
  

SAMMEN OM LØSNINGER  

TIL INKONTINENS 

  

Baggrund 
I Danmark anslår man, at 500.000 mennesker lider af urininkontinens. Forekomsten stiger med alderen og 

hver anden kvinde over 75 år har urininkontinens (Sundhedsstyrelsen, 2021 og 2020). Blandt borgere, der bor 

i plejebolig1, er det ifølge Kontinensforeningen (2013) hver anden, der lider af urininkontinens, mens 3 ud af 4 

borgere med demens i plejebolig ikke har kontrol over deres blærefunktion. Inkontinens er derfor en særdeles 

hyppig lidelse blandt ældre borgere. 

Det betyder, at personalet bruger meget tid på kontinensrelaterede opgaver. En svensk undersøgelse peger 

på, at personalet på plejehjem i gennemsnit bruger en fjerdedel af deres arbejdstid på inkontinenspleje, her-

under bleskift og hjælp til vask (Kontinensforeningen, 2013). Dertil kommer, at bleskift og andre kontinensre-

laterede opgaver er belastende og bidrager til fysisk nedslidning af personalet.  

Inkontinens hos ældre skyldes ofte skader i centralnervesystemet (Sundhed.dk, 2023). Men det kan også 

skyldes en række andre forhold herunder bivirkninger fra medicin, urinvejsinfektion, højt blodsukker, forvirring 

eller nedsat bevidsthed og depression. Det kan også være et resultat af aldersbetingede forandringer eller 

skyldes forhold i selve blæren, fx en alderdomsbetinget øget tendens til sammentrækning af blæremusklen 

eller svag lukkemekanisme. 

Der er med andre ord et stort potentiale ved at arbejde med inkontinens. For det første påvirker inkontinens 

og det at anvende ble borgernes velbefindende og oplevelse af værdighed. Dernæst er det i lyset af udfordrin-

gen med at rekruttere personale til velfærdsområderne vigtigt at undersøge, om der er potentiale for tidsbe-

sparelse forbundet med kontinensrelaterede opgaver for personalet, ligesom det er relevant at undersøge, om 

man kan reducere den fysiske belastning for personalet. For det tredje er forbruget af bleer betragteligt, hvilket 

mærkes på budgettet. Alene Aalborg Kommune bruger i dag omkring 25 mio. kr.om året på voksenbleer. 

Endelig er der en miljømæssig belastning ved produktion og afskaffelse af bleer, som er relevant at reducere.  

Aalborg Kommune, Danish Life Science Cluster og Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI) inviterer 

derfor kommuner, regioner og andre interesserede til at deltage i en skaleringsproces, hvor vi sammen arbej-

der på udvikling af innovative løsninger i forbindelse med udredning og pleje af borgere med inkontinenspro-

blematikker i plejebolig. 

Der eksisterer forskellige sensorløsninger til bleer2, som kan identificere, når en ble er våd. Disse løsninger 

anvendes i dag primært til udredning af borgere med henblik på at få indsigt i mønstre og rutiner i relation til 

vandladning og afføring, samt til at justere borgernes bleer. Erfaringer fra andre kommuner peger på, at løs-

ningerne både kan reducere antallet af bleskift og antallet af lækager, samt den tid borgeren går med fyldt ble. 

Dertil kan teknologierne give indsigt i, hvilken størrelse ble, borgerne har brug for, og om borgerne får tilstræk-

keligt med væske. Anvendelsen af sensorbleer har en positiv effekt på personalets tidsforbrug og fysiske ar-

bejdsmiljø, ligesom det har en effekt på økonomi og miljømæssigt ressourceforbrug (CO-PI, 2023).  

Erfaringer fra 6-byerne peger dog på, eksisterende sensorløsninger ikke svarer til det behov, der opleves i 

kommunerne. Det gælder fx fleksibilitet i anvendelsen af løsningerne, funktionalitet, økonomi og businesscase, 

men også krav til bæredygtighed. Derfor vil Aalborg Kommune, Danish Life Science Cluster og CO-PI invitere 

 
1 Plejebolig dækker her over forskellige typer bolig som plejehjem og plejecenter 
2 Sensorble dækker her over flere typer af løsninger, hvor vandladning og afføring registreres med en sensor i eller på 
borgerens ble.  

http://www.danishlifesciencecluster.dk/


til en skaleringsproces, hvor der i samarbejde mellem flere kommuner gennemføres en grundig behovsdæk-

ning af inkontinensområdet, en markedsdialog og formuleres en behovsbeskrivelse, som kan ligge til grund 

for fremtidige indkøb. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om der vil være tale om et fremtidigt inno-

vativt indkøb, men der er en forventning om, at det kan blive resultatet.   

