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ABC om urinveiene og ryggmargs-
skade for helsepersonell er tiltenkt 
helsepersonell som jobber med per-
soner med ryggmargsskade i spesia-
listhelsetjenesten, private rehabilite-
ringssentre og i kommunene. Vi håper 
heftet kan være til nytte for alle aktu-
elle faggrupper. Det forventes at lese-
ren har grunnleggende kunnskaper og 
helsefaglig forståelse. Det er utarbeidet 
et eget hefte; ”ABC om urinveiene for 
deg med ryggmargsskade” til pasienter 
og deres pårørende. Det er også et 
ønske at publikasjonene skal kunne 
anvendes på relevante utdannings-
institusjoner.

Heftet gir en oversikt over de vanligste 
metodene for behandling og oppfølging 
av urinveiene. Optimal blæretømming 
etter en ryggmargsskade er avgjørende 
for å unngå skader i urinblære og 
nyrer. Dersom det ikke etableres gode 
rutiner for blæretømming kan det føre 
til nye helseproblemer mange år etter 
den akutte skade.

Før	andre	verdenskrig	døde	de	fleste	
med ryggmargsskade på grunn av ny-
resvikt få år etter skadetidspunktet. 
årsaken til nyreskaden var komplika-
sjoner fra de nedre urinveier med høy-
trykksblære og hyppige, alvorlige urin-
veisinfeksjoner. I dag har vi så gode 
behandlings- og oppfølgingsrutiner at 
dette ikke lenger er et reelt problem 
dersom man følger de rådene man får.

ABC om urinveiene og ryggmargs-
skade – for helsepersonell er basert 
på materiale fra spinalenhetene ved 
Sunnaas sykehus HF, St. Olavs Hospital 
HF og Haukeland universitetssykehus 
HF. Mange fagpersoner har bidratt i
arbeidet. Arbeidsgruppens mål har 
vært å samle erfaringer fra spinalen-
hetene i Norge, i tillegg til bidrag fra 
forskning og litteratur fra de forskjel-
lige områdene. Aktuelle internettadres-
ser vil knyttes til aktuelle tema, mens 
referanser til litteratur og forsknings-
artikler samles til slutt. 

Heftet	er	en	av	flere	ABC-publikasjoner	
med informasjon om ulike tema knyt-
tet til det å ha en ryggmargsskade. Det 
er også utarbeidet hefter som er til-
tenkt pasienter, pårørende og brukere. 
Heftene er tilgjengelige i trykket 
format og elektronisk på www.lars.no

ForMÅl Med HeFtet
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en skade på ryggmargen har om-
fattende konsekvenser for de som 
rammes og for deres pårørende. Man 
skiller mellom traumatiske og atrau-
matiske årsaker til ryggmargsskader. 
en traumatisk ryggmargsskade oppstår 
som følge av et ytre traume som direk-
te eller indirekte skader ryggmargen. 
De vanligste årsakene til traumatiske 
ryggmargsskader i Norge har i mange 
år	vært	fallulykker	og	trafikkulykker.	En	
atraumatisk ryggmargsskade er i denne 
sammenheng en ikke-progredierende 
skade av ryggmargen grunnet infeks-
jon, blødning, svulst, betennelse, sli-
tasje eller aldring. Den atraumatiske 
skaden kan også være medfødt eller 
forårsaket av medisinsk eller kirurgisk 
behandling.

HVA er en rYggMArgssKAde?
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beskyttelsen ødelegges. ryggmargen 
er ca. 45 cm lang og hos voksne strek-
ker den seg fra hjernen ned til skiven 
mellom 1. og 2. lendevirvel. 

Muskelgruppen som forsynes av en en-
kelt spinalnerve, kalles vedkommende 
nerves myotom, mens dermatomer 
er områder for sensorisk forsyning 
i huden for hver enkelt spinalnerve. 
Ingen muskel innerveres kun fra ett 
segment i ryggmargen. Men enkelte 
muskler er overveiende innervert fra 
ett segment, og disse benyttes derfor 
som “nøkkelmuskler” ved undersøkelse 
etter ryggmargsskade.

ryggmargen og nervesystemet 
– anatomi og funksjoner
ryggsøylen (columna) består av 29 
virvler, bundet sammen av leddbånd, 
bruskskiver og muskler. Vi har 7 nak-
kevirvler (cervicaldelen), 12 brystvirvler 
(thorakaldelen), 5 lendevirvler (lum-
baldelen) og til slutt 5 sammenvokste 
bekkenvirvler (sacraldelen) som danner 
korsbenet i bekkenet (os sacrum). 

ryggmargen ligger i ryggmargskana-
len og er beskyttet av virvler, rygg-
margshinnene og ryggmargsvæsken. 
Den	er	lillefingertykk,	har	konsistens	
som en myk banan, og skades lett hvis 
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Nervesystemet inndeles i 2 hoveddeler; 
det sentrale og det perifere. 

Sentralnervesystemet består av 
hjernen og ryggmargen og er den de-
len av nervesystemet som er vernet av 
knokler/virvler. Avbrutte nervebaner i 
sentralnervesystemet, for eksempel i 
ryggmargen, har ikke evne til å rege-
nerere de distale endene av skadede 
aksoner og fører derfor oftest til per-
manente funksjonelle utfall/permanent 
svekkelse. Muligheter for å stimulere 
aksonregenerasjon etter skader av 
sentrale nervebaner er i dag et meget 
aktivt forskningsfelt. Det forskes mye 
på muligheter for å reparere skadede 
nerver/nervebaner.

Det perifere nervesystemet omfat-
ter alle nervetrådene som er utenfor 
ryggmarg og hjerne, og oppbyggin-
gen er annerledes enn for det sentrale 
nervesystemet. perifere nerver kan 
vokse ut etter skade. I ryggmargskana-
len er nerverøttene/trådene nedenfor 
selve ryggmargen samlet i en bunt som 
kalles Cauda equina (hestehalen). 

Nervesystemet inndeles også i det 
viljestyrte (somatiske) og det ikke 
viljestyrte (autonome). Det somatiske 
nervesystem kontrollerer viljestyrt 
muskelaktivitet, dvs. styrer den tverr-
stripede skjelettmuskulaturen som er 
underlagt viljemessig kontroll. 

Det autonome nervesystemet blir også 
kalt det automatiske eller det ufrivil-
lige nervesystem og fungerer delvis 
gjennom ryggmargen. Det autonome 
nervesystemet spiller blant annet en 
rolle ved blæretømming, tarmtøm-
ming, blodsirkulasjon, svetting og 
seksuell funksjon. personer med rygg-
margsskade over Th 6 kan ha forstyr-
relser i det autonome nervesystemet. 

en av tilstandene kalles autonom dys-
refleksi	(AD)	og	symptomer	kan	være;	
bankende, intens hodepine, synsfor-
styrrelse, langsom puls, gåsehud over 
skadested, økt svetteutskillelse, rød-
ming/flushing	over	skadested	og	nese-
tetthet. I ca. 70 % av tilfellene utløses 
syndromet av stimuli fra urinveiene, for 
eksempel full blære, detrusor-sphincter 
dyssynergi, infeksjon eller konkre-
menter.	Autonom	dysrefleksi	beskrives	
nærmere under “Mulige komplika-
sjoner som kan oppstå ved nevrogen 
blæredysfunkjson”.

