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Riktlinjer för utredning och 
behandling av urin- 

inkontinens 
Vårdriktlinjerna för inkontinens har tagits fram av en arbetsgrupp, 

granskats av vårdcentralschefer och godkänts av Primärvårdens led-

ningsgrupp i Norrbotten.   Riktlinjerna gäller för distriktsläkare, di-

striktssköterskor, barnmorskor samt distriktssjukgymnaster. 

Prevention med dokumenterad effekt är en uppgift för Primärvården. 

Det förebyggande arbetet sker hos barnmorskorna vid besök efterkon-

troll postpartum och i samband med gynekologiska cellprovskontrol--

ler. Efter graviditeten uppmanas kvinnorna av barnmorska och sjuk-

gymnast att bäckenbottenträna. Vid ansträngnings- och trängningsin-

kontinens ska den primära utredningen och behandlingen ske i öppen-

vård. Distriktssköterskor och barnmorskor genomför den basala utred-

ningen och planerar distriktsläkarkontakt.  

Organisationen för omhändertagandet av patienter med inkontinens-

problem sker utifrån varje vårdcentrals förutsättningar. Målet är att 

varje patient med sådana problem får genomgå en utredning enligt 

vårdprogrammet.. 

 

Basal utredning 

Den basala utredningen syftar till att kartlägga typ av läckage och att 

finna de patienter som bör utredas vidare. Utredningen innehåller föl-

jande moment: 

 Anamnes  

 Laboratorieundersökningar  

 Miktionstest 

 Resurin (bladderscan)  

 Läkarundersökning/gynekologisk undersökning 

Anamnes 

Anamnesen är av stor betydelse för att klarlägga typ av läckage. Den 

är också viktig för att få en uppfattning om patientens egen upplevelse 

av inkontinensens inverkan på livskvaliteten. 
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Frågeformulär vid urinläckage                       

Formuläret är till god hjälp vid anamnesupptagningen. Låt patienten 

själv fylla i formuläret före besöket eller fyll i det tillsammans med 

patienten och använd det sedan som diskussionsunderlag vid det föl-

jande samtalet.  

Laboratorieundersökningar 

 Urinsticka  

 Urinodling  

 Blodsocker  

Miktionstest 
 

Miktionslista, dryck och läckagevägningsformulär 

 

Testen görs för att uppskatta urinläckaget kvantitativt. Urininkontinens bör 

verifieras objektivt och det sker enklast genom att väga inkontinesskyddet. 

En objektiv uppskattning av läckagets storlek är en hjälp i den fortsatta dis-

kussionen med patienten och kan vara en vägledning för terapival och val 

av  inkontinensskydd. Samma läckagemängd kan upplevas och beskrivas 

helt olika av två patienter. 

.Utförande: under 2 dygn antecknar patienten klockslag för miktion 

och mäter varje gång urinvolymen. Läckagepisoder och vätskeintag 

antecknas. 

Variabler som registeras Normalt Trängningsinkontinens 

Dygnsmängd dryck 1500-2000 ml Normalt 

Dygnsmängd urin 1500-2000 ml Normalt 

Antal miktioner 5-8/dygn >8/dygn 

Största,enkskilda urinvolym 300-500 ml <300-500 ml 

Medelvolym/miktion >ca220 ml <180 ml 

Variationsbredd 

(=skillnad i största och  

minsta mikerande volym 

200-400 ml låg 

 En patient med ansträngningsinkontinens har normal miktionslista.  

 Täta miktioner kan bero på högt vätskeintag. Blåsvolymerna är då 

normala.  

 Diuretikabehandling kan bidra till täta miktioner.  

 Nattliga miktioner kan bero på utsvämning av ödem eller nattlig po-

lyuri.  

 Vid psykosomatisk trängningsinkontinens klarar pat att hålla sig nat-

tetid och har normal morgonurinvolym (ofta=maxvolym).  

https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-945
https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2404


 

 
Huvudprocess Ansvarig Processledare Sida 

Inkontinens Anna-Lena Zakari Anna-Lena Zakari 3 av 9 
Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 

    

  

 Små dryckesmängder och därmed koncentrerad urin, kan sannolikt 

också irritera till trängningar.  

 Täta miktioner med små urinvolymer ses vid överaktiv blåsa, blås-

pares eller avflödeshinder med resurin.  

