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SPaLtiSt 

Pernille Nylehn er spesialist i allmennmedisin. Hun arbeider i rehabilitering Vest i Haugesund 
pernille.nylehn@kleppnett.no

det finnes ingen operasjon som hjelper mot 
overaktiv blære, skriver Pernille Nylehn.

flere lekkasjer 

sist skrev jeg om stressin-
kontinens, som oftest ram-
mer kvinner. Denne gangen 
skal det handle om så-
kalt urge-inkontinens, eller 
overaktiv blære. Tilstanden 

rammer begge kjønn, og hyppigere jo eldre man 
blir. Den har fått navnet urge fordi det handler 
om intens og plutselig trang til å late vannet, og 
hvis man ikke når fram i tide kan det gå riktig 
galt. Da er det ikke dråper som kommer, det er 
syndfloden. 

Hva Skjer� egentlig? I veggen til urinblæra er 
det nerver som måler hvor full den er. Når det 
begynner å bli fullt, sender disse nervene be-
skjed til hjernens vedlikeholdsavdeling om at vi 
må tisse, og så blir beskjeden videresendt til den 
bevisste delen av hjernen. Vanligvis skal urinblæ-
ra tåle å ha ca. 200 dl urin i seg før man må tis-
se, men ved urgeinkontinens får blæra dårligere 
tåleevne, og sender beskjed til hjernen om at vi 
skal tisse selv om blæra bare er halvfull. Så må 
man gå oftere, og så tolererer blæra enda min-
dre, og man er inne i en ond sirkel. Man får det 
motsatte av selskapsblære.  

Overaktiv blære kan være ganske plagsomt 
hvis man er på kino, eller hvis man er i byen og 
ikke finner et toalett i tide. Dette fører til at en 
del kvir seg for sosiale aktiviteter, reiser etc., og 
det kan bli en ordentlig hemsko. Hva kan man 
gjøre med dette? Hvis problemet ikke er veldig 
stort, kan man bruke truseinnlegg eller spesial-
bind i situasjoner man vet det er risiko for lekka-
sje. Trenger man bind jevnlig kan man få det på 
blå resept fra legen. Men ikke alle er bekvemme 
med å bruke bind. 

Og det fiNNeS bedre råd. Det enkleste er både 
gratis og bivirkningsfritt: blæretrening (som er 
noe annet enn bekkenbunnstrening, som jeg 

skrev om sist). Ved blæretrening skal man ven-
ne urinblæra til å tåle å ha normal mengde urin 
i seg før den begynner å mase om at vi må tis-
se.  Man begynner med å føre vannlatingsliste 
over noen dager, hvor man noterer tidspunkt for 
hvert toalettbesøk, hvor mye urin som kom, om 
man hadde hastverk, og om det ble lekkasje før 
man nådde fram. Lista tar man med til legen. 
Dette er både for at legen skal kunne stille rik-
tig diagnose, og for å kartlegge hvor stort pro-
blemet er. 

Treningen foregår slik: Man skal gradvis øke 
tiden mellom hvert toalettbesøk. Hvis man van-
ligvis må gå hver time, skal man prøve å holde 
ut en time og ett kvarter. Når det har gått bra 
i ei uke, skal man øke til halvannen time, så til 
en time og tre kvarter, osv. Målet er å få et van-
lig vannlatingsmønster (4-7 ganger daglig, etter 
hvor mye man drikker), og å slippe å få lekkasje 
når man blir trengt. 

BLær�etr�eNiNg krever tålmodighet og egen-
innsats, men de fleste blir en del bedre, så det er 
verdt å gi det en skikkelig sjanse.  

Hvis man ikke kommer til målet med bare  
blæretrening, kan man supplere med medisiner. 
Det finnes flere ulike typer, som har omtrent lik 
virkning. De virker på musklene i urinblæra, så 
den blir mindre aktiv. De fleste tåler medisine-
ne godt, men de kan gi munntørrhet og forstop-
pelse. Eldre har mer tendens til å få bivirknin-
ger. Det finnes ingen operasjon som hjelper mot 
overaktiv blære.

det er� viktig å vite at man kan ha flere typer 
urinlekkasje på en gang, for eksempel er det ikke 
uvanlig med en blanding av stressinkontinens og 
overaktiv blære. Det er viktig at du beskriver pla-
gene dine nøye for legen din, så dere kan finne ut 
hvor hovedproblemet ligger. 


