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Oppgavene til de nedre 
urinveier 

•  Samle urin i blæren ved lavt trykk 

•  Tømming av blæren under full kontroll 



Normal blæretømning 



Innervasjon 



Definisjoner 
•  Urininkontinens 

Enhver følelse av urinlekkasje 

•  Stressinkontinens: 
 Ufrivillig avgang av urin når blæretrykket overstiger 
urethratrykket uten samtidig detrusorkontraksjon dvs lekkasje 
når buktrykket øker for eksempel ved hoste, nys eller fysisk 
aktivitet (normal detrusor, inkompetent urethra) 

•  Okkult urininkontinens 
Stress urininkontinens hos pasienter med fremfall som kun 
fremkommer når fremfallet reponeres 



Definisjoner 
•  Urgency: 

Hurtig innsettende uimotståelig trang til å late vannet 

•  Urgeinkontinens:  
 Ufrivillig avgang av urin assosiert med sterk vannlatingstrang 
(urge) (overaktiv detrusor, normal urethra) 

•  Blandingsinkontinens: 
 Blanding av urge- og stress-inkontinens, ofte med en 
overveiende faktor (overaktiv detrusor og inkompetent 
urethra) 



Definisjoner 
Overaktiv blære syndrom (OAB) 

–  hyppig vannlatingstrang 
–  >8 miksjoner /døgn  
–  med eller uten lekkasje 
–  fravær av urinveisinfeksjon eller annen åpenbar patologi 

•  Overløpsinkontinens: 
–  Underaktiv detrusor og/eller overaktiv urethra 
–  Årsaker:  

•  diabetes mellitus (vanligst) 
•  MS 
•  diskusprolaps 
•  urethrastrictur 
•  prostatahyperplasi 



Definisjoner 

•  Detrusor-sfincter dyssynergi 
Detrusorkontraksjon synkront med ufrivillig urethral og eller 
periuretral tverrstripet muskelkontraksjon, ses ofte ved 
bakenforliggende nevrologisk sykdom 

•  Ekstrauretral inkontinens 
Urinlekkasje fra fistler evt. ektopisk ureter ved urogenitale 
misdannelser 



Forekomst 
•  Urinlekkasje i en hver form rammer mange 

kvinner 
–  Stor norsk epidemiologisk studie (EPICONT) anga ¼ 

av alle kvinner urinlekkasje i en eller annen form: 
–  50 % av kvinnene med urinlekkasje hadde 

stressinkontinens 
–  36 % blandingsinkontinens  
–  11 % urgency inkontinens 

•  Forekomsten og alvorlighetsgrad øker med 
økende alder 



•  Skyldes ofte flere faktorer: 
–  en svekkelse i festet av fremre skjedevegg med urethra i 

forhold til bekkenveggen (bl.a. ved skade av ligamentum 
pubourethrale og/eller den pubocervicale fascie) 

–  skade av pudendusnerven som innerverer musklene i 
bekkenbunnen og urinrøret 

•  Hypermobilitet 
•  Redusert urethratrykk 
•  Redusert reflekskontraksjon av periurethrale sfinkter 
•  Redusert kraft i bekkenbunnsmuskulatur 

Stressinkontinens 
Patogenese 



Stressinkontinens 
Mekanismer 



Stressinkontinens 
Fasciedefekt 



Stressinkontinens 
Årsaker 

•  Svangerskap/fødsel (Mekanisk skade av 
urinrørets opphengning og nerveskade etter 
fødsel er viktigste årsaker.) 

•  Østrogenmangel (menopause) 
•  Medfødt bindevevssvakhet 
•  Obstipasjon, adipositas, KOLS 
•  Tidl. operasjon, strålebehandling 



Urgency/urgeinkontinens 
Patogenese 

•  For det meste ukjent 

•  Involverer trolig økt mengde afferente signaler fra blæren 
i kombinasjon med redusert kapasitet i hjernen til å 
håndtere økningen i afferente signaler: 

•  kan beskrives som en ufrivillig vannlatingsrefleks med først relaksasjon av 
den uretrale sfincter og deretter en detrusorkontraksjon 

–  trolig utløst av en dominans av parasympatikus i 
forhold til sympatikus i blærereguleringen:   

–  Blæren trigges til en vannlatingsrefleks enten av en blærefylning, men i 
noen tilfeller også ved økt abdominalt trykk. Det sistnevnte kan ses ved 
host, nys, å reise seg fra en stol og kan lett feiltolkes som en stress 
urininkontens. Dette siste er vist hos 5 % av pasienter med blandings 
urininkontiens 