Hva skjer når ryggmargen blir 
skadet?
Når ryggmargen skades, så ødelegges 
eller forstyrres nerveforbindelser mel-
lom den del av sentralnervesystemet 
som ligger ovenfor og den del av rygg-
margen som ligger nedenfor skade-
området. Dersom en ryggmargsskade 
medfører lammelser i både armer og 
bein, betegnes det som en tetraplegi 
(tetra	er	fire	på	gresk,	plegi	er	lam-
melse). Når ryggmargsskaden med-
fører lammelser i beina og eventuelt 
kroppen (truncus) brukes begrepet 
paraplegi (para er to på gresk).

Det nevrologiske skadenivå skilles fra 
columna-fraktur (brudd)-nivået som 
defineres	som	den	ryggvirvelen	med	
brudd som skader ryggmargen mest. 
Det nevrologiske skadenivå vil ofte 
være litt forskjellig fra frakturnivået. 
et brudd i virvel C6 vil for eksempel 
oftest gi en nevrologisk skade i nivå 
C7. et brudd i virvel Th10 vil kunne gi 
nevrologisk skadenivå Th11 eller Th12. 
Det er for øvrig ikke bare skadenivået 
som bestemmer nevrologiske utfall og 
funksjonstap etter en ryggmargsskade. 
Skadeomfanget i et tverrsnitt av rygg-
margen er også avgjørende. 
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spinalt sjokk
I akuttfasen etter en ryggmargsskade 
kan all nerveaktivitet nedenfor 
skadestedet blokkeres. ryggmargen 
er i en ”sjokktilstand”. Denne fasen 
kan vare fra noen få timer til 1-8 uker. 
I denne fasen kan alle ha ”slappe” 
lammelser (ikke spasmer dvs. ufrivil-
lig sammentrekning av en muskel) og 
manglende	reflekser.	I	tillegg	har	man	
lavt blodtrykk og lav puls. etter den 
spinale sjokkfasen kan man, avhengig 
av	skadenivå,	få	refleksstyrt	aktivitet	
og spasmer i musklene. 

AsIA Impairment scale (AIs) 
Skadeomfanget i ryggmargen har stor 
betydning for evnen til å fungere etter 
en ryggmargsskade. ”ASIA (American 
Spinal Injury Association) Impair-
ment Scale” er et internasjonalt klas-
sifiseringssystem	som	brukes	for	å	
bestemme skadenivå og skadeomfang 
(AIS skår).

Forenklet kan kategoriene grovt 
inndeles i:
AIs A (komplett) ingen muskelfunk-
sjon i endetarmens lukkemuskel og in-
gen følesans rundt endetarmsåpningen 

AIs B (sensorisk inkomplett, 
motorisk komplett) bevart følesans 
nedenfor skadenivå, inklusiv følesans 
rundt endetarmsåpningen. Ingen 
muskelfunksjon nedenfor skadenivået

AIs C (inkomplett) bevart muskel-
funksjon og følesans under skade-
nivået. Musklene er svake og gir liten 
praktisk funksjon

AIs d (inkomplett) muskelfunksjon 
og følesans under skadenivået som gir 
praktisk nyttig funksjon (styrkenivå 3 
eller bedre på en skala fra 0 til 5 i halv-
parten av musklene under skadenivået)

AIs e (normal) ubetydelige nevrolo-
giske begrensninger som følge av 
ryggmargsskaden 

Nevrologiske utfall som forekommer 
i akuttsstadiet kan senere helt eller 
delvis	gå	tilbake	og	da	vil	klassifiserin-
gen av ryggmargsskaden bli endret.
Se www.asia-spinalinjury.org for en 
fullstendig beskrivelse.

Se også: ABC for deg med rygg-
margsskade www.lars.no
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urinveiene omtales som øvre og nedre 
urinveier. De øvre urinveiene består 
av nyrene og urinlederne. De nedre 
urinveiene består av urinblære, urin-
røret og lukkemuskler. Nyrene har som 
hovedoppgave å fjerne overskudd av 
vann og salter fra blodet for å opprett-
holde væske- og elektrolyttbalansen. 

Samtidig renses blodet for avfallstof-
fer. urinen som skilles ut i nyrene ledes 
til urinblæren gjennom en urinleder fra 
hver nyre.

UrInVeIene

De øvre og nedre urinveier.
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De øvre og nedre urinveier
De nedre urinveiers to hovedfunksjoner 
er å lagre urinen lekkasjefritt i urin-
blæren mellom vannlatningene, og å 
tømme urinen raskt, smertefritt og full-
stendig under selve miksjonen. Dette 
fungerer under normale forhold som en 
godt synkronisert enhet. I fyllingsfasen 
utvides blæren samtidig som urinrøret 
holdes stengt, mens i tømmefasen kon-
traherer blæren og urinrøret åpner seg. 
I fyllingsfasen beholder blæren et rela-
tivt konstant lavt trykk. Vannlatnings-
trang kjennes hos voksne ved rundt 
300-500 ml, men trangen kan under-
trykkes	til	individet	selv	finner	en	pass-
ende anledning til å tømme blæren. 
Når miksjonen starter øker trykket i 
blæren mens trykket i urinrøret faller. 
Dette opprettholdes til urinblæren er 
tømt, og trykkforholdene går tilbake til 
lagringsmodus. Miksjonen kan avbrytes 
og startes på nytt under viljestyrt 
kontroll.  

urinblæren består av en muskel (de-
trusor)	som	igjen	består	av	flere	lag	
glatt muskulatur. Innvendig er blæren 
kledd av en slimhinne (urotelet) som 
stadig fornyer seg. urotelet sender 
viktige signalstoffer til celler og nerver 
i blæreveggen ved forskjellige påvirk-
ninger, blant annet når blæreveggen 
strekkes ved fylling av blæren.

urotelet danner en beskyttende hinne 
som blant annet inneholder antistoffer 
mot de giftige stoffene i urinen. Denne 
hinnen er også med på å beskytte urin-
blæren mot bakterievekst og 
infeksjoner.

Nyrer, urinledere, urinblære og urinrør.

urinblæren er elastisk og etter hvert 
som den fylles med urin vil den utvide 
seg.	I	blæreveggen	finnes	det	resep-
torer som registrerer grad av blærefyl-
ning. Trykket i blæren skal ikke øke i 
lagringsfasen, men blæren skal gi etter 
og utvide seg uten mottrykk mens den 
fylles med urin. Ved cirka 200 ml urin 
i blæren kjenner vi normalt en svak 
vannlatningstrang, og ved 400 ml vil de 
fleste	ha	en	sterk	trang	til	å	late	van-
net. Dette varierer noe fra person til 
person og henger også sammen med 
temperatur og hva vi drikker. I kaldt 
vær er det mange som opplever å 
måtte late vannet hyppigere enn el-
lers. Kald drikke, alkoholholdig drikke 
og drikke med koffein, vil også virke 
inn på hvor ofte vi må late vannet. 
Det å være i basseng eller generelt å 
svømme vil også øke urinproduksjonen, 
og	de	fleste	vil	ha	et	behov	for	vannlat-
ning rett etter et bad. på samme måte 
kan psykiske forhold også virke inn på 
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vannlatningsbehovet. Mange har nok 
kjent på hyppig trang før en eksamen 
eller før man skal holde en tale.  

urinrøret (urethra) er cirka 3,5-5 cm 
hos kvinner og 18-20 cm hos menn. 
Det består av både glatt og tverrstrip-
ete muskulatur. urethras glatte musku-
latur er hos menn omgitt av en ring 
bestående av tverrstripet muskulatur. 
Denne danner den ytre lukkemuskelen 
(periuretrale	sfinkter).	

