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Her følger nyttig informasjon om blære- og tarmforstyrrelser ved MS. Noen av begrepene er
forklart i pkt. 1. Til hver boks i diagrammet over, finnes en tilhørende utfyllende tekst og
flytskjema. Teksten i pkt. 1 og 2 henvender seg i «Du»-form til pasient, men er like relevant
informasjon til helsepersonell. Flytskjemaene skal være forståelig for pasienter/pårørende, men
er tenkt brukt av helsepersonell.
Klikk på boksene over for å komme frem til aktuelle skjema.
For aktuell litteratur, klikk her
For et utvalg av aktuelle nettsider, klikk her
Utarbeidet av: Margitta Kampman, Hilde Tollefsen, Antonie Beiske, Agnete Steensgaard Gade,
Hildegunn Gjerald, Randi Haugstad, Kari Johannessen, Anja Jacobsen Løvvik, Anne Britt
Rundhovde Skår, Hanne Trehjørningen, Tori Smedal
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Blæreforstyrrelser
Har du problemer med vannlatingen? Ta kontakt med fastlegen eller MS sykepleier/nevrolog
Du kan finne generell informasjon i en brosjyre og i Kompetanseportal for inkontinens og
bekkensykdom (mer utfyllende).
Det er lettere for oss å hjelpe deg hvis du fører en vannlatingsdagbok («drikke- og
miksjonsliste»): Papirversjon, App 1, App 2 før du kommer til timen (tolkes vanligvis av
uroterapeut).
Det finnes lenke til flere kartleggingsverktøy i omtalen av de ulike problemene. Bruken av disse
varierer mellom sykehus.
Kartlegging av hvilken type vannlatingsforstyrrelse du har
(følgende punkter er utdypet i de påfølgende flytskjemaene):
1.1. Urininkontinens (lekkasje)
1.1.1 Urgeinkontinens (plutselig innsettende vannlatingstrang med lekkasje)
1.1.2 Stressinkontinens (anstrengelseslekkasje)
1.2 Urgency (plutselig innsettende vannlatingstrang) uten lekkasje
1.3 Problemer med å tømme blæren
1.4 Nattlig vannlating / Nokturi
1.5 Hyppige urinveisinfeksjoner
Hvis det ser ut til å være flere årsaker til ditt vannlatingsproblem er det vanlig å ta tak i det mest
plagsomme først. Noen ganger er det hensiktsmessig å starte kartleggingen og behandlingen
samtidig. I noen tilfeller er det nødvendig med nærmere utredning ved en urologisk avdeling.
Kvinner med mistanke om stressinkontinens henvises til gynekologisk avdeling. Bruk gjerne
oversikten over spesialiserte behandlingstilbud.
Etter kartleggingen
- Dersom du har fått tabletter som du har bivirkninger av eller som ikke virker, er det viktig at du
gir tilbakemelding til behandler. Det finnes andre medikamenter, legen kan også henvise videre
til urolog/gynekolog.
- Dersom du har fått problemer med å tømme blæren, kan MS sykepleieren/uroterapeuten
hjelpe deg å løse det.
- Legen kan også skrive rekvisisjon til instruksjon i bekkenbunnstrening hos fysioterapeut med
spesialkompetanse.
- Nasjonal kompetransetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (KIB), bekkensenteret
Ahus og MS-Senteret Hakadal har gode instruksjoner til bekkenbunnstrening på hjemmesidene;
se instruksjoner, filmer og informasjon på nettsidene til KIB, Bekkensenteret Ahus og MSSenteret Hakadal.
For informasjon om urinveienes oppbygging, se her
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Til oversikt
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Tarmforstyrrelser
2
Har du problemer med tarmtømmingen? Ta kontakt med
fastlegen eller MS-sykepleier/nevrolog!
Problemer med blære og avføring er hyppig forekommende
symptomer ved MS og henger ofte sammen fordi nerveforsyningen
til bekkenet er lik både til blære og tarm. Det er derfor viktig å
kartlegge tarmfunksjonen parallelt med blærefunksjonen.
MS kan påvirke: Fremdriften av tarminnholdet, funksjonen i
muskulatur bl.a. i bekkenbunn og mellomgulv, samt følsomheten i
endetarmen og kontrollen på lukkemuskelen. Du finner enkel
informasjon og råd du kan følge selv her.
Test deg selv med «St. Marks test».
For mer informasjon, se følgende punkter på s. 11:
2.1 Forstoppelse
2.2 Lekkasje for luft/avføring