1.  Årsaker i sentralnervesystemet: Dysfunksjon av CNS som 
leder til redusert kontroll over den sentrale hemmingen av 
miksjonsrefleksen: 
•  Apopleksi 
•  Demens 
•  Mb. Parkinson 
•  MS - kan gi både urgency inkontinens og detrusor-sfincter 

dyssynergi. 
•  Skader : ryggmargsskader 

2.  Ustabil detrusor: 
•  Idiopatisk dvs ukjent årsak 
•  Degenerativt 
•  Lokale årsaker: UVI, avløpshinder, blæresten, blæretumor, 

idiopatiske aldersendringer (vanligst) 

Urgency/urgeinkontinens 
Årsaker 



Blandings urininkontinens 

•  Omfatte elementer både fra 
stressinkontinens og urgeinkontinens 



Risikofaktorer 
Stress 
urininkontinens 
•  økende alder 
•  obesitas  
•  økende paritet 
•  vaginal fødsel  
•  graviditet 
•  gjennomgått hysterectomi 

Urgency/
urgeinkontinens 

•  økende alder 
•  obesitas 
•  Nevrologiske sykdommer 
•  Ryggmargskader 



Utredning 

•  God anamnese 
•  Vannlatningskjema, bleietest 
•  GU med VUL 
•  Urodynamisk utredning: 

–  Stresstest, flow, cystometri, resturin 
•  Spesielle undersøkelser: cystoskopi, urologisk utredning, 

radiologiske us. 



Behandling 
Generelt 

•  Inkontinensutstyr: 
–  (kateter, bleier etc) refunderes på blå resept 

•  Vektreduksjon hos overvektige 

•  Lokale østrogener ved atrofiske slimhinner 
–  Alle kvinner i og etter overgangsalderen OG som 

har 
  vannlatingsplager skal ha østrogener! 

–  Best med lokal hormonbehandling: 
•  ofte nødvendig i tillegg til systemisk HRT! 

•  Unngå kronisk hoste 



Bekkenbunnstrening: 
•  styrketrening av bekkenmuskulatur i minst ½ år 
•  kun effektivt ved intensiv trening, tett oppfølging og over lang 

tid 
•  i grupper mer effektivt enn alene 
•  ledet av kompetent fysioterapeut  

Oppdatert liste over fysioterapeuter med spesialutdanning i 
bekkenbunnstrening finnes på nettsidene til Quintett 

Flere studier av bekkenbunnstrening på stressinkontinens har 
vist at styrketrening har en sikker virkning! 

Behandling 
Stress urininkontinens 



Behandling 
Stress urininkontinens 

•  Inkontinensbue under trening – f.eks 
Contrelle 

•  Koner 
•  Biofeedback 

Konservative behandlingstiltak ved 
stressinkontinens (vektreduksjon, 
røykestopp og bekkenbunnstrening) bør 
forsøkes før kirurgi 



Behandling 
Stress urininkontinens 

•  Kirurgisk behandling: 
–  Retropubisk tensjonfri vaginal tape (TVT) har vist gode 

langtidsresultater. 
–  Obturatorslynger (TOT, TVT-O) har vist lovende 5 – 7 år 

resultater 
–  Pasienter med lavt lukketrykk bør tilbys TVT og ikke TVT-O 

eller TOT operasjon 

•  Periurethral injeksjon med Bulkamid kan forsøkes der 
risiko ved bruk av MUS vurderes for stor eller hvor 
midturethraslynger (MUS) behandlingen ikke var 
vellykket: 
–  betydelig mindre suksessrate enn MUS 



Behandling 
Stressinkontinens - Kirurgiske komplikasjoner  

•  Blæreperforasjon 
•  Tømningsvansker  

–  residiverende UVI 
–  kan i noen tilfeller være forbigående og håndteres ved at 

pasienten lærer seg intermitterende selv-kateterisering. 
–  kan vaginalslimhinnen åpnes og slyngen trekkes ned: 

•  lettest første postoperative uke, kan forsøkes opp til 3 uker 
post.op 

–  tømmingsvanskene som ikke bedrer - slyngen kuttes 
–  Ved å kutte slynge foreligger det risiko for tilbakefall av 

stressinkontinens. 