Menn har i tillegg til den ytre lukke-
muskelen en indre lukkemuskel lokalis-
ert i blærehalsen. Den har til oppgave å 
trekke seg sammen under sædavgang 
for å forhindre at sæden forsvinner opp 
i blæren, men ledes riktig ut gjennom 
urinrøret. Hos kvinner omgis urethra i 
hele sin lengde av tverrstripet muskul-
atur, men den er kraftigst i urethras 
midtparti.

De nedre urinveier innerveres av krop-
pens tre nervesystem, og dette er et 
meget	finstemt	og	krevende	samspill.	
pudendusnervene utgår fra spinalseg-
mentene S2-S4. Disse forsyner bek-
kenbunnens tverrstripete muskulatur 
samt	den	periuretrale	sfinkter,	og	er	
viljestyrt.
Den autonome innervasjonen består 
av sympatikus (lagring) som forsynes 
fra n.hypogastricus i nivå Th11-l2 og 
parasympatikus (tømming) som inner-
veres av n.pelvicus i nivå S2-S4. Disse 
fører sammen til et selvregulert sys-
tem hvor muskulatur i blære og urinrør 
kontraheres og relakseres alt etter hva 
fylningsgrad i blæren og sosial setting 
tilsier.

Enkel oversikt over sentralnervesys-
temet som viser banene til de nervene 
som er med på å kontrollere blærens 
funksjon.
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En	ryggmargsskade	vil	for	de	fleste	
føre til problemer med å tømme urin-
blæren på normalt vis. Det varierer fra 
person til person hvordan vannlatin-
gen vil fungere etter skaden. uansett 
hvor i ryggmargen en skade oppstår, er 
risikoen stor for at blærefunksjonen en-
dres og at den viljemessige kontroll av 
vannlatingen reduseres. Det vil få ulike 
konsekvenser ut fra hvilket nivå i rygg-
margen som er skadet og om skaden 
er komplett eller inkomplett. Ved en 
ryggmargsskade brytes forbindelsen 
mellom de ulike vannlatingssentrene, 
og signalene urinblæren sender når 
ikke fram eller blir ikke riktig tolket før 
de sendes tilbake.

Akuttfasen, som kan vare fra de første 
ukene og inntil cirka to måneder etter 
ryggmargsskaden, kan preges av det 
som kalles spinalt sjokk med gener-
ell	arefleksi	distalt	for	lesjonen.	Dette	
gjelder	også	miksjonsrefleksen.	Men	
den	glatte	interne	uretrasfinkter	be-
holder sin tonus grunnet sympatisk 
innervasjon via grensestrengen som 
ikke er ledert. på grunn av dette kan 
stor urinretensjon oppstå. ubehandlet 
vil denne overdistensjonen i løpet av få 
timer kunne gi varig perifer motorisk 
og sensorisk skade på urinblæren.

I akuttfasen er det vanlig med peri-
odevis stor urinproduksjon (polyuri) og 
kroppen kan også produsere ADH (anti 
diuretisk hormon) ujevnt. Dette kan 
medføre store urinvolum nattestid. I en 
periode vil pasienten kunne opp-
leve å måtte tømme blæren en eller 

flere	ganger	i	løpet	av	natten,	men	for	
de	fleste	vil	dette	normalisere	seg	igjen	
med tiden.

Når sjokkfasen er over kan det komme 
tilbake	en	refleksaktivitet	i	blæren.	
Noen vil også oppleve å få tilbake nor-
mal eller tilnærmet normal blærefunk-
sjon.

Avhengig av skadenivå og nevrologiske 
utfall kan følgende vannlatingsforstyrr-
elser oppstå:
•	 urinblæren kan bli overaktiv eller 

underaktiv
•	 følelsen for blærefylning og vann-

latingstrang kan bli nedsatt eller      
opphevet

•	 forstyrrelser i samarbeidet mellom 
blære og lukkemuskel (detrusor-
sfinkter	dyssynergi)

•	 ufullstendig blæretømning med   
resturin

•	 urinveisinfeksjoner – både i de øvre 
og de nedre urinveier

•	 refluks,	hydronefrose	og	nyreskade

overaktiv urinblære 
(nevrogen detrusoroveraktivitet)
en skade på ryggmargen som oppstår i 
området mellom øverste del av nakken 
og 1. lumbalvirvel (l1) vil kunne føre 
til det vi kaller overaktiv urinblære.
Overaktiv blære betyr at muskulaturen 
i blæren vil være unormalt spent og 
det vil kunne oppstå uhemmete sam-
mentrekninger. Dette kan gi utslag i 
form av kraftig vannlatningstrang og 
lekkasjer på tildels små volum. 

HVA BlIr Annerledes etter 
en rYggMArgssKAde
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Har man overaktiv blære kan det 
også	utvikles	reflekser	som	fører	til	at	
blæren kan tømme seg på stimuli, som 
for eksempel berøring/banking over 
nedre del av magen.

Ved overaktiv blære vil personer med 
ryggmargsskade kunne oppleve:
•	 hyppig følelse av vannlatningstrang
•	 plutselig og kraftig vannlatnings-

trang (urgency)
•	 lekkasje
•	 autonom	dysrefleksi	(forklares	i			

annet avsnitt)

Konsekvenser av en overaktiv blære 
kan være:
•	 resturin fordi tømmingene/lekkasj-

ene ikke er fullstendige
•	 urinveisinfeksjon
•	 utvikling av høye trykk i blæren  

med fare for skade på nyrene 

Overaktiv blære. Pilene illustrerer 
hvordan blæremuskelen trekker seg 
sammen.

Underaktiv urinblære  
ryggmargen slutter nedenfor 1. lum-
balvirvel (l1).
Skade som oppstår i Cauda equina, 
nervetrådene nedenfor korsryggen, gir 
en underaktiv blære. Blærens evne til 
sammentrekning blir nedsatt og kan 
bortfalle helt. urinrørets lukkemuskel 
kan også ha redusert evne til sammen-
trekning, noe som kan føre til urinlek-
kasje. 

Når vannlatningstrangen er endret el-
ler redusert og en ikke lenger kjenner 
blærefylning er det risiko for at blæren 
blir ”overfylt”. Dette kan føre til over-
strekk av urinblæren med infeksjon og 
lekkasjer som konsekvens. en urin-
blære med redusert evne til sammen-
trekning medfører også risiko for ufull-
stendig vannlating med resturin.

Underaktiv blære. Ingen aktivitet i 
blæremuskelen.
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Det er tre hovedprinsipper som styrer 
behandlingen:
•	 forhindre nyreskade
•	 unngå urinveisinfeksjoner
•	 bedre livskvaliteten ved å redusere 

inkontinens

Metoder for blæretømming

BeHAndlIng

Kateterisering kan utføres i forskjellige 
posisjoner. Dette gjelder for både kvin-
ner og menn.

Intermitterende kateterisering (IK)
Metoden er førstevalg i behandling 
for dem som ikke har tilfredsstillende 
evne til normal vannlating etter rygg-
margsskaden.

Det er to hovedindikasjoner for å starte 
IK:
•	 dersom det er total urinretensjon. 

