
Urininkontinens
– du är inte ensam...
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Denna informationsfolder handlar om urinläckage och 
de problem som de olika typerna av inkontinens kan 
medföra. Den ger också vägledning i var den hjälp finns 
som så väl behövs.

Vid urininkontinens har den 
drabbade besvär av ofrivilligt  
urinläckage  (Definition av 
ICS, International Continence  
Society).

Enligt officiell statistik, besväras 
i genomsnitt 10 % av befolk-
ningen av inkontinens pro-
blem. Kring dessa siffror finns 
ett mörkertal eftersom urin- 
läckage inte alltid är något vi 
pratar öppet om. Många vet 
inte var de kan vända sig för 
att få hjälp och de lider i det 
tysta!

Inkontinens upplevs olika från 
individ till individ. Även ett  
mycket litet läckage kan kännas  
besvärande och kan leda till  
social isolering.

Sett till kön finns vissa skill- 
nader i de yngre åldrarna. 
Antalet kvinnor i fertil ålder 
som har inkontinens är cirka 
10-15 % medan det hos män i 
motsvarande ålder är ca 5 %. 
Över 70 års ålder har olikhe-
terna jämnats ut och nästan 
lika många män som kvinnor 
är inkontinenta.

Vad är urininkontinens?
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När man pratar om urininkon-
tinens är det i de nedre urinvä-
garna problemen oftast upp- 
står, dvs i urinblåsan och/eller 
urinröret. Då det gäller män är 
det ofta prostatakörteln som  
är orsaken till urinläckaget. 

Runt urinröret finns två sfink-
trar som skall hjälpa till att  
täta så att läckage inte upp-
står. Sfinktrarna är en sorts 
ringmuskel som sitter runt 
urinröret.

Bäckenbottenmuskulaturen  
har också en viktig uppgift. 
Den ska snabbt kunna dra sig 
samman och stödja övriga or-
gan då det föreligger risk för 
läckage. Ett exempel på en  
sådan situation är vid hosta  
eller nysning. Det är därför av  
största vikt att försöka bi- 
behålla musklernas elasticitet, 
vilket görs genom regelbunden 
bäckenbottenträning.

?

Bäckenbotten

Njure

Urinledare

Urinrör

Hur ser vi ut 
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Det finns många olika former av inkontinens och alla 
drabbas inte av samma sort. Här tar vi i korta drag upp 
de som är vanligast förekommande.

Ansträngningsinkontinens  
eller stressinkontinens som 
den också kallas är den vanli-
gast förekommande formen 
av urininkontinens. Det är den 
form som drabbar längst ner 
i åldrarna och då främst kvin-
nor. Precis som namnet säger 
är läckaget förknippat med 
en ansträngning som kan ge  
varierande grad av läckage. 
Orsakerna till den här formen 
av läckage kan vara slapp eller 
försvagad bäckenbottenmus-
kulatur, försämrad slutnings-
förmåga i sfinktrar/urinrör  
eller hormonella förändringar. 
Orsaken kan också bestå av 
en kombination av de olika  
funktionerna. 

Behandlingsmöjligheter
Det finns flera behandlings- 
metoder för anstrännings- 
inkontinens. 
Bäckenbottenträning är ofta  
det första behandlingsalterna-
tivet. 

Exempel på andra metoder är 
hormontillförsel, elstimulering 
eller operation.

Oavsett vilken behandling 
som givits är det viktigt att 
bäckenbottenträna. 

Under behandlingen kan det 
behövas ett mindre inkonti-
nensskydd som tex Abri-San  
1 eller 2.

Vad är ansträngningsinkontinens ?

Tala med din distriktssköterska, uroterapeut eller läkare 
så får du veta mer.!
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Med trängningsinkontinens 
och överaktiv blåsa menar 
man samma sak. 
Urinblåsan är överaktiv och 
arbetar även när det inte 
är dags att tömma inne- 
hållet. En person som har en  
genuin trängningsinkontinens 
kan gå på toaletten upp till  
40 gånger per dygn mot det 
normala som är ca 7 gånger. 
Det är svårt att förutse när 
dessa trängningar och där-
med läckaget kommer.

Vid trängningsinkontinens har 
den drabbade en ofrivillig urin- 
avgång som föregås av en 
trängning. Trängningen kan 
vara mer eller mindre smärt-
sam. 

Läckaget varierar från ensta-
ka droppar till hela urinpor- 
tionen. Det är heller inte ovan-
ligt att man har trängningar 
utan läckage. 

Orsakerna till trängningsinkon- 
tinens kan vara flera. Bl.a. infek-
tioner, gynekologiska orsaker 
och andra sjukdomstillstånd.

