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Tine er blevet
tilbudt en
Botox-behandling i blæren,
som hun
håber, kan
gøre en ende
på hendes
inkontinens.
Hun har prøvet
forskellige
blærehæmmende piller
og knibeøvelser uden
vedvarende
effekt.

Jeg var
ellevild,
da det
lykkedes
67-årige Tine har inkontinens og går ikke uden
for en dør uden at vide, hvor nærmeste toilet er
henne. Derfor har hun brugt de sidste 10 år på
at udvikle et online-kort, og en app, der kan vise
vej for alle med tissetrang i det offentlige rum.
n Det er ikke mange år siden,
Tine Müller følte sig mere som
en strintende hund end et menneske, når hun gik ture i Sorgenfri
Slotspark. Og hun er heller ikke
flov over at fortælle historien om
dengang, hun måtte sætte sig og
tisse i en indkørsel i Hellerup efter
at have rendt panikslagen rundt
i flere minutter, fordi der ingen
toiletter er på stationen. Selvfølgelig var hun flov, da hun sad der
med bukserne nede om knæene,
men hvad skulle hun gøre? Hun
har lidt af inkontinens i 12 år, og
det vil hun ikke være flov over.
Da Tine blev arbejdsledig som
124

55-årig efter mange år som typotekniker, sagde hun ja til at deltage i et kursus i webdesign. Hun
blev fuldstændig bidt af det, og
i samme periode fik hun en idé.
Hun ville udvikle et kort over alle
offentlige toiletter, så ingen behøvede at rende forvildet rundt som
hende selv eller blive tvunget til
at købe en øl eller sodavand på en

Ud over de
100.000 kr.,
som Tine
vandt, har hun
selv måttet
betale 50.000
kr. for sit
projekt.

café for at låne toilettet. Som ledig
havde hun pludselig tid til at tage
på ture ind til byen, og hun opdagede til sin rædsel, hvor besværligt det var at komme på toilettet.
– Det er frygteligt. Blodet
stiger op i hovedet, og man kan
blive fuldstændig hys. Når man
skal tisse med en inkontinent
blære, skal der ikke gå meget
mere end fem sekunder, så det
er godt at være forberedt.

Prisvinder på pension
Tine havde hørt om Google
Maps, så efter at hun havde
konstateret, at der ikke allerede

Find toilettet
På adressen beta.findtoilet.dk finder du et online-kort. Vælg
den by, du skal til, og se, hvor alle toiletter ligger. Indtil videre
er der data for København, Roskilde, Sønderborg og Fredericia. Du kan også downloade appen FindToilet til både iPhone
og Android.
Læs meget mere om projektet og Tine på findtoilet.dk.

fandtes et online-kort over
offentlige toiletter, gik hun i gang
med at lære alt om kodning og
websystemer. Via internettet fik
hun kontakt til en mand i England, som kunne lide hendes idé
og derfor tilbød at hjælpe hende
med nogle af de tekniske ting.
Det tog hende fem år, hvor en
arbejdsdag på op mod 10 timer
kunne mærkes. Men hun var bidt
af det og stædig som et æsel.
Det fik Tine belønning for i
2010, hvor hun blev hædret med
en fornem pris på 100.000 kr. til
en stor konkurrence: Offentlige
data i spil.
– Jeg var pavestolt, siger hun
med det største smil.
Pengene fik dog hurtigt ben at
gå på, da det var svært at finde
folk, som ville hjælpe uden
beregning. Og hjælp havde
hun brug for nu, hvor det hele
for alvor skulle sættes i værk.
Noget af det sværeste blev dog
at få kommunerne til at bidrage
med informationer over deres
toiletter, fordi disse var mangelfulde. Til gengæld kunne de godt
se kvaliteten og nødvendigheden
i Tines idé, og Københavns Kommune blev den første til at teste
det endelige kort og selv indtaste og opdatere disse toiletdata.
– Jeg var da glad, men jeg
følte ikke helt, jeg fik den anerkendelse, jeg burde. For allerede
der begyndte folk at snakke om,
at en app var mere relevant, fortæller Tine.
Der gik dog ikke lang tid,
før den ihærdige pensionist fik
en henvendelse fra Sønderborg
Kommune. De ville gerne være
med i projektet og gik endda så
langt, at de integrerede Tines
kort på kommunens hjemmeside. Sidenhen er både Fredericia
Kommune og Roskilde Kommune også kommet med.
– Det var lige det, jeg havde
håbet på, så jeg var ellevild.
Sidenhen har Tine også fået
hjælp til at udvikle apps til
smartphones, men man kan også
bruge online-kortet og planlægge
sin tur, inden man tager til byen.
Det er ikke kun brugbart for folk
med en overaktiv blære som
Tine. Børnefamilier, handicappede, ja, alle med tissetrang kan
nu blive hjulpet på toilettet.
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