 Vid motorisk trängningsinkontinens har patienten små urinvolymer 

och kissar ofta under hela dygnet, även nattetid.  

Tolkning av läckagevägning: 

Totalt läckage/dygn Grad av inkontinens 

<10g lätt inkontinens 

11-50g medelsvår inkontinens 

51-100g svår inkontinens 

>100g mycket svår inkontinens 

OBS att viktökning på upp till 8g kan bero på svettning och/eller flyt-

ning om läckage ej uppges. 

Läkarundersökning/gynekologisk undersökning 

Gynekologisk undersökning ska ingå i utredningen. Om patienten re-

mitteras till specialistsjukvården måste gynekologiskt status finnas 

med i remissen. 

Läkarundersökning av män 

Män skall alltid hänvisas till läkare, dock förberedda med information 

och frågeformulär, hemtest, urinsticka, urinodling, krea och blodsock-

er. Prostatapalpation. Ställningstagande till resurinmätning, med kate-

ter på läkareordination, och eventuellt flödesmätning. Oftast används 

resurinmätning på män med prostatasjukdom och den ger upplysning 

om blåstömningens effektivitet. 

Tolkning: hos en frisk ung person ska resurinmängden vara <50 ml. 

Hos en person >60 år bör resurinmängden inte vara mer än 150 ml. 

Provokationstest 

Hostprovokationstest är ett sållningstest för ansträngningsinkontinens. 

Uteblivet läckage utesluter inte ansträngningsinkontinens. 

Utförande: patienten ombeds hosta med ökande intensitet i stående 

ställning och med fylld blåsa. Väg skyddet före och efter testen. Minst 

3 dl urin i blåsan eller inte mikterat minst 3 timmar innan undersök-

ningen. 
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Utredning av äldre med urininkontinens 

Urininkontinens hos äldre är oftare relaterad till andra sjukdomar än 

hos yngre. Detta gör att indikationen för en allmänmedicinsk under-

sökning/utredning är högre än i yngre åldersgrupper.Till exempel är 

neurologiska sjukdomar som stroke och demens starkt överrepresente-

rade bland de äldsta inkontinenta. Många äldre patienter kan inte ge-

nomgå komplicerade utredningar. Etiska avgöranden är därför viktiga 

när omfattning av utredning ska avgöras. Läckagevägning i egen 

hemmiljö är tillförlitlig, även hos de äldsta. Sanering av patientens 

medicinlista överväges. Motverka och behandla förstoppning.  

  

Tidig distriktsläkarbedömning vid: 

 Urinvägsinfektion  

 Makroskopisk hematuri  

 Trängningar  

 Grav ansträngningsinkontinens och/eller kort anamnes  

 Äldre patient med behov av allmänmedicinsk undersökning  

 Neurologisk eller metabol sjukdom  

 Män med inkontinens  

 Symtom på avflödeshinder  

 Behov av läkemedelsbehandling/läkemedelsjustering  

 Om patienten själv så önskar  

 Uteblivet svar på initial behandling inom 3-5 mån  
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Behandling 

Tillgängliga behandlingsmetoder: 

 Bäckenbottenträning  

 Blåsträning  

 Toalettassistans 

 Läkemedel  

Distriktssköterska/barnmorska/sjukgymnast initierar behandling på 

egen hand vid lätt till måttlig ansträngningsinkontinens. Vid grav an-

strängningsinkontinens samt vid trängnings och blandinkontinens in-

leds behandling med bäckenbottenträning eventuellt blåsträning i vän-

tan på läkarundersökning.   

Bäst  dokumenterad effekt vid behandling av svår inkontinens vid t ex 

demens eller efter stroke har toalettassistans. 

Blåsträning kan vara svårt att genomföra hos kognitivt störda patien-

ter, men är användbar träning hos äldre med trängningsinkontinens. 

Effekten kan förstärkas genom samtidig farmakologisk behandling. 

Bäckenbottenträning lämpar sig i många fall även för äldre. 