Denne tilstanden kan være perma-
nent eller midlertidig

•	 delvis retensjon med resturin 

IK etterligner normal vannlating ved 

at et kateter føres inn i blæren, tøm-
mer ut all urinen, og trekkes ut igjen. 
Metoden gjentas ved behov med jevne 
mellomrom i løpet av døgnet, for ek-
sempel hver 4. time. Dette må tilpass-
es slik at det ikke er mer enn 400-450 
ml i blæren ved kateterisering. Det 
betyr at man oftest blir nødt til å 
kateterisere 4-6 ganger per døgn.

I sykehus utføres prosedyren sterilt og 
benevnes SIK når personalet kateter-
iserer pasienter med steril teknikk. Når 
pasienten overtar ansvaret for kateter-
iseringen selv går man over til ren 
teknikk – rIK. I hjemmet utføres også 
den rene prosedyren av assistenter og 
hjemmesykepleier.

Det	finnes	etter	hvert	mange	ulike	
typer av engangskateter på markedet. 
Vi anbefaler at den enkelte bruker tid 
på	å	finne	et	godt	kateter	som	passer	
for seg. Variasjonene mellom katetrene 
er ofte små, men utslagene kan være 
store.
Det	anbefales	å	bruke	hydrofile	katetre.	
Disse	har	en	overflate	som	er	glatt	og	
friksjonsfri og gir minimalt med skader 
selv etter mange års bruk. 
Mer om intermitterende kateterisering 
under kapittelet om urinveisinfeksjoner.

link til nasjonale retningslinjer ved 
bruk av IK:
www.sykepleierforbundet.no/
ikbViewer/Content/183030/
Retningslinjerutforming

Det kan i noen tilfeller være aktuelt 
med andre metoder for håndtere
vannlatningen:
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Permanent urethralt kateter, 
KAD (katether à demeure)
Dette er en kateterløsning der man 
legger inn et kateter via urinrøret for å 
drenere urin kontinuerlig. Denne type 
kateter kan benyttes en kortere eller 
lengre periode. 

Inneliggende kateter skal kun benyttes 
ved absolutte behov. Det kan tilsynela-
tende se ut som et godt alternativ, men 
er dessverre utgangspunkt for store 
komplikasjoner :
•	 risiko for urinveisinfeksjon etter  

kort tid
•	 fare for utvikling av striktur i     

urinrøret
•	 det lekker ved siden av kateteret. 

Dette skjer ofte fordi kateterbal-
longen trigger en allerede overaktiv 
blære

•	 steindannelse i blæren

Det anbefales å skifte kateteret med 
frekvens på cirka 6-7 uker hos pasient-
er med nevrogen blære (Nasjonal 
veileder for forebygging av kateteras-
sosierte urinveisinfeksjoner. 
www.fhi.no)

Suprapubisk kateter
en kateterløsning hvor et kateter føres 
direkte inn til urinblæren gjennom et 
lite snitt over symfysen.
 
Suprapubisk kateter anbefales frem-
for urethralt kateter i de tilfeller der 
et inneliggende kateter vurderes som 
mest gunstig. Faktorer som skadenivå, 
håndfunksjon, spasmer og livskvalitets-
vurderinger kan også ligge til grunn for 
avgjørelsen om å legge inn et 
suprapubisk kateter. 
 
et suprapubisk kateter medfører min-
dre risiko for urinveisinfeksjon sam-
menlignet med et urethralt kateter, og 

man unngår irritasjon/skade i urin-
røret. Det er likevel viktig å under-
streke at dette ikke er en infeksjonsfri 
løsning. et suprapubisk kateter blir 
vanligvis lagt inn i en overgangsperiode 
og det må evalueres regelmessig med 
tanke på komplikasjoner og igangset-
telse av andre mer varige tiltak
(nasjonal veileder for forebygging av 
kateterassosierte urinveisinfeksjoner. 
www.fhi.no).

Bankeblære
Tidligere ble denne metoden ofte 
benyttet for å tømme urinblæren. 
pasienter med høye thorakale samt 
cervikale skader kan gjennom banking 
over urinblæren starte en sammentrek-
ning	av	blæremuskelen,	siden	refleks-
buen fremdeles er intakt. Hos dem som 
samtidig	har	utviklet	spastisitet	finnes	
økt	risiko	for	detrusor-sfinkter	dyssyn-
ergi, forklares under kapittel ”Mulige 
komplikasjoner som kan oppstå ved 
nevrogen blærefunksjon”, og dette gir 
økt risiko for nyreskade. Nyere forsk-
ning sammen med erfaring viser klart 
at denne metoden ikke er gunstig, og 
anbefales ikke lenger.

”Credé og Valsalva” (press og trykk)
Credé er en metode for å tømme 
blæren, hvor man bruker for eksem-
pel hendene til å presse direkte over 
blæren og skvise urinen ut gjennom 
urinrøret. Dette har vært en metode 
benyttet av pasienter med underaktiv 
blære. Vanskelig å benytte der hvor 
det foreligger motstand i urinrøret.

Ved Valsalva benytter man mage-
musklene til å presse ned mot blæren 
og på den måten skvise ut urinen. 
Valsalva benyttes både der hvor blæren 
selv ikke klarer å trekke seg sammen 
i det hele tatt, eller der hvor kontrak-
sjonen ikke er sterk eller lang nok til å 
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finne	den	typen	som	passer	best	
•	 benytt lateksfrie produkter!
•	 kombineres med urinposer

urinpose
•	 varierende størrelser                    

fra 500-2000 ml
•	 en-	eller	flerkammerposer
•	 med og uten tappekran
•	 fikseres	til	legg	eller	lår	og	til	seng	
ved	sengeleie.	Her	finnes	mange	
forskjellige festeordninger

Inkontinensbind
•	 mange forskjellige typer og størr-

elser. Varierende oppsugingsevne 
etter behov

•	 kombineres med en god truse som 
holder bleien/bindet på plass 

på inkontinensresepten (§501) har 
man krav på følgende (2014):
•	 ubegrenset antall nettingtruser
•	 16 bomullstruser per år. Disse le-

veres ofte i pakninger på 4 og 4, 
og man får 4 nye hver 3. mnd. Men 
dette varierer mellom de ulike ban-
dasjister/apotek. Noen leverer også 
enkeltpakninger, derfor er det vik-
tig	å	forhøre	seg	så	man	finner	den	
med det beste tilbudet. uansett så 
bør man gå til den leverandøren 
man velger og be om å få kjenne på 
de ulike typene før man bestemmer 
seg

•	 barrieresalver og kremer - uten be-
grensning på antall. Dette er viktig 
for å forebygge skader i huden på 
grunn av lekkasje av urin

•	 barriereserviett mot sår hud. Her 
dekker resepten kun én serviett per 
dag, men de er så store at de gjerne 
kan deles opp

gjennomføre en fullstendig blæretøm-
ming.
Valsalva er som Credé vanskelig å 
gjennomføre ved motstand i lukkemus-
kelen.

Både Credé og Valsalva anbefales i dag 
erstattet med ren intermitterende kate-
terisering.