 

Formål 
Formålet er med afsæt i skaleringsprocessen at udarbejde en behovsbeskrivelse af (og hensigtserklæring på) 

inkontinensområdet, der kan ligge til grund for et offentligt (innovativt) udbud og dermed efterspørgsel efter 

nye løsninger på inkontinensproblematikker i markedet. Løsningerne skal  

• øge værdigheden for voksne borgere med inkontinens, der bor i plejebolig,  

• forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø,  

• frigive tid på omsorgs- og plejeområdet og  

• reducere omkostninger (miljø og økonomi). 

Så behovsafdækningen skal dække behov i forbindelse med udredning og pleje af borgere med permanente 

inkontinensproblemer i plejeboliger ud fra både borger-, personale- økonomisk- og bæredygtighedsperspekti-

ver. 

Skaleringsprocessen vil indbefatte syv procesfaser, der sikrer volumen bag den endelige efterspørgsel, grun-

dig behovsafdækning og dialog med leverandører forud for et udbud.  

 

Målgruppe 
Den primære målgruppe for samarbejdet om løsninger på inkontinensområdet er ældre borgere, der bor i 

plejebolig, og som har permanente inkontinensproblematikker. Der fokuseres på behov for udredning fx med 

henblik på at få viden om mønstre og rutiner for væske/vandladning hos den enkelte borger, samt på omsorg 

og pleje (varsling ved urin/afføring). Dermed begrænser målgruppen sig til borgere, for hvem genoptræning 

og forebyggelse ikke anses for relevant eller tilstrækkelig af fysiske eller kognitive grunde.  

Den sekundære målgruppe er medarbejdere, som drager omsorg og yder pleje til borgere. Der er i særlig grad 

fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø herunder fysisk belastning og potentialet for at spare tid på kontinens-

relaterede opgaver og arbejdsgange. 

 

  



BILAG 

Projekt-/Tidsplan  
 

Tentativ tidsplan Aktivitet Ansvarlig og support Parterne deltager i… 

Januar-marts 
2023 

Forpligtelse fra politisk 
og/eller administrativ 
topledelse og match-
making 

Offentlige aktørers beslutning om at del-
tage forankres på politisk og/eller admi-
nistrativt topledelsesniveau. 

CO-PI gennemfører en indledende 
screening af behov og udfordringer, 
som danner et fælles vidensgrundlag og 
afsæt for den videre proces. 

Bilaterale møder med CO-
PI og DLSC 

Q2-Q3 2023 Behovsudforskning  

Workshops  

Analyse 

CO-PI, DLSC og Aalborg Kommune ar-
rangerer workshops, hvor behov, udfor-
dringer og igangværende initiativer kort-
lægges med henblik på at gå til marke-
det med skala bag vores behov.  

Der udarbejdes analyser.  

Opsamlingsrapport ved CO-PI og 
DLSC. 

Workshops 

Adgang til analyse 

Q4 2023 Fælles markedsdialog CO-PI er ansvarlig for at designe og fa-
cilitere markedsdialogerne. 

Input fra Aalborg Kommune, DLSC og 
øvrige deltagende organisationer.  

Fælles markedsdialoger 

Q1 2024 Fælles behovsbeskri-
velse 

Organisationerne præsenterer samlet 
behovsbeskrivelsen og en fælles hen-
sigtserklæring om fremtidige behov.  

Lanceringsevent og/eller 
pressemeddelelse 

 Udformning af udbud Udbud gennemføres i forening eller en-
keltvis afhængig af resultatet af det fore-
gående arbejde. 

 

 

Økonomi 

Der er ikke knyttet en forpligtelse om køb til deltagelse i skaleringsprocessen, men de deltagende organisati-

oner skal engagere sig ud fra et ønske om at deltage i arbejdet om afdækning af behov med henblik på at 

ville foretage et udbud/indkøb, når grundlaget for denne beslutning er udarbejdet i processen. 

 

Som kommune investerer man i processen ved at afsætte ressourcer i form af medarbejdere til at gennem-

føre aktiviteterne. CO-PI og Danish Life Science Clusters ressourcer er dækket. 
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