Vad är trängningsinkontinens/
överaktiv blåsa ?
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Behandlingsmöjligheter
Det finns flera olika behand- 
lingsmetoder mot trängnings- 
inkontinens. 

En behandling består i så  
kallad blåsträning där man 
strävar efter att öka urin- 
blåsans kapacitet. I och med 
att blåsan kan rymma mer urin 
behöver den drabbade inte gå 
på toaletten så ofta. 

Det finns också läkemedel 
som dämpar blåsans aktivitet. 
Man kan också tillföra hormon  
(östrogen) lokalt. 

Andra behandlingsalternativ 
är el-stimulering och akupunk-
tur. 

Under träningsperioden kan 
det bli aktuellt med någon form 
av skydd. Dessa utprovas alltid 
individuellt efter det behov som 
finns. Lämpliga skydd vid träng-
ningsinkontinens är tex Abri-
San 3, Abri-San 4 eller Abri-
San 5.

Tala alltid med din distrikts- 
sköterska, läkare eller uro- 
terapeut.

Symptomen på överrinnings-
inkontinens är att man drop-
par eller läcker urin i samband 
med att man rör på sig.  
Denna inkontinens kan före-
komma hos kvinnor men drab-
bar vanligtvis män. Det beror 
på att prostatakörteln blivit  
förstorad. 

Prostatakörteln är en körtel 
som normalt är stor som en 
kastanj. Körteln är placerad 
under blåsan och omsluter 
urinröret. Med åldern växer 
körteln i storlek hos de flesta. 

Vad är överrinningsinkontinens?

Det är alltid viktigt att finna  
orsaken till urininkontinens.!
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50 % av alla män i åldern 50-
60 år utvecklar en förstorad 
prostata, vid 80 år är siffran 
ca 80 %. Detta gör förstorad 
prostata till ett av de mest 
vanliga medicinska problemen 
hos män. Vilket kan leda till  
att prostatan agerar som ett  
avflödeshinder och förorsakar 
följande problem.

 Problem att komma igång 
med urineringen trots en 
stark känsla av att vilja kissa.

 Tunn stråle som gör att  
det krävs större kraft att 
tömma blåsan.

 En känsla av att blåsan inte 
töms helt.

 Rikliga mängder både natt 
och dag – ofta med sömn-
problem som följd.

 Efterdropp.

Det är alltid viktigt att finna 
orsaken till problemet. 
Distriktssköterska, läkare eller 
uroterapeut skall konsulteras.
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Blandinkontinens är en kombi-
nation av ansträngnings-   och 
trängningsinkontinens.
Läckage förekommer både i  
samband med ansträngning 
och kan föregås av trängning.

Blandinkontinensen är pga sin 
dubbelbottnade karaktär lite 
svårare att diagnostisera och 
behandla än de övriga inkonti-
nensformerna.

Behandlingsmöjligheter
Behandlingen grundar sig på 
de besvär och symtom de drab-
bade har. Man brukar börja 
att behandla den ena formen 
av inkontinenserna.

Vid den här formen av inkon-
tinens förekommer som regel 
lite större läckage. Det är där- 
för inte säkert att de mindre 
inkontinensskydden räcker till 
utan det kan bli aktuellt med 
ett skydd som har en högre 
absorptionsförmåga tex Abri-
San 4-6.

Behandlingsmöjligheter 
Behandlingen vid överrinnings- 
inkontinens är oftast opera-
tion.
Eftersom det är viktigt att  
tömma sin urinblåsa kan det 
bli aktuellt med en kateter som 
efter behandlingen avlägsnas. 
Direkt efter operationen kan 
det förekomma mindre 

läckage och vid dessa tillfällen 
kan även män vara hjälpta av 
bäckenbottenträning.
Det kan också behövas mindre 
inkontinensskydd, speciellt  
utprovade för män. 

Exempel på mindre skydd för 
män är Abri-Man och Abri-
Gentleman.

Vad är blandinkontinens?
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De här musklerna har en  
mycket viktig funktion i kroppen. 
Det är i yta sett en förhållande-
vis liten del muskler som i prin-
cip ska bära upp och stötta de  
nedre organen i buken.
När det uppstår en tryck-
ökning i buken, till exempel 
vid hosta eller nysning, går  
det impulser till  bäckenbotten-

muskulaturen som säger att 
den ska dra sig samman. På 
så vis hjälper musklerna till att 
hålla tätt. Om muskulaturen är 
otränad eller förslappad klarar 
den inte av att dra sig samman 
i tillräcklig grad och följden blir 
att läckage uppstår. Det allra 
bästa sättet att hålla musk-
lerna vid god vigör är att träna  
regelbundet.