Ulike kombinasjonsløsninger
enkelte pasienter utformer egne, 
tilpassede blæretømmeregimer. Noen 
kateteriserer seg f.eks. morgen og 
kveld, og har uridom og pose for 
”spontane/reflektoriske”	tømminger	
resten av døgnet. Det som er viktig når 
man utformer et slikt opplegg selv, er 
at man er nøye med oppfølgingen av 
hvordan det faktisk står til med blære 
og nyrer. Vær oppmerksom på endring-
er og symptomer og ta dem på alvor. 
Det er alltid mye enklere å ta et prob-
lem i startfasen og ikke vente til det 
har blitt en stor komplikasjon!

Hjelpemidler ved urinlekkasje

uridom
•	 anbefales å skifte minimum to gang-

er daglig, men alltid i forbindelse 
med kateterisering. Det skal ikke 
kateteriseres via uridomen!

•	 forskjellige størrelser og materialer, 
her må den enkelte få hjelp til å 



18

Anticholinerge medikamenter
Dette er medikamenter som hjelper 
overaktiv blære til å slappe av, og 
reduserer kontraksjonene/sammen-
trekningene i blæren som kan forår-
sake høye trykk og lekkasje. 
Medikamenter mot overaktiv blære 
kombineres ofte med intermitterende 
kateterisering.

Det	finnes	etter	hvert	mange	forskjel-
lige typer av denne medisinen, både 
i tablettform og som plaster. De ulike 
medikamentene mot overaktiv blære 
kan ha forskjellig virkestoff og dermed 
virke ulikt på reseptorene i blæren. For 
å oppnå ønsket effekt kan det derfor 
være lurt å forsøke en annen medi-
kamenttype dersom de gode resultat 
uteblir.

Alfablokkere
Kan forsøkes hos menn med spastisk 
indre lukkemuskel. Dette kan hjelpe til 
å lette urinstrømmen slik at blæren får 
til fullstendig tømming.

Tablett-dosett er et eksempel på 
hjelpemiddel for den daglige 
håndteringen av medisininntak.

MedIKAMentell BeHAndlIng
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Dersom man ikke oppnår tilfredsstillen-
de resultater med IK og medikamenter, 
kan det bli aktuelt med kirurgisk be-
handling. Det er viktig at all kirurgisk 
behandling nøye tilpasses den enkelte. 
grundig utredning og informasjon er 
viktig, og pasienten må være både 
fysisk og psykisk skikket til å gjenn-
omgå denne form for behandling. et 
kirurgisk inngrep kan ha som konse-
kvens at det for eksempel blir veldig 
viktig å tappe urinen regelmessig med 
et kateter. pasienten må være helt 
innforstått med alle konsekvenser før 
en eventuell operasjon.

Det anbefales å ha samtaler med 
stomiterapeut og/eller uroterapeut før 
det foretas en avgjørelse. Henvisning 
sendes så til urolog som vurderer alle 
relevante opplysninger nøye før endelig 
avgjørelse tas – sammen med pasient-
en. 

Her følger en oversikt over aktuelle 
inngrep:

KIrUrgIsK BeHAndlIng

Botox er kun en av flere typer av 
stoffet Botulinum toxin-A som er i 
bruk i dag.

Botulinum toxin-A (Botox )
Dersom en overaktivitet i blæren ikke 
kan kontrolleres med blæredempende 
medikamenter, kan det forsøkes injek-
sjoner med Botulinum toxin A (BTX-A) 
i blæreveggen. etter at BTX-A i mange 
år hadde vært benyttet innen andre 
medisinske områder, ble det i 1999 for 
første gang dokumentert bruk av BTX-A 
ved behandling hos pasient med detru-
soroveraktivitet. I 2005 ble det publis-
ert en studie som viste betydelig effekt 

i form av nedsatt detrusortrykk, økt 
cystometrisk kapasitet og reduksjon av 
inkontinensepisoder hos pasienter med 
overaktiv detrusor. 

Behandlingen går ut å injisere BTX-A 
oppløst i NaCl i blæreveggen. urolo-
gen benytter et cystoskop og fordeler 
oppløsningen	på	flere	injeksjons-						
steder. Om det gjøres i narkose eller 
under lokalbedøvelse avhenger av hva 
pasienten opplever av smerte/ubehag 
under behandlingen. effekten er ikke 
varig, og ny behandling etter 3-6 mnd. 
er vanlig. Alle må læres opp i rIK før 
behandling, da muligheter for total 
retensjon foreligger.
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sacral nervemodulering, 
”pacemaker” for blærefunksjon
Dette er metode som ikke ofte benyttes 
på pasienter med ryggmargsskadde, 
(ref. Oslo universitetssykehus, 
rikshospitalet). Men vi velger å omtale 
metoden her da spørsmålet om ”blære-
pacemaker” ofte dukker opp under 
pasientkonsultasjoner.
Sakral nervemodulering er en behan-
dling hvor en ved hjelp av svak strøm 
stimulerer de nervene (sakralnervene) 
som brukes til å styre vannlatingen. 
Dette er en behandling som tilbys 
pasienter med store vannlatingsprob-
lemer i form av urinlekkasje ved trang, 
hyppig vannlating og ved en delvis 
urinretensjon. For å få effekt av denne 
behandlingen må man ha intakte 
nervebaner, det vil si at pasienter med 
komplette ryggmargsskader vanligvis 
ikke er aktuelle for denne behandlin-
gen. 

Dersom man er aktuell kandidat for 
behandlingen, så går man gjennom to 
faser: 
1. testperioden 
2. implantering

Testperioden innledes med at en elek-
trode føres inn til nerverøttene i sakral 
virvel nr. 3 og kobles til en ekstern 
stimulator. Dette gjøres i lokalbedøv-
else på en operasjonsstue. elektro-
den legges slik at den skal stimulere 
de nervene som styrer vannlating og 
tarmfunksjon. 

Vannlatingslister skal føres daglig og 
nøyaktig for å se effekt av stimulerin-
gen. Man sammenligner så drikke- og 
vannlatingslister ført før stimulering 
med de under stimulering og dette 
danner grunnlaget for valget videre. 
Viser dette seg å ha god effekt, får 
man satt inn en permanent stimula-

tor (pacemaker). Dette er en liten 
boks som legges rett under huden over 
hoftekammen. Det er viktig å tenke på 
at man IKKe kan ta Mr-undersøkelse 
når man har stimulator.

Illustrasjonene viser hvor 
pacemakeren festes.

Sfinkterotomi
Metode for å senke trykket som opp-
står i blæren når den trekker seg sam-
men mot en stengt lukkemuskel. Dette 
kan være aktuelt for menn som benyt-
ter	reflektoriske	tømminger	eller	bank-
ing som blæretømmemetode, og som 
har	problemer	med	detrusor-sfinkter	
dyssynergi. urologen benytter et cys-
toskop og kutter forbindelsen mellom 
noen av muskelcellene i lukkemuskel-
en.

Illustrasjon viser plassering av 
elektrode.
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De som velger å få denne operasjonen 
utført, må være klar over at mulig-
heten for at hel eller delvis urinlekkasje 
er til stede. Det er også mulighet for at 
det oppstår grader av ereksjonssvikt 
etter inngrepet.

Kontinent cystostomi
Kontinent cystostomi betyr at man har 
en åpning på huden hvor urinen kom-
mer ut. Det vanligste er at man har 
en løsning med en pose som limes på 
huden for å samle opp urinen. I noen 
tilfeller kan man få en lukket løsning 
hvor urinen samles enten i et reservoar 
eller i egen urinblære og tømmes ved 
hjelp av et kateter. 