Urinvägsinfektion-asymtomatisk bakteriuri förekommer hos 15-

30% av kvinnor och 5-10% av män >75 år och ger troligen sällan 

upphov till urinläckage. Kort antibiotikakur kan dock ges, men det är 

inte meningsfullt att upprepa om oförändrat läckage. Åldriga inkonti-

nenta patienter med avancerade sjukdomar anses inte bli bättre i sin 

inkontinens vid behandling av asymtomatisk bakteriuri. 
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Bäckenbottenträning 

Bäckenbottenträning anses i första hand vara lämplig vid ansträng-

ningsinkontinens, men den har även visad effekt vid trängningsinkon-

tinens. Bäckenbottenträning och blåsträning är enkla metoder med be-

visad effekt. De kan tillämpas vid alla former av inkontinens. Nog-

grann information och upprepade kontakter för uppföljning är viktiga 

faktorer för gott resultat vid bäckenbottenträning. För bästa resultat 

bör patienten instrueras av sjukgymnast eller specialintresserad barn-

morska/distriktssköterska som kan hjälpa patienten att finna rätt musk-

ler samt instruera i hemträningsprogram. Viktigt är att patienten aktivt 

fått instruktion om och strukturerat utfört bäckenbottenträning under 

minst tre månader innan remiss skickas till kvinnosjukvården 

 Patientinformation vid bäckenbottenträning 

Vårdgivarinstruktion vid bäckenbottenträning 

Blåsträning 

Blåsträning i kombination med bäckenbottenträning är förstahandsme-

toden vid trängningsinkontinens och kan kombineras med läkemedel 

som hämmar detrusorkontraktionerna. Patienter med tidig trängnings-

känsla försöker ofta minska risken för läckage genom täta toalettbe-

sök, vilket sannolikt underhåller besvären. Dessa patienter bör upp-

manas att hålla emot trängningarna och successivt öka intervallet mel-

lan blåstömningarna. Miktionslista utgör ett viktigt hjälpmedel vid 

denna träning. 

Utförande: Patienten ges ett individuellt mål utifrån registrerad mikt-

ions- och läckagefrekvens i miktionslistan. Vid återbesök ökas tidsin-

tervallet utifrån den nya miktionslistan osv. Behandlingen måste ofta 

fortsätta i flera månader med upprepade kontakter. 

 

Instruktioner vid blåsträning 

  

https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1059
https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1059
https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1212
https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=CAREACTNSU-3-1212
http://nikola.nu/sites/all/files/documents/kvalitetsprogram/blastraning.pdf
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Vätskekontroll 

Hos patienter med trängningsinkontinens bör vätskeintaget ses över, 

stora vätskeintag minskas och intaget fördelas över dagen. Mycket 

lågt vätskeintag bör också korrigeras då koncentrerad urin sannolikt 

kan bidra till detrusorkontraktioner. Även medicinering med diuretika 

och sedativa kan behöva korrigeras - efter läkarordination. 

Relevanta livsstilsfaktorer skall också ha beaktats: 

Övervikt/fetma 

Övervikt/fetma försämrar framför allt ansträngningsinkontinens och 

vid BMI över 25 bör kvinnan först motiveras att minska 5-10 % i vikt, 

eftersom detta kan ge en upp till 75%-ig minskning av läckagen och 

därmed göra operation onödig. 

Motion/fysisk aktivitet 

Detta bör diskuteras. Fysisk träning har en allmänt god inverkan på 

hälsan och rätt träningsform med aktiv bäckenbotten kan minska på 

besvären, jämför bäckenbottenträning. Motionsformer som ger stor 

påfrestning på bäckenbotten bör kanske modifieras till förmån för så-

dana som frestar på mindre. 

Rökavvänjning 

Att sluta röka bör tas upp, främst  för att rökningens bieffekter i form 

av hosta försämrar inkontinensen. 

Toalettassistans 

Toalettassistans inkluderar rutiner eller schemalagda toalettvanor, 

vaneträning samt uppmärksamhetsträning. Rutiner eller schemalagda 

toalettvanor används när patienten inte kan delta självständigt i toalet--

träningen. 