Träningen i samband med  
ansträngningsinkontinens ska 
leda till att det lättare ska 
gå att möta det ökade buk- 
trycket med ett knip för att för-
hindra läckaget. För att kunna  
hålla emot trängningar är det 
en fördel att träna uthållighet, 
det vill säga längd i knipet.

Lite om bäckenbottenmuskulaturen

Slapp bäckenbotten 

Spänd bäckenbotten

Du blir aldrig för gammal 
att träna upp din
bäckenbottenmuskulatur.!
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Först gäller det att hitta rätt 
muskel att knipa med. Det  
är viktigt med en avslappad  
ställning. Ett sätt är att ligga på 
rygg med benen lätt böjda och 
fötterna i golvet. 
Lägg gärna handen på ma-
gen för att känna efter att 
magmusklerna är avslappna-
de. Man kan också lägga upp  
benen på en kudde.

Börja med små knip för att  
träna upp styrkan. Knip i cirka 
2 sekunder och slappna av lika 
länge, upprepa 10-15 ggr.

När man känner att man  
behärskar knipen och vet att 
man hittat rätt muskel går 

man över till att träna uthål-
ligheten. Här är det viktigt att 
tänka på att bäckenbotten-
muskulaturen fort blir ”trött”, 
så tänk på att vila lite mellan 
varje långt knip.

Knip så hårt du kan i cirka  
5 sekunder och vila mellan  
varje knip. Gör inte fler knip än 
att du orkar hålla knipet fullt ut  
under hela tiden.

Ytterligare ett sätt är att  
knipa så hårt du kan och håll 
så länge du kan. Längden på  
de här knipen brukar varie-
ra mellan 30 sekunder och 2  
minuter. En del personer kan 
knipa under ännu längre tid. 

Bäckenbottenträning

Ligg på ryggen med fötterna på 
golvet. Böjda ben som hålls lätt 
särade. Knip långsamt i bäcken-
botten och ”lås” slutmuskeln. Håll 
spänningen i 6-8 sekunder, slappna 
av och håll paus.

1

Samma övning kan göras medan 
man ligger på sidan eller magen.

10 knip åt gången, max 30.

2
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3

Sitt på en stol med lätt särade ben.  
Luta dig framåt på stolen. Knip ihop 
bäckenbotten och ”lås” slutmuskeln. 
I denna ställning kan man också känna 
knipet runt urinröret. Håll knipet i 6-8 sekunder, 
slappna av och tag paus.

10 knip åt gången, max 30. 

6

Sitt på en stol med lätt särade ben. Luta dig  
lite tillbaka och böj svanken en aning.  
Knip ihop bäckenbotten och känn att det sluter 
sig runt ändtarmsöppningen. Håll knipet 6-8 
sekunder, slappna av och tag paus.

10 knip åt gången, max 30.

4

Sitt på en stol med lätt särade ben och 
rak rygg . Knip ihop bäckenbotten och 
”lås” slutmuskeln. Observera att i denna 
ställning kan knipet kännas runt 
slidöppningen. Håll knipet 6-8 sekunder, 
slappna av och tag paus.

10 knip åt gången, max 30.

5

Ligg på rygg. Senare också i andra ställningar. Knip bäckenbotten och 
”lås” slutmuskeln, försök få långa knip, gärna 30 sekunder eller mer, 
slappna av och håll en lång paus.
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Ett sätt att se om man använ-
der rätt muskel är att knipa av 
urinstrålen vid toalettbesök. 
Det får bara göras under  
en kort stund och aldrig an-
vändas som träningsmoment, 
eftersom man då lurar själva 
tömningsreflexen. 
Detta kan i sin tur leda till att 
det fortsättningsvis blir svårt 
att tömma blåsan.

Som kvinna kan man genom 
att föra in ett finger i vagina 
känna om man kan utföra knip-
ningarna. Det är på så sätt 
uroterapeuten konstaterar 
hur pass bra eller dåligt perso-
nen kniper.

Vid trängningsinkontinens gäl-
ler det att öka urinblåsans  
kapacitet. När man går ofta på 

toaletten och tömmer blåsan 
blir den allt mindre och förlo-
rar mycket av sin elasticitet.
För att blåsan åter ska  
kunna innehålla normala  
mängder urin, krävs en mycket  
målmedveten träning. Det 
handlar om att öka intervallen 
mellan toalettbesöken.