Det lages en ”kateteriseringskanal” av 
blindtarm (Mitrofanoff) eller tynntarm 
(Monti) fra bukveggen inn til blære el-
ler reservoar. Blæren eller reservoaret 
tømmes med kateter gjennom denne. 
Mellom hver kateterisering dekkes 
stomien med en liten bandasje.

Cystoplastikk, utvidelse/augmen-
tasjon av blæren
Dette kan urologen gjøre samtidig 
med at det lages en ny ”kateteriser-
ingskanal”, men det kan også være en 
selv-stendig operasjon for å øke blære-
kapasiteten. Blæren blir spaltet og det 
sys inn et tarmsegment som utvider 
blæren. Ved denne metoden får man 
redusert en stor del av overaktiviteten 
i blæren samtidig som lagerkapasiteten 
blir større.

Blæren er utvidet med et stykke tarm, 
og det er laget en ”kateteriserings-
kanal” som skal munne ut cirka i 
pasientens navlenivå.
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reservoar
en ny ”blære” konstrueres ved hjelp av 
tarm. Dette tarmreservoaret tømmes 
med kateter gjennom en stomi på 
bukveggen. Mellom hver kateterisering 
dekkes stomien med en liten bandasje.

Får man laget et reservoar må man 
være veldig nøye med alltid å passe 
på at det ikke blir for fullt. Det er vel-
dig viktig å kateterisere i forhold til tid, 
hvor mye og hva man drikker. årsaken 
til dette er at et reservoar ikke vil gi 
lekkasje via urinrøret og det er faktisk 
mulig at det kan sprekke dersom det 
ikke blir tømt. Dette er en livstruende 
tilstand.

Det anbefales denne gruppe pasienter 
å ha et kort med informasjon liggende 
lett tilgjengelig i lommeboken, slik at 
helsepersonell er klar over at man har 
reservoar hvis man er bevisstløs eller 
ikke kan gjøre rede for seg.

Posestomi – Bricker avledning
urinlederene kobles fra blæren og 
urinen ledes direkte fra urinlederne 
ut gjennom en stomi på bukveggen. 
Denne stomien lages av et stykke 
tynntarm. urinen samles opp i 
utvendig stomipose.

Mer informasjon om de ulike 
urostomiene	finnes	blant	annet	på	
nettsiden: www.norilco.no

Urinledere er koblet fra urinblæren og 
i stedet festet på et stykke tarm som 
leder urinen ut.

Utfordringer knyttet til de 
forskjellige urostomiene
For	de	aller	fleste	er	en	stomioperasjon	
er god løsning som gjør håndteringen 
av vannlatningssituasjonen enklere. 
Men det er ikke til å komme forbi at 
det også kan være ulike utfordringer 
knyttet til det å få et reservoar, en 
kontinent stomi eller posestomi.
 
Tarm ”glemmer” ikke at den er tarm, 
og det å anvende tarm i urinveiene kan 
derfor by på enkelte bivirkninger og 
komplikasjoner. urinen kan bli uklar og 
tildels slimet på grunn av tarmslimhin-
nen. Tarmen er ikke laget for å trans-
portere eller lagre urin, og kan reagere 
på stoffene i urinen med å produsere 
enda mere slim. Hos noen kan dette 
føre til at det dannes slimpropper eller 
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utvikles steiner. en måte å unngå dette 
på, er å skylle blære/reservoar regel-
messig med fysiologisk saltvann.
Vitamin B12-mangel kan oppstå etter 
flere	år	og	blodets	surhetsgrad	kan	øke	
på grunn av kontakten mellom urinen 
og tarmslimhinnen. Dette bør kontroll-
eres med blod- og urinprøver hos 
fastlegen.
enkelte kan få besvær med diaré i en 
periode. Men kroppen tilpasser seg 
imidlertid etter hvert slik at det er få 
som får plagsomme og varige proble-
mer med dette.

pasienter med en kontinent stomi kan 
oppleve problemer med å få kateteret 
gjennom kanalen. Dette kan skyldes 
striktur eller forskyvning av ventilene 
pga. endret kroppsfasong. Blir dette et 
problem må det korrigeres av en 
kirurg.

urostomiopererte kan oppleve at urin-
en begynner å lukte etter en tid i opp-
samlingsposen. Ofte blir dette mistenkt 
for å være urinveisinfeksjon, og mange 
med inkontinent stomi blir unødvendig 
satt på antibiotikabehandling. Surhets-
graden i urin er viktig i denne sam-
menhengen. Sur urin lukter mindre enn 
alkalisk urin. Det kan derfor være nyt-
tig å få i seg rikelig med mat og drikke 
som inneholder vitamin C.

Noen opplever også at poser og plater 
rundt stomien ikke fungerer bra nok. 
enten sitter det ikke skikkelig, eller så 
blir huden rundt veldig sår. Får man 
komplikasjoner og problemer etter 
en	stomioperasjon	finnes	det	dyktige	
stomiterapeuter som kan hjelpe. Det 
finnes	også	mye	informasjon	om	ulike	
tilstander på hjemmesidene til Norilco.

Sfinkterprotese, lukkeprotese
Dette kan kalles en ”kunstig lukkemus-
kel”. Den er ment for pasienter som 
opplever stadige urinlekkasjer pga. 
skade	på	sfinkter,	eller	som	har	ned-
satt eller manglende stimulering av 
de muskelcellene som holder urinrøret 
stengt i blærens lagringsfase. Denne 
kunstige lukkemuskelen består av en 
mansjett som kirurgen opererer inn 
og legger rundt urinrøret. Mansjetten 
er fylt av en væske og holder urin-
røret godt sammenklemt. Når man skal 
tømme blæren, må det først trykkes 
på en liten pumpe som leder vannet til 
et reservoar/liten ballong hvor det blir 
stående to-tre minutter før det siger 
tilbake til mansjetten igjen. Hos menn 
opereres denne pumpen inn i scrotum, 
og hos kvinner i de ytre kjønnsleppene.

Sfinkterprotese – benyttes hos både 
kvinner og menn.
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Detrusor-sfinkter dyssynergi (DSD)
Dette er en tilstand hvor det mangler 
samarbeid og koordinasjon mellom 
blære og lukkemuskulatur i urinrøret. 
Blæren	kontraherer	seg	reflektorisk	
mot	en	lukket	sfinkter	og	kan	dermed	
møte kraftig motstand når den trekker 
seg sammen for å tømme seg. Dette 
kan resultere i resturin og residiver-
ende urinveisinfeksjoner. Dyssynergi 
kan gi til dels veldig høyt intravesicalt 
trykk og kan føre til vesico-ureteral 
refluks	med	påfølgende	hydronefrose,	
nyreskade og uremi. Det høye trykket 
som skapes i blæren ved DSD er farlig 
for nyrene i seg selv, uansett om 
refluks	forekommer	eller	ikke.