Ved utarbeiding av ny faginformasjon vil kompetanseportalen på
www.kib.helsekompetanse.no oppdateres fortløpende.
Se ellers informasjon om tømmingsproblemer og forstoppelse
utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og
bekkenbunnssykdom (KIB).

Til oversikt
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1.1

Urininkontinens

Urininkontinens (urinlekkasje) kan ha flere årsaker:
Inkontinens p.g.a. urgency er mest vanlig hos personer med MS (se punkt 1.1.1)
Stressinkontinens er ikke direkte knyttet til MS (se punkt 1.1.2)
En kombinasjon av urgeinkontinens og stressinkontinens kalles blandingsinkontinens.

Til oversikt
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1.1.1

Urgeinkontinens
Aktuelle scoringsverktøy: ICIQ-UI og ICIQ-OAB, IPSS,
vannlatingsdagbok («drikke- og miksjonsliste»): Papirversjon,
App 1, App 2

Punkter inni blæren gir til en
hver tid beskjed til hjernen
om hvor mye urin det er i
blæren. Skader på
nervetrådene fører ofte til
«feiltolkninger»

Generelt
Manglende tilbakemelding om blærefylling kan medføre spent blære og plutselig innsettende vannlatingstrang.
For tidlig tilbakemelding av blærefylling (med lite urin i blæren) kan gi de samme symptomene.
Urgeinkontinens er et symptom som beskriver ufrivillig urinlekkasje som kommer i forbindelse med plutselig,
uimotståelig vannlatingstrang som er vanskelig å hemme. Ved overaktiv blære kan ufrivillige
sammentrekninger i blæren føre til urinlekkasje.
Bleieveietest er måling av urinlekkasje for å kvantifisere mengde urin lekket under inkontinensepisoder.
Metoder varierer fra en kort provokasjonstest til 24-timers test.
Livsstilsråd med tanke på væskeinntak mengde/type drikke, tid på døgnet.
Informasjon om normal blærefunksjon
Undersøkelse av bekkenbunnsmuskulaturen gjennomføres gjennom inspeksjon og palpasjon.
Styrke/utholdenhet vurderes
Bekkenbunnstrening (informasjonsvideo og info: KIB , Bekkensenteret Ahus,
MS-Senteret Hakadal ) ev. med elektrostimulering/ tibialis stimulering av det autonome nervesystemet
For pasienter med overaktiv blære som følge av for tidlig tilbakemelding: Blæretrening (øvelser for å utsette
vannlating; desensitivisere blæren)

Infeksjon?
Svie ved vannlating?
Hastverkstrang?
Økte spasmer?
Økte MS symptomer?
Ta blærescan og urinstix på alle. Ved positiv stix og noen av de ovenfor nevnte symptomer sendes urin til
dyrkning. Behandle infeksjon før videre utredning (avvente dyrkningssvar hvis symptomene tillater det).

Blærescan umiddelbart etter vannlating, helst på 3 ulike tidspunkt:
Resturin > 100 ml?
Ja

Nei

Vannlatingsdagbok hvis ikke ført tidligere
Opplæring i ren intermitterende kateterisering (RIK)

Blæretrening

Hvis fortsatt urgency-symptomer
(sjekke at generelle råd er fulgt)
Tablettbehandling : muskarinreseptorantagonist eller beta3-adrenoseptoragonist
Hvis ikke tilfredsstillende effekt av tiltakene over vurderes henvisning til urolog m.t.p. indikasjon for
botulinumtoksin injeksjon, sakralnervemodulering, urinavledning eller blæreutvidelse
(enterocystoplastikk)
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1.1.2