Vad kan jag göra ytterligare?
Ett sk miktionsschema där du 
noterar vätskeintag och dina 
tömningar under några dygn 
finns längst bak i broschyren. 

Du kan också få det av en  
distriktssköterska, uroterapeut 
eller läkare. Detta är till stor 
hjälp och är en god förberedelse 
inför besök hos ovan nämnda.

Hur vet jag att jag gör rätt?

Innan du börjar övningarna för trängningsinkontinens  
är det viktigt att du blivit utredd och har pratat med din  
distriktssköterska, läkare eller uroterapeut.!
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 Skriv upp hur mycket du 
dricker och notera  
klockslaget då du dricker.

 Mät och notera hur mycket  
du kissar vid varje tillfälle. 
Notera också klockslaget 
när du går på toaletten.

 Notera också eventuella 
läckage och aktivitet i  
samband med läckaget.

Blåsträning
Kissa inte förebyggande innan 
du till exempel ska gå ut, vänta 
tills du verkligen behöver. 
När trängningen kommer:  
Sätt dig ned en stund,  träng- 
ningen kan gå över och du  
vinner lite tid. 

Drick inte för stora mängder 
alltför sent på kvällen. Tänk 
på att kaffe, te och öl driver  
på mer än andra drycker.

Blåsträningen kan tillfälligt ge  
större läckage eftersom du  
försöker hålla dig under läng-
re tid. Detta är normalt och 
kommer att rätta till sig under  
träningens gång.

Det tar tid att träna sin urin- 
blåsa. Det krävs tålamod men 
det fungerar och kan minska 
de problem du upplever med 
inkontinens.
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Abena har ett brett sortiment av inkontinens- 
produkter och tillhörande fixeringsprodukter.

Alla Abenas inkontinens- 
produkter är utvecklade för att 
göra vardagen enklare med 
speciellt fokus på komfort,  
yttorrhet, diskretion och effek-
tiv läckagesäkerhet.

Abena har ett heltäckande  
sortimentet som består av  
följande serier: 
Abri-San, Abri-Form, Abri-Flex, 
Abri-Man, Abri-Wing samt 
specialprodukter för exempel- 
vis avföringsinkontinens.

Sortimentet erbjuder en lös-
ning för varje individ.

De flesta föredrar ett kropps-
format skydd som Abri-San  
tillsammans med en fixerings-
byxa.

Vårt motto är:
Så litet som möjligt,  
så stort som nödvändigt.!

Abri-San
Dropp till tung inkontinens.

Abri-Form
Medel till tung inkontinens.

Abri-Flex
Lätt till medel inkontinens.

Abri-Wing
Medel till tung inkontinens.

Brett sortiment
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Alla Abri-San och Abri-Man 
produkter skall användas i 
kombination med en fixerings-
byxa.

Jämfört med vanliga under-
kläder har Abri-Fix en bredare 
gren och högre elasticitet. 
Byxorna har också tvärgående 
resårer som är en förutsätt-
ning för optimal fixering.

Produktsortimentet är brett och 
täcker även behov för extrema 
storlekar.

Alla Abri-Fix produkter är 
utformade för att säkerställa 
diskretion, komfort och säker-
het.

Sortimentet är utvecklat i tätt 
samarbete med användare, 
vårdpersonal och våra egna 
specialister.

Abri-Fix  

Soft Cotton

Abri-Fix 

Leaf Super

Abri-Fix Net

Abri-Fix 

Pants Super

Fixering - en viktig del av läckagesäkerheten
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Instruktion:

Det här schemat kan vara till 
stor hjälp vid utredning av dina 
problem med inkontinens.

Det är viktigt att du fyller i sche-
mat under minst 2 dygn.

Det kan vara lämpligt att star-
ta med den första kissningen 
på morgonen.

Fyll i följande:

 Urinmängd

 Eventuellt läckage. 
 + = större / - = mindre 

 Aktiviteter i samband med 
läckage. Tex hosta, nysa, 
hoppa 

 Under aktivitet, fyll i tiden  
när du lägger dig/går upp 
ur sängen 

Dryckes-och urinmätningsschema

! Det här schemat dokumen-
terar dina problem på ett 
enkelt sätt
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Datum dag 1:

Tid Vätskeintag,  Urinmängd, Läckage Aktivitet i samband 
 ml ml +/-  med läckage
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Datum dag 2:

Tid Vätskeintag,  Urinmängd, Läckage Aktivitet i samband 
 ml ml +/-  med läckage
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Datum dag 3:

Tid Vätskeintag,  Urinmängd, Läckage Aktivitet i samband 
 ml ml +/-  med läckage
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