Läkemedelsbehandling  

Läkemedelsbehandling kan vara aktuell vid trängnings- och blandin-

kontinens men kan  även prövas vid ansträngningsinkontinens av 

måttlig grad. Den måste alltså bygga på god diagnostik och behand-

lingseffekt ska utvärderas.  Läkemedelsbehandling bör alltid kombine-

ras med instruktion angående blås-respektive bäckenbottenträning.  
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Antikolinerga medel vid trängningsinkontinens 

 Tolterodin (Detrusitol SR 2-4mgx1), förstahandsval  

 Solifenacin (Vesicare 5-10mgx1)  

 Darifenacin (Emselex 7,5-15mgx1)  

 Oxybutonin (Kentera plåster 2/v)  

 Duloxetin (Yentreve), nytt läkemedel vid måttlig och svår ansträng-

ningsinkontinens. Insättes då bäckenbottenträning i 6 månader inte 

hjälpt. Ska ges i kombination med bäckenbottenträning.  

Samtliga medel ger begynnande effekt inom en vecka men bör testas 

3-4 veckor för utvärdering. 

Biverkningar (muntorrhet, ackomodationsstörningar, förstoppning, 

någon gång yrsel och förvirring hos äldre) må beaktas. Biverkningar 

avtar som regel med tiden. 

Likheterna är större än skillnaderna mellan preparaten. Minst biverkan 

har har Kenteraplåstret men 15% tål ej häftmassan. Emselex passerar 

ej blod-hjärnbarriären, ett alternativ om CNS-biverkningar. Längst 

erfarenhet har man av Detrusitol SR som baspreparat men man kan 

försöka byta om detta har sviktande effekt eftersom stora interindivi-

duella variationer förekommer. Vesicare och Emselex kan lättare do-

sjusteras med 1-2 tabletter. 

Hormonell behandling 

Förefaller ha positiv effekt mot sekundära symtom som sveda och 

andra obehag vid trängningsinkontinens hos kvinnor i och efter meno-

paus. Hormonbehandling påverkar vaginalslemhinnan och bakteriflo-

ran, vilket kan bidra till att en del patienter har mindre obehag av 

trängningskänslan. Vid sensorisk trängningsinkontinens och lättare 

ansträngningsläckage kan hormonbehandling ha effekt. 

Lokal östrogenbehandling (Östradiol, Vagifem) rekommenderas i 

första hand. 

Desmopressin (Minirin) påverkar njurarnas förmåga att koncentrera 

urin. Få studier är gjorda på vuxna. SBU-rapporten rekommenderar 

Minirin för vuxna endast i speciella fall. (nattlig polyuri) Obs! Kon-

troll av natrium och kalium innan behandling påbörjas. 

 

Länk till frågeformulär: 

Uppföljning av inkontinensutredning och behandling 

https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3029
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Konsultation/remittering 

Specialistbedömning hos gynekolog/urolog vid: 

 Makroskopisk hematuri. Remitteras vidare utan fördröjning.  

 Kvinnor med svår ansträngningsinkontinens eller med mindre an-

strägningsläckage, som inte svarat på behandling på 3-5 månader, 

remitteras OM kvinnan önskar operation eller injektionsbehandling.  

 Svår trängningsinkontinens och/eller kort anamnes.   

 Tidigare bäckenoperation och när man har anledning att misstänka 

att operationen givit upphov till förändringar/skador som har bety-

delse för inkontinensen.  

 Män med trängningsinkontinens, till urolog.  

 Blåstömningssvårigheter. Anamnestisk uppgift om blåstömningssvå-

righeter eller residualurin.   

 Inkontinens förenad med upprepade urinvägsinfektioner, fler än 5 

gånger per år.   

 Känd neurologisk sjukdom. Remiss till urolog. Misstanke om neuro-

logisk sjukdom. Remiss till neurolog.  

Remissinnehåll till specialistvården:  

Inkontinenstyp 

Resultat av gynekologisk undersökning 

Resultat av given behandling, även livsstilsintervention 

Resultat av hemtest 

 

Specialistbehandling 

Vid operation av ansträngningsinkontinens används en typ av slyng-

plastik, TVT. Denna kan göras i lokalbedövning eller narkos och in-

nebär att man anlägger ett  nät U-formigt under urinröret och stödjer 

detta som en hängmatta då kvinnan hostar eller belastar bäckenbotten. 

Periuretral injektion (Zuidex) 

Innebär att man applicerar fyra kvaddlar med syntetisk hya-

luronsyra  under urinrörsslemhinnan. Kvaddlarna förbättrar slutnings-

förmågan och minskar urinrörets lumen. 

Dokumentation 
Länk till dokumentationsmall 

https://vis.nll.se/process/vard/_layouts/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-3028