Stressinkontinens
Aktuelle scoringsverktøy: NKIR-skjema,
vannlatingsdagbok («drikke- og miksjonsliste»):
Papirversjon, App 1, App 2

Kvinner med MS kan
også ha
anstrengelseslekkasje
Årsaken er ulik grad av
svak bekkenmuskulatur,
redusert støtte til
urinrør og blære ved
fysisk anstrengelse

Generelt
Stressinkontinens kjennetegnes ved ufrivillig urinlekkasje som oppstår i situasjoner hvor buktrykket øker og overstiger
lukketrykket i urinrøret. Dette kan forekomme ved anstrengelse, hosting eller nysing.
Bleieveietest
Måling av urinlekkasje for å kvantifisere mengde urin lekket under inkontinensepisoder. Metoder varierer fra en kort
provokasjonstest til 24-timers test.
Undersøkelse av bekkenbunnsmuskulaturen gjennomføres gjennom inspeksjon og palpasjon. Styrke/utholdenhet
vurderes
Bekkenbunnstrening (informasjonsvideo og info: KIB , Bekkensenteret Ahus,
MS-Senteret Hakadal) ev. elektrostimulering

Infeksjon?
Svie ved vannlating?
Hastverkstrang?
Økte spasmer?
Økte MS symptomer?

Ta blærescan og urinstix på alle. Ved positiv stix og noen av de ovenfor nevnte
symptomer sendes urin til dyrkning. Behandle infeksjon før videre utredning (avvente
dyrkningssvar hvis symptomene tillater det).

Blærescan umiddelbart etter vannlating, helst på 3 ulike tidspunkt:
Resturin > 100 ml?
Ja

Vannlatingsdagbok hvis ikke ført tidligere
Opplæring i ren intermitterende
kateterisering (RIK)

Hvis fortsatt stressinkontinens

Blære- og tarmforstyrrelser, 08.02.17

Nei

Vaginalkrem med østrogen for
postmenopausale kvinner
Henvisning til gynekolog for vurdering
m.t.p. for eksempel TVT (tensjonsfri
vaginaltape). Spørreskjema for
urinlekkasje: Norsk kvinnelig
inkontinensregister NKIR
Til oversikt
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1.2

Urgency uten lekkasje
Aktuelle scoringsverktøy : ICIQ-UI og ICIQOAB, IPSS,
vannlatingsdagbok («drikke- og
miksjonsliste»): Papirversjon, App 1, App 2

Punkter inni blæren gir til en
hver tid beskjed til hjernen
om hvor mye urin det er i
blæren. Skader på
nervetrådene fører ofte til
«feiltolkninger»

Generelt
Manglende tilbakemelding om blærefylling kan medføre spent blære og plutselig
innsettende vannlatingstrang. For tidlig tilbakemelding av blærefylling (med lite
urin i blæren) kan gi de samme symptomene
Livsstilsråd med tanke på væskeinntak mengde/type drikke, tid på døgnet.
Informasjon om normal blærefunksjon
Bekkenbunnstrening (informasjonsvideo og info: KIB , Bekkensenteret Ahus,
MS-Senteret Hakadal ) ev. med elektrostimulering/ tibialis stimulering av det autonome
nervesystemet
For pasienter med overaktiv blære som følge av for tidlig tilbakemelding:
Blæretrening (øvelser for å utsette vannlating; desensitivisere blæren)

Infeksjon?
Svie ved vannlating?
Hastverkstrang?
Økte spasmer?
Økte MS symptomer?
Ta blærescan og urinstix på alle. Ved positiv stix og noen av de ovenfor nevnte
symptomer sendes urin til dyrkning. Behandle infeksjon før videre utredning
(avvente dyrkningssvar hvis symptomene tillater det).