•  Forverret eller nyoppståtte symptomer på overaktiv blære 
–  kan  også forsøke å kutte slyngen, men suksessraten for dette er 

dårlig dokumentert 

Postoperativ ktr. etter 6-12 mnd.: stresstest, flowmetri og resturin 
måling. 



Behandling 
Stressinkontinens 

•  Manifest stress urininkontinens og 
cystocele 
–  Behandles operativt i to seanser: 

fremfallsoperasjonen først da 1/3 av pasienten kan bli 
kontinente av dette inngrepet alene 

•  Okkult urininkontinens og cystocele 
–  Det å teste for okkult urininkontinens (for eksempel 

ved å reponere et fremfall med ring) har for dårlig 
diagnostisk nøyaktighet til å kunne predikere hvilke 
pasienter som kan ha nyttet av forebyggende 
inkontinenskirurgi ved tidspunkt for fremfallsoperasjon 



Behandling 
Stress urininkontinens 

•  Midler som øker kraften i lukkemuskelen: 
–  Yentreve (duloksetin)? – avregistrert 

•  Elektrostimulering: mulig effekt på lett og moderat 
stressinkontinens 
–  Langtidsstimulering: 

•  høy frekvens (20-50 Hz) - tverrstripet muskulatur aktiveres 
•  lav styrke  
•  lang tid (langtidsstimulering) 

eller 
•  høy frekvens 
•  høy styrke (maksimalstimulering) 
•  kort tid   



Behandling 
Urgency/urgeinkontinens/pollaksiuri/

OAB 
•  Midler som demper unormale sammentrekninger 

av blæren:   
–  (β3 reseptor agonist (mirabegron): Betmiga the drug 

of choice: 
•  Større suksessrate 
•  færre bivirkninger 
•  mindre risiko hos eldre 

–  Alternativ ved manglende effekt av Betmiga: 
•  Muskarinreseptor antagonister  (detrusitol, vesicare, 

kentera): 
–  bør tas på ettermiddag/kveld da den vanligste bivirkningen som medfører autoseponering er 

munntørrhet. Andre vanlige bivirkninger er obstipasjon, urinretensjon, akkomodasjonspareser, 
tretthet og påvirkning av kognitiv funksjon hos eldre.  

•  Antidepressiva? Tolvon, Sinequan  



Blæretrening 

– gradvis øke blærekapasiteten ved å utsette 
vannlatingen 

– brukes ved urgeinkontinens og overaktiv 
blære 

– kan gjerne kombineres med annen 
behandling 

Behandling 
Urgency/urgeinkontinens/pollaksiuri/

OAB 



Behandling 
Urgeinkontinens/urgency/pollakisuri/

OAB 

•  Botoxinjeksjoner i blæreveggen 
•  Ulik nevromodulerende behandling; sakral 

nevromodulering, pudendal nevromodulering og 
perkutan tibial nervestimulering 

Blæretrening og medikamentell behandling av overaktiv 
blære bør forsøkes før Botox og nevromodulerende 
behandling. 

•  Entero-cystoplastikk (urologi) 
•  Urinavledende kirurgi (urologi) 



Behandling 
Urgeinkontinens/urgency/pollakisuri/

OAB 

Elektrostimulering (maximalstimulering): Kan 
ha god effekt på urgeinkontinens og 
overaktiv blære 
•  Hemming av detrusor via: 

–  aktivering av sympatikus 
–  hemming av parasymptikus 
–  lav frekvens (5-10 Hz) 
–  høy styrke (maksimalstimulering) 
–  kort tid 



Blandingsurininkontinens 

Utredes og behandles som både stress og 
urgency inkontinens med fokus på 
dominerende komponent 



Take home message 
For å oppnå en effektiv, målrettet utredning og behandling: 

•  God anamnese og GU 
•  Vagifem i minst 3 mnd til postmenopausale (hvis ingen 

kontraindikasjon) som ikke bruker HRT 
•  Utelukke cystitt 
•  Forsøk Betmiga ved urge/urgeinkontinens 





Behandling 
Elektrostimulering 

 Aktivering av neurofysiologiske 
mekanismer: 
– utløser ulike reflekser via det sakrale 

miksjonssenter - dvs stimulerer 
bekkenbunnens og blæreregionens nerver 
som fører til både direkte og reflektorisk 
sammentrekning av bekkenmuskulaturen 
samt reflektorisk hemming av detrusor. 