Autonom dysrefleksi (AD)
Hva er autonom dysrefleksi?
Autonom	dysrefleksi	er	en	helt	spesiell	
tilstand som er særegen for personer 
med ryggmargsskade over 6. brystryg-
gvirvel (Th6). Tilstanden er ubehagelig, 
og kan virke skremmende for de som 
opplever dette. Det er også en poten-
sielt farlig tilstand dersom den ikke be-
handles. Kunnskap om autonom dysre-
fleksi	er	liten	i	miljøer	som	ikke	er	kjent	
med eller behandler personer med  
ryggmargsskade. Det medfører dess-
verre at tilstanden til dels blir oversett 
eller feildiagnostisert, noe som kan få 
svært alvorlige konsekvenser. Det er 
derfor avgjørende at pasienten selv, 
hjelpeapparatet rundt og de pårørende 
er godt informert og i stand til å ut-
føre de nødvendige tiltak raskt dersom 
autonom	dysrefleksi	oppstår.	Tilstanden	
oppstår vanligvis noen måneder etter 
skade, og som oftest i mildere former, 
men det kan oppstå akutt med vold-
som hodepine og svetting. Den kan 
oppstå selv mange år etter skade.

Definisjon autonom dysrefleksi
Autonom	dysrefleksi	er	et	autonomt	
(ikke viljestyrt) sympatisk hyperaktiv-
itetssyndrom, som utløses av stimuli 
nedenfor skadenivået hos personer 
med ryggmargsskade med lesjon 
over Th6. 
Mekanismene bak syndromet er at 
blodkar trekker seg sammen på grunn 
av signaler som ikke lar seg regulere 
fra hjernen (forbindelsen er brutt på 
grunn av skaden), og pasienten får 
en	masserefleks-reaksjon	på	normalt	

MUlIge KoMPlIKAsJoner soM KAn oPPstÅ Ved 
neVrogen BlÆredYsFUnKsJon

Blære som prøver å tømme seg med 
urinrør hvor spastisk sfinkter er 
markert.
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ufarlige	stimuli.	Dysrefleksisyndromet	
utløses av forskjellige stimuli nedenfor 
skadestedet som pasienten ofte ikke 
kan fornemme, men som utløser symp-
tomer på AD (se ”symptomer”). Husk 
at en person med en tetraplegi eller en 
høy paraplegi ofte har lavt blodtrykk, 
for eksempel 90/60, mot normalt 
120/80. Derfor kan BT ved et
AD-anfall sammenlignet med ”normal-
befolkningen” bare være måtelig
forhøyet. Men som oftest ved AD er 
blodtrykket uten tvil for høyt, for
eksempel 200/110.

I cirka 70 % av tilfellene utløses syn-
dromet av stimuli fra urinveiene, for
eksempel	full	blære,	detrusor-sfinkter	
dyssynergi, infeksjon eller konkrement-
er.
I cirka 25 % av tilfellene utløses 
syndromet fra mage/tarm.

Andre utløsende årsaker kan være:
•	 dyp venetrombose
•	 innvokst	tånegl	med	lokal	inflam-

masjon
•	 hemoroider
•	 blindtarmsbetennelse
•	 ubehagelige stimuli fra huden, for 

eksempel trykksår/brannsår
•	 benbrudd eller mykdelsskader i 

muskler
•	 rosen (erysipelas)
•	 seksuell aktivitet

Symptomer:
•	 blodtrykkstigning
•	 hodepine
•	 bradycardi
•	 svimmelhet
•	 flushing
•	 tetthet i nesen
•	 kvalme
•	 svette/frysninger

Dersom alvorlig grad av autonom 
dysrefleksi	ikke	blir	behandlet,	kan	
pasienten miste bevisstheten, og det er 
rapportert tilfeller med hjerneblødning 
og epileptiske anfall.

Behandling:
•	 god rehabilitering med vekt på å 

unngå komplikasjoner vil i stor grad 
kunne forebygge autonom dysre-
fleksi

•	 behandling rettes mot utløsende 
årsak

•	 avlast urinblæren ved kateterisering
•	 tøm tarmen for avføring og luft
•	 avlast og behandle eventuelle 

trykksår
•	 behandle eventuelle infeksjoner
•	 eventuelle urinveiskonkrementer må 

fjernes av kirurg

Ved akutte anfall:
1. sett pasienten opp
2. løs stramt tøy/korsetter, ta av    

støttestrømper
3. forsøk	å	finne	utløsende	årsak,						

og behandle denne
4. mål BT, og gi eventuelt BT-senkende 

medikament
5. gi eventuelt analgetika

Medikamentell terapi:
•	 forebyggende: Adalat (Nifedipin) 

10-20 mg tablett (dose må indivi-
duelt tilpasses) for spesielt utsatte 
pasienter (eventuelt cirka 30 min før 
inngrep som cystometri/cystoscopi)

•	 akutt	anfall:	der	man	ikke	finner	
eller får fjernet utløsende årsak 
gis kalsium-antagonist (Adalat, 
Nifedipin) for å redusere blod-
trykket, Adalat (Nifedipin) 10 mg 
tablett knuses/tygges for rask op-
pløsning for deretter å svelges

•	 kan gjentas etter 30 min hvis ikke 
effekt. Mål blodtrykk

•	 dersom blodtrykk ikke normaliserer 
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seg bør pasienten legges inn på en 
avdeling med kompetanse på be-
handling av hyperintensiv krise og 
med mulighet for monitorering av 
behandlingseffekt

Følg blodtrykket nøye slik at det ikke 
faller for lavt.

Forebyggende er det viktig å innarbeide 
gode rutiner for blære- og tarmtøm-
ming, unngå trykksår, inngrodde negler 
og leddkontrakturer.

Ved behov for medikamentell behan-
dling før operative inngrep, skal faren
for	autonom	dysrefleksi	gjøres	kjent	for	
anestesi- og operasjonspersonell, da 
det vil kunne ha betydning for hvilken 
type anestesi og premedikasjon som 
velges.
personer som er utsatt for AD-anfall 
skal få resept på legemidler som kan
tas ved behov.

Refluks og hydronefrose
Med	refluks	menes	tilbakestrømning	av	
urin fra blæren, eventuelt helt opp til 
nyrene.	Refluks	kan	medføre	hydrone-
frose og akutt eller kronisk nyrebek-
kenbetennelse med nyresvikt på sikt. 
Dersom hydronefrosen oppdages tidlig 
nok, og behandles, er tilstanden 
reversibel.

Blærestein 
Det hender at det danner seg en form 
for stein eller grus i urinblæren. Dette 
kan skyldes fremmedlegemer som 
for eksempel krystalliseringer rundt 
kateterballongen. Andre årsaker kan 
være resturin, steinproduserende bak-
terier eller kalkutfellinger. er steinen 
liten nok, passerer den ut gjennom 
urinrøret. Hvis ikke, kan den over tid 
vokse og ta opp stadig større plass i 
urinblæren.	Det	kan	være	en	eller	flere	
steiner i blæren. Formen på steinene 
kan variere fra runde til kantete. De 
kan	være	frittflytende	eller	festet	til	
blæreveggen.

Blæresteiner kan være helt uten symp-
tomer.	Men	de	fleste	vil	nok	merke	
plager i form av smerter over blæren, 
ubehag ved vannlating, blod i urinen, 
hesitasjon før urinen kommer, sterk og 
ofte trang til vannlating samt urinveis-
infeksjoner.

For å bekrefte at det foreligger 
blærestein, gjøres det som regel bilde-
undersøkelser; for eksempel ultralyd.