Blærescan umiddelbart etter vannlating, helst på 3 ulike tidspunkt:
Resturin > 100 ml?
Ja

Nei

Vannlatingsdagbok hvis ikke ført tidligere
Ev. Opplæring i ren intermitterende kateterisering
(RIK)

Blæretrening

Hvis fortsatt urgency-symptomer
(sjekke at generelle råd er fulgt)
Tablettbehandling : muskarinreseptorantagonist eller beta3-adrenoseptoragonist
Hvis ikke tilfredsstillende effekt av tiltakene over vurderes henvisning til urolog m.t.p. indikasjon for
botulinumtoksin injeksjon, sakralnervemodulering, urinavledning eller blæreutvidelse
(enterocystoplastikk)
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1.3

Problemer med å tømme blæren
Vansker med å sette i gang vannlating eller tømme blæren helt
(urinretensjon)

Aktuelle scoringsverktøy: IPSS,
vannlatingsdagbok («drikke- og miksjonsliste»):
Papirversjon, App 1, App 2
Informasjon om tømmingsproblemer for urin

Noen kan ha problemer med å
få tømt blæren. Når en skal
late vannet, kommer det bare
litt urin, eller ikke noe i det
hele tatt. Det kan ta lang tid å
få tømt blæren. Dette kan
være et symptom som først
oppdages ved undersøkelse.
Det er ikke alltid en merker
det selv.

Ta blærescan og urinstix
Ved positiv stix og svie ved vannlating eller økt urgency sendes urin til dyrkning.
Behandle infeksjon før videre utredning (avvente dyrkningssvar hvis
symptomene tillater det).

Blærescan umiddelbart etter vannlating, helst på 3 ulike tidspunkt:
Resturin > 100 ml?
Eventuelt uroflowmetri
Ja
Vannlatingsdagbok hvis ikke ført tidligere
Opplæring i ren intermitterende
kateterisering (RIK)

Nei

Behandling som kan startes av
urolog/nevrolog:
tamsulosin tabletter (alfablokker), kan
også brukes av kvinner

Det kan hjelpe menn å sitte
fremfor å stå, ved vannlating.
Både kvinner og menn kan ha
nytte av å utføre
«dobbeltissing» (reise seg
etter endt vannlating og
sette seg for å tisse pånytt).
Les mer her
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1.4

Nattlig vannlating / Nokturi
Aktuelle skåringsverktøy: IPSS,
vannlatingsdagbok («drikke- og miksjonsliste»):
Papirversjon, App 1, App 2

Generelt
Med nattlig vannlating / nokturi menes at man blir vekket en eller flere ganger om natten
for å late vannet. Dersom urinproduksjonen (volumet) blir høyt på natten og en
normal blærekapasitet overskrides, vil behovet for å late vannet melde seg. Dette er i
seg selv ikke ”blærens skyld,” men kan skyldes andre faktorer (høyt væskeinntak,
medikamenter, ødem, diabetes osv.)

Informasjon om normal blærefunksjon, blærekapasitet, vannlatingsvolum, urinproduksjon
og tømmingsevne
Livsstilsråd med tanke på væskeinntak mengde/type drikke, tid på døgnet.
Behandle eventuelle ødemer (vanndrivende 6 timer før leggetid), diabetes, høyt blodtrykk
og søvnforstyrrelser.
Blæretrening (øvelser for å utsette vannlating; desensitivisere blæren) ved for tidlig
tilbakemelding av blærefylling (med lite urin i blæren)

Hvis ikke tilfredsstillende effekt av tiltakene over vurderes henvisning til urolog/gynekolog

Til oversikt
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1.5

Hyppige urinveisinfeksjoner
(Kvinner 3-5/år, menn 2/år)
Aktuelle scoringsverktøy: ICIQ-UI, IPSS
vannlatingsdagbok («drikke- og miksjonsliste»):
Papirversjon, App 1, App 2
Generelt

Hvis det alltid blir liggende
igjen litt urin i blæren etter
at en har vært på toalettet,
d.v.s. det er resturin, trives
bakterier godt i bunnen av
blæren.

• Drikke (1,5-2l)
• Late vannet minst hver 4. time (kvinner: etter samleie)
• Dobbeltisse (reise seg etter endt vannlating og sette seg for å
tisse pånytt)
• Lære seg å slappe av i bekkenbunnen

Infeksjon?
Svie ved vannlating?
Økt hasverkstrang?
Økte spasmer?
Økte MS symptomer?
Ta blærescan og urinstix på alle. Ved positiv stix og noen av de ovenfor nevnte
symptomer sendes urin til dyrkning. Behandle infeksjon før videre utredning
(avvente dyrkningssvar hvis symptomene tillater det).
Blærescan umiddelbart etter vannlating, helst på 3 ulike tidspunkt:
Resturin > 100 ml?
Ja

Vannlatingsdagbok hvis ikke ført tidligere
Opplæring i ren intermitterende kateterisering
(RIK)
Frekvens: er 4-6 ganger pr dag (Sum av
spontanurin og resturin maks 400 ml)

Nei

Vurdere:
- Hiprex (urin må ha pH <7)
Kvinner:
- 50 mg furadantin etter samleie
- Vaginal østrogenbehandling for
postmenopausale kvinner

Hvis fortsatt infeksjoner
Hvis ikke tilfredsstillende effekt av tiltakene over vurderes henvisning til urolog.
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2.1

Forstoppelse

Fiberrik kost/kosttilskudd (Vi-Siblin), rikelig drikke, mosjon
Ballongsprøyte
Digital stimuling
Avføringsmidler (volumøkende, osmotisk
virkende og tarmirriterende midler)
• Klyster kan fungere for de som ikke har lekkasje
• Anal irrigasjon (assistert tarmtømming ved hjelp av tarmskylling), se
instruksjon
• Gastrokirurgisk vurdering:
• transanal irrigasjon
• biofeedback
• sakral nervemodulering/stimulering
• antegrad irrigasjon
• stomi
•
•
•
•

Se informasjon om tømmingsproblemer og forstoppelse utarbeidet av
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom
(KIB).
Til oversikt

2.2

Lekkasje for luft/avføring
Ved problemer med lekkasje for luft og avføring, se informasjon om
avføringslekkasje og bekkenbunnstrening, samt e-læringskurs
Undersøkelse av bekkenbunnsmuskulaturen gjennomføres gjennom
inspeksjon og palpasjon. Styrke/utholdenhet vurderes
---------------------------Ved utarbeiding av ny faginformasjon vil kompetanseportalen på
www.kib.helsekompetanse.no oppdateres fortløpende
Til oversikt
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Aktuell litteratur
Bok:
Kari Frank, Kjersti Træland Hanssen; Du ser jo så godt ut! Kronisk sykdom bak fasaden, kap 4. Gyldendal norsk
forlag 2013

Brosjyre:
Bekkenbunnen. Denne nye brosjyren fra NFFs faggruppe for kvinnehelse legger hovedvekten på hvorfor du bør, og
hvordan du kan, trene bekkenbunnen. Gode treningsøvelser vises i tekst og bilder. I tillegg omtales inkontinens og
underlivsprolaps, og risikofaktorene bak disse tilstandene.
https://www.fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Fysioterapi-for-kvinner

Retningslinjer:
National Institute for Health and Care Excellence (NICE), pathways: Urinary incontinence in neurological disease og
Faecal incontinence
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Til oversikt
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Et utvalg av aktuelle nettsider
Offentlige:
Kompetanseportal for inkontinens og bekkenbunnsykdom: www.kib.helsekompetanse.no
Bekkensenteret Ahus: https://www.ahus.no/helsefaglig/tjenester/nasjonale-regionale-og-lokaletjenester/bekkensenter

Interesseorganisasjon/pasientforening for personer med inkontinens:
NOFUS: http://www.nofus.no/
Undergruppe av NOFUS for personer med anal inkontinens: A-inko: http://www.nofus.no/om-oss/a-inko

Firma:
http://www.wellspect.no/
http://www.coloplast.no/
http://www.quintet.no/
http://www.hollister.com/norway/
http://www.astellas.no/
Vi tar gjerne i mot innspill på flere aktuelle nettsider.
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