spontane ting, gå på kino eller ta en is i 
byen. Jeg behøver ikke lengre tenke på 
at det kommer en lekkasje, avslutter 
Carsten.

Rikare Vetande 3/2015, oversatt av Inger Stine Anseth

Assistanse  |  01/2016  |  Carsten Bartling

»Det var rene torturen å sitte på 
toalettet flere timer om dagen 
uten at det skjedde noe. Og da 
det endelig skjedde, var det på 
feil tidspunkt.
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Peristeen® analirrigasjon
– Et av verdens mest dokumenterte tarmskyllingssystem

Helt siden Peristeen irrigasjon kom på 
markedet, har det bidratt til å hjelpe  
tusenvis av personer med kronisk  
forstoppelse og avføringsinkontinens. 
Det har bidratt til en bedre tarmfunksjon, 
økt livskvalitet og mindre tid på toalettet. 
Alt er dokumentert i medisinske studier(1). 
Noen av fordelene med rektalkateteret 
er den integrerte ballongen som hjelper 
til å holde vannet i tarmen. Endetarmen 
fylles med væske/vann og stimulerer 
avføringsrefleksen. Kontrollenheten kan 
brukes for alle personer, selv de med 
nedsatt håndfunksjon. Det gir økt livs-
kvalitet og gir mer selvstendighet.  

Fordelene i tillegg til gode rutiner, hjelper 
brukere av produktet til å unngå lekkasjer 
og forstoppelse. Det er også bra for tarm- 
funksjonen og gjør hverdagen bedre.

Det er viktig at du kontakter helse- 
personell da det er mange ulike årsaker 
til en tarmdysfunksjon. En lege eller  
sykepleier kan utrede problemet og 
kartlegge eventuelle hjelpemidler. 
Coloplast bidrar gjerne med informasjon 
om bruk av utstyret. Vi har sykepleiere 
på vår kundeservice som kan gi gode 
tips og råd før og etter du har startet 
med Peristeen. 

Du kan også finne mer informasjon om 
produktet på www.coloplast.no

Ønsker du mer informasjon om Peristeen® analirrigasjon?

På www.coloplast.no finner du mer informasjon om Peristeen systemet. Du kan også ringe 

våre sykepleiere på kundeservice, telefon 22 57 50 00 og bestille brosjyren «Veiledning i 

bruk av Peristeen». Vi kan også være behjelpelig med informasjon om hvem som driver 

med opplæring rundt i landet. 

Assistanse  |  01/2016  |  Peristeen
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Håndsykling i marka, 
sommer som vinter

F
or Lars Arne var dette et  
naturlig valg da han som ivirg 
håndsyklist trener flere ganger 
i uken. Et av målene i år er 

Berlin maraton i september. Han  
trener to ganger i uken på St. Olav.  
Da motiverer han også andre til å trene 
og leve et aktivt liv. Lars Arne har vært 
med som deltager i Handbike Battle i  
Kaunerthal for St Olavs Knights i to år, 
med gode resultater på turen opp fjellet 
i Østerrike. St Olavs Knights har som 
mål å reise med et lag også i 2016.

Valget med å bygge en fatbike kom 
som følge av at Lars Arne ville komme 
seg mer ut i naturen og vekk fra hoved-
veiene. Frihetsfølelsen kommer når han 
sykler i veier og på stier i marka, og for 
å gjøre dette ble det naturlig å sette 
på en hjelpemotor. Sykkelen gjør det 
enklere for han å bli med kompiser ut 
på sykkeltur og samtidig kunne holde 
følge med dem i terrenget. Det er 
enkelt å ta seg en sykkeltur selv om 
det er snø og vinter. Sykkelen fungerer 
også fint i fjæra.

Sykkelen er bygget på samme prinsipp 
som en vanlig håndsykkel, men med 
kraftigere konstruksjon. Lars Arne trives 
godt i garasjen hjemme og har stadig 
nye prosjekter. Tidligere var han fly- 
mekaniker i Forsvaret og jobbet i 
teknologiske bedrifter, så han er god til 
å finne på nye løsninger og konstruere 
sine egne løsninger. 

Lars Arne Eriksen, Trondheim
Ryggmargsskadet, gift og to barn

Lars Arne Eriksen har bygd sin egen fatbike håndsykkel, utstyrt med elektrisk hjelpemotor. 

Nå tenker du kanskje, hvorfor bygge en slik sykkel og ikke minst hvordan bygger du den selv?

TopEnd håndsykler

Lars Arne Eriksen er forhandler for  
TopEnd hånd- og liggesykler i InvaCare 
Norge. Syklene tilpasses til den enkelte, 
og dette bistår Lars Arne med slik at du 
får en sykkel som fungerer optimalt for 
deg. Han bistår også i prosessene 
med å søke om støtte til sykkelen.

Intervjuet av Lena Lyseggen Brenden

Assistanse  |  01/2016  |  Lars Arne Eriksen - Håndsykling i marka
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KUNDESERVICE ER ÅPEN HVERDAGER FRA  
KL 08.00 – 16.00

Coloplast kundeservice er til for deg. Her treffer du 
sykepleiere som kan svare på dine spørsmål om våre 
produkter. Vi tilbyr deg gratis vareprøver og vårt mål er  
å finne den beste løsningen for deg. Vi tar også imot 
tips og forslag til forbedring av våre produkter. 

Vi er her  
for deg! Vi beklager feil på bilde i Assistanse 2/2015. 

Her er riktig skisse av kvinnens nedre urinveier.

Vi beklager!

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Livmor
2. Urinblære
3. Lukkemuskel
4. Urinrør
5. Skjede
6. Endetarm
7.  Endetarmsåpning
8. Bekkenbunn

Assistanse  |  01/2016  |  Kundeservice

Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud

0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no
Følg oss på Facebook Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S © 2016-03. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 

Vi vil aldri forstå de 
utfordringene du møter 
på, men vi vil aldri gi 
opp å hjelpe deg
SpeediCath var først ute til å tilby et kateter som er  
klart til bruk.Vi var også de første til å tilby et kompakt 
kateter. Fakta er at det er SpeediCath som har satt 
standarden for kateterdesign og brukervennlighet i 15 
år, men vi er fortsatt ikke fornøyde. Vårt mål er å stadig 
flytte grenser slik at vi kan utvikle katetre som gir deg 
som bruker kontroll over din egen hverdag.

For mer informasjon og gratis vareprøver,  
les mer på: www.coloplast.no



Prøv en ny diskré løsning for 
mannlig urininkontinens
Conveen Optima uridom og Conveen Active urinpose  
er utviklet for deg som har en aktiv livsstil. Det gir økt 
sikkerhet og er enkelt i bruk. Conveen løsningen er et  
godt alternativ til bleier.

Fernandez, Conveen bruker  
fra Frankrike

For mer informasjon og gratis 
vareprøver, les mer på  
www.coloplast.no eller ring  
oss på telefon 22 57 50 00.  
E-post: assistanse@coloplast.com

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast AS. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast Norge AS
Postboks 162

0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no
Følg oss på Facebook  