Blæresteiner bør fjernes. Smerte-
stillende medisiner og antibiotika 
(for å behandle infeksjoner) kan være 
nødvendig i perioder. Den vanligste 
behandlingsformen er kirurgisk behan-
dling hos urolog. Som regel benyttes 
da et cystoskop (instrument urologen 
benytter for å se inn i blæren. Det har 
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også en arbeidskanal hvor urologen 
kan sette inn ulike instrumenter for å 
arbeide direkte inne i blæren). Stein-
en knuses eller deles og steinbitene 
skylles ut gjennom cystoskopet. 

nyrestein
Det hender at kalk eller krystaller dan-
ner steiner i en nyre, noe som beteg-
nes som nyrestein. Nyrestein er en 
blanding av kalsium, urinsyre og andre 
stoffer	som	finnes	i	urinen.	Mange	per-
soner skiller ut små nyresteiner uten at 
de merker noe til det, men større stein-
er kan forårsake sterke smerteanfall 
når de passerer gjennom urinlederne 
ned til blæren og ut av kroppen. 

Nyresteinsanfall kan være intenst 
smertefulle. Derfor bruker man som 
regel sterke smertestillende opiater 
eller betennelsesdempende medisiner 
under anfall. Det er viktig å huske på 
at noen danner store steiner i nyrene 
uten at de samtidig kjenner smerte. 

Steiner kan dannes på grunn av infek-
sjoner og kan igjen være opphav til 
vedlikehold av de samme infeksjonene. 
Med andre ord hva vi kaller ”en dårlig 
sirkel”.

Små steiner, det vil si steiner som er 
under	5	mm,	vil	i	de	aller	fleste	tilfeller	
komme ut av seg selv. Dersom steiner 
derimot ikke passerer ut med urinen, 
kan det være nødvendig med behan-
dling på sykehus. 

Urinveisinfeksjoner (UVI)
For mennesker som lever med en 
ryggmargsskade er urinveisinfeksjoner 
en av de vanligste komplikasjonene. 
Noen opplever kanskje 1-2 cystitter i 
løpet av et år, mens andre har residi-
verende infeksjoner med hyppige 
antibiotikakurer og mange plager 
knyttet opp i mot dette. 
urinveisinfeksjoner oppstår enten ved 
at bakterier fester seg i slimhinnen til 
blæren, eller de lager kolonier som 
oppholder seg i blæren til de blir 
mange nok til å bryte ut i en infeksjon. 
 

Urinveisinfeksjon kan 
oppleves smertefullt.
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årsakene til uVI kan ofte være 
sammensatt, men de vanligste er:

•	 resturin (blæren blir ikke fullstendig 
tømt ved vannlating)

•	 ved kateterisering benyttes ikke  
riktig teknikk

•	 blæren tømmes for sjelden/urinen 
blir værende lenge i blæren

•	 for mye urin i blæren slik at den 
overstrekkes 

•	 nedsatt immunforsvar, enten form 
av generelt dårlig helseltilstand eller 
fordi	vår	egen	”snille”	bakterieflora	
blir ødelagt av antibiotikakurer og 
overdreven intimhygiene

•	 feil bruk av inkontinenshjelpemidler 
som uridom og inkontinensbind

•	 avføringslekkasje
•	 forekomst av motstandsdyktige 

bakterier på grunn av gjentatte         
antibiotikakurer

 
Vi skiller mellom nedre og øvre 
urinveisinfeksjon. Den nedre typen er 
vanligst og minst alvorlig.

De nedre urinveier består av blære og 
urinrør, og infeksjoner her blir benevnt 
som cystitt (betennelse i blære), ure-
tritt (betennelse i urinrøret), epidyde-
mitt (betennelse i bitestikkel og 
prostatitt (betennelse i prostata).
 
Symptomer kan være:

•	 svie ved vannlating
•	 hyppig vannlating
•	 grumset og illeluktende urin
•	 evt. allmenn sykdomsfølelse og    

feber (sjelden høy feber)
•	 spasmer/mer spasmer enn vanlig
•	 blod i urinen
•	 urinlekkasje/mer lekkasje enn vanlig

De øvre urinveiene består av urinledere 
og nyrer. Dersom bakteriene har an-

grepet nyrene og laget en nyrebekken-
betennelse (pyelonefritt), er tilstanden 
straks mer alvorlig. 
 
Symptomer:
•	 kraftige infeksjonssymptomer med 

sykdomsfølelse, høy feber og frost-
rier

•	 smerter	i	ryggen/flanken
•	 urinen kan bli veldig konsentrert og 

”grøtete”

Infeksjonen kan føre til at bakterier 
spres via blodbanen (sepsis/blodforgift-
ning). For noen er dette livstruende.
Øvre urinveisinfeksjon behandles van-
ligvis med intravenøs antibiotika i syke-
hus.
 
Infeksjoner i de øvre urinveiene behan-
dles alltid, men det store spørsmålet 
er når skal man behandle en nedre 
urinveisinfeksjon. Mange personer med 
ryggmargsskade har ofte bakterier i 
urinen uten at dette gir symptomer. 
Dette kalles asymptomatisk bakteriuri 
(ABu) og skal ikke behandles. Dersom 
man tar regelmessige urinprøver eller 
urin stix for ”sikkerhets skyld” risikerer 
man å overbehandle pasienten. Ved 
stadig bruk av antibiotika mot asymp-
tomatisk bakteriuri kan en gjøre bak-
terier motstandsdyktige og pasienten 
blir	resistent	mot	en	eller	flere	antibio-
tikatyper. 

For mange personer med rygg-
margsskade kan det være vanskelig 
å tolke symptomene fra kroppen, da 
disse ofte kan være noe diffuse. Dette 
kan igjen føre til at man kan komme 
til å både ”overbehandle” eller ”un-
derbehandle” infeksjoner. Vi anbefaler 
derfor pasientene å levere urinprøve til 
fastlegen dersom det er mistanke om 
mulig infeksjon. Fastlegen må sende 
denne urinprøven til dyrkning slik at 
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man	finner	ut	av	hvilken	spesifikk	bak-
terie som opererer i blæren og dermed 
starter opp med rett antibiotika. Når 
man har funnet ut av hva slags anti-
biotika man skal starte opp med, er 
det viktig at man har en lang nok kur. 
For mennesker med ”normal blære” er 
det vanlig med 5-7 dagers behandling. 
Men for alle med en nevrogen blære-
funksjonsforstyrrelse, trengs det 10-14 
dager for fullstendig å kvitte seg med 
bakteriene.
 
Den viktigste kunnskapen når det 
gjelder urinveisinfeksjoner, er allikevel 
hva man skal gjøre for å unngå dem. 

Her følger en oversikt over enkle tiltak 
man kan starte med dersom urinveisin-
feksjoner er et tilbakevendende prob-
lem:
 
Intermitterende kateterisering gir min-
dre risiko for urinveisinfeksjoner. Infek-
sjoner kan likevel oppstå dersom man 
ikke er helt nøye med teknikk og valg 
av utstyr. 

Viktige ting å huske på ved rIK er:

•	 vask alltid hendene før                
kateterisering

•	 overdreven vask med sterke såper 
fjerner de naturlige og gode bak-
teriene som er der for å bekjempe 
infeksjoner. I tillegg blir slimhinnene 
tørre	og	såre	og	bakterier	finner	lett	
feste

•	 bruk en mild og pH-nøytral såpe
•	 blæren må tømmes ofte nok (cirka 

hver 4. time) og det er viktig at 
blæren tømmes fullstendig

•	 kateteret må ha en helt glatt over-
flate	slik	at	det	ikke	lager	friksjons-
skader i urethras slimhinne

•	 bruk riktig størrelse på kