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Program 

 Kontinens 

 Neurologiske vandladningssymptomer 

 Anbefalinger til god klinisk praksis 
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At være kontinent er at kunne: 

 erkende behovet 

 finde det rigtige sted 

 komme hen til det rigtige sted  

 holde sig til han/ hun når det rigtige sted 

 lade vandet eller have afføring når han/ 
hun er kommet derhen 
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Hyppigt forekommende Nedre 
urinvejssymptomer LUTS ved 
neurologiske sygdomme 

Overaktiv blæresyndrom: 
 Urge med eller uden inkontinens ofte kombineret 
med 

 Hyppig vandladning i dagtimerne 

 Natlig vandladning 

Funktionsafhængig inkontinens 
◦ Kognitive dysfunktioner 
◦ Dårlig gangfunktion 

Urinretention 
Ufuldstændig blæretømning 
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Ikke neurologiske årsager til 
inkontinens  

 Svag bækkenbundsmuskulatur 

 Urinvejsinfektion 

 Prostatahypertrofi 
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Vandladningssymptomer ved 
apopleksi 1 mdr efter apopleksi 

482 danske pt selvrapporterede symptomer  
 Nykturi 78% 
 Urge 70% 
 Hyppig vandladning 60%  
 Ufuldstændig tømning 48% 
 Efterdryp 40% 
 Urgeinkontinens 28% 
 Stressinkontinens 28% 
 Presse for at starte vandladning 22% 
 Vente på at vandladningen kommer i gang 20% 
 Andre former for inkontinens 24% 
 Dysuri 8% 

 

 Tibæk S, et al 2008: Prevalence of Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) in stroke 
patients: A Cross-Sectional, Clinical Survey. Neurourol. Urodynam. 27:763-771 
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Tibæk S, et al 2008: Prevalence of Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) 
in stroke patients: A Cross-Sectional, Clinical Survey. Neurourol. 
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Forekomst af 
vandladningssymptomer over tid 
ved apopleksi 

 Før apopleksien > 1 symptom: 5%  

 I den akutte fase: 79% 

 1 mdr. efter mindst 1 symptom:94% 

 Seks måneder efter: 30% 

 1 år efter: 32% 
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Vandladningssymptomer ved PD 

 Nokturi: 86% 
 Hyppig vandladning 71% 
 Urge: 68% 

 
Symptomer opstår ca. 5 år efter diagnosen 
er stillet  
 
Kilde: Campeau, L: Bladder dysfunction and parkinsonism: 
current pathophysiology understanding and mnagement 
strategies. Curr Urol Rep 2011 
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Anbefalinger ved  
ved apopleksi 

 Struktureret og systematisk vurdering 
med efterfølgende tilpasset behandling 
udført af personale med specialviden A* 

 Det danske vandladningsskema DAN-PSS 
kan anvendes til at afdække typen og 
sværhedsgraden af 
vandladningssymptomer hos patienter 
med mild til moderat grad apopleksi C  
 

 Kilde: Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og 
TCI. 2013  
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God klinisk praksis 

 Afdækning af mulige årsager til 
vandladningssymptomer: 
◦  medicin, urinvejsinfektion, funktionsniveau, 

tidligere vandladningssymptomer 

 Afdækning af vandladningstype ved: 
◦ Undersøgelse af urin m.h.p urinvejsinfektion 

◦ Udfyldelse af spørgeskema: Det danske Prostatata 
Symptom Score skema (DAN-PSS-1) 

◦ Ved 3 døgns væske-vandladningsregistrering 

 Behandling målrettet vandladningssymptom 
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Afdækning af vandladningstype ved 
Prostatata Symptom Score skema 
(DAN-PSS-1) 

Består af 12 spørgsmål omhandlende 
1. Igangsætning 
2. Slap urinstråle 
3. Ufuldstændig tømning af blæren 
4. Brug for at presse 
5. Intervaller for vandladning 
6. Natlig vandladning 
7. Stærk vandladningstrang 
8. Urgeinkontinens 
9. Svien ved vandladning 
10. Efterdryp 
11. Stressinkontinens 
12. Siven 
 

 
 1-4 afdækker vandladningssymptomer som følge af obstruktion  
 5-8 afdækker symptomer på overaktiv blære 
 9-12 afdækker symptomerne smerte efterdryp og stressinkontinens 
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Prostatata Symptom Score skema 
(DAN-PSS-1) 

For hvert symptom svares der på et : 

 spørgsmål (A) som belyser et symptoms 
omfang og et  

 spørgsmål (B) som belyser, hvor meget 
borgeren er generet af symptomet 
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Eksempel 
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5A Hvor lang tid går der højst 
mellem hver enkelt 
vandladning, fra du vågner til 
du går i seng?  

5B Er det en gene for dig at du 
ofte skal lade vandet?

 Mere end 3 timer  Ingen gene
 2-3 timer  Lidt generende
 1-2 timer  Moderat generende
 Mindre end 1 time  Meget generende 
    
 

6A Hvor mange gange skal du 
lade vandet om natten? 

6B Hvis du skal lade vandet om 
natten, hvor stor en gene er 
dette for dig?

 0 gange  Ingen gene
 1-2 gange  Lidt generende
 3-4 gange  Moderat generende
 5 gange eller mere  Meget generende 
    
 

7A Oplever du en bydende (stærk) 
vandladings trang? 

7B Hvis du har bydende (stærk) 
vandladningstrang, hvor stor 
en gene er dette for du?

 Aldrig  Ingen gene
 Sjældent  Lidt generende
 Dagligt  Moderat generende
 Hver gang  Meget generende 
    
 

8A Er vandladningstrangen så 
kraftig at du ikke kan holde på 
vandet, indtil du når toilettet? 

8B Hvis urinen løber fra dig inden 
du når toilettet, hvor stor en 
gene er dette så for dig?

 Nej  Ingen gene
 Sjældent  Lidt generende
 Dagligt  Moderat generende
 Hver gang  Meget generende 
    
 



Analyse af DAN-PSS-1 

 

For hvert spørgsmål scores på en skala fra 0-3 

 Score A x score B 

 Sum af score A x sum af score B= total score 

 

 

 Max score 108 

 DAN-PSS score >10 angiver problem 
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3-døgns væske 
vandladningsregistrering 

Omfatter: 

 Tidspunkt for 
◦ Væskeindtag antal glas/kopper 

◦ Vandladning 

◦ Inkontinensepisode  

◦ Skift af ble/bind 
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Analyse 3-døgns væske og 
vandladningsregistrering: 

 Tidspunkter for væskeindtag 

 Døgnets totale væskeindtag 

 Tidspunkter for vandladninger  

 Antallet af vandladninger i dagtimerne 

 Antallet af vandladninger i nattetimerne   

 Tidspunkter for inkontinensepisoder 
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Effektiv adfærdsændring ved 
apopleksi 

  
 Behandlingsplan tilrettelagt af kontinenssygeplejerske 
 Afhængig af vandladningstype: 

◦ Faste toilettider 
◦ Bækkenbundstræning 
◦ Blæretræning 
◦ Råd og vejledning om hjælpemidler 

 
Resultat: færre deltagere havde urinvejssymptomer i 
interventionsgruppen efter 3 mdr. træning 
 
 
 
 
Kilde: Brittain, K et al 2000. Prevalence and impact of urinary symptoms among 
comunity –dwelling stroke survivors. Stoke 2000;31(4):886-891 
Kilde: Tibaek, S: Lower urinary tract symptomsin stroke patients. 2007 
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Effekt af 12 ugers blæretræning 
ved apopleksi: eksempel 
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Kilde: Zielke Schaarup: Evaluating a- bladder training programme treating lower urinary tract 
Symptoms in the early stages of a stroke. A pilot study. Thesis 2006  



Gener før og efter spørgsmål 5-8:  
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Kilde: Zielke Schaarup: Evaluating a- bladder training programme treating lower urinary tract 
Symptoms in the early stages of a stroke. A pilot study. Thesis 2006  



Før og efter : Total score 
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Kilde: Zielke Schaarup: Evaluating a- bladder training programme treating lower urinary tract 
Symptoms in the early stages of a stroke. A pilot study. Thesis 2006  



Effektiv adfærdsændring ved  
Parkinson 

 Instruktion i gode vaner 

 nedsæt kaffeindtag 

 drikke 6-8 glas væske 

 forebyggelse af obstipation 

 knibeøvelser  3 sæt (liggende, siddende stående)af 15 i 
alt 45/dag 

 knib før fysisk anstrengelse (hoste, latter… 

 blæretræningsstrategier 

 

 71% opnåede 50 %reduktion i hyppighed af inkontinens 
episoder 

 41% blev kontinente 

Kilde:Vaughan C, etal: Behavioral therapu tp treat urinary 
incontinence in Parkinson disease 
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Konklusion : Konservative strategier der er effektive  
hos ældre med vandladningssymptomer kan forsøges 
hos borgere med neurologisk betingede 
vandladningssymptomer 

◦ Ændringer i livstil  

◦ Gode toiletvaner 

◦ Gode drikkevaner 

◦ Adfærdsændringer omfattende: 
◦ Bækkenbundstræning  

◦ Blæretræning 

◦ Fastlagte toilettider 

◦ Tripple voiding 
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Bækkenbundstræning ved stress inkontinens og 
hyppig vandladning 

Knibeøvelser: 
Eks: 
Knib langsomt i bækkenbunden 
 Hold spændingen i 6-7 sek. 
 Slap af og hold pause  
 Gentag 10 gange, maks. 30 gange 
 

 
 www.knibnu.dk 
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http://www.knibnu.dk/


Blæretræning ved urgeinkontinens og 
hyppig vandladning 

Eks.  

1.uge: vandladning med 1 time imellem 

2.uge:vandladning med 11/2 time imellem 

3.uge: vandlanding med 2 timer imellem 

4.uge: vandladning med 21/2 time imellem  

5.Uge vandladning med 3 timer imellem  
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Alternativt 

 Prøve at holde sig i længere og længere 
tid ad gangen ved vandladningstrang 
inden vandladning  

 Ved vandladningstrang: 
◦ Stå stille, sid ned 

◦ Lav knibeøvelse og tæl til 20 
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Fastlagte toilettider ved 
funktionsafhængig inkontinens 

 Toiletbesøg planlægges til hver anden 
eller hver tredje time afhængig af 
vandladningsmønster 
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Triple voiding ved ufuldstændig 
tømning 

 Vandladning af tre omgange  
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Patientuddannelse 

 Anatomi og fysiologi 

 Instruktion i valgt behandlingsmetode 

 Instruktion i gode vaner 

 Vejledning i registrering 

 Fastlæggelse af mål 

 Forventet effekt af behandling 

 Instruktion i brug af hjælpemidler 
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Gode råd til borgeren 

 Tøm blæren regelmæssig 
 Tøm blæren helt 
 Undgå at spænde mavemuskler under 

vandladning 
 Spænde bækkenbundsmusklerne efter hver 

vandladning 
 Undgå forstoppelse 
 Drik 11/2-2 liter væske fordelt over hele 

døgnet 
 Rygestop 
 Vægttab ved overvægt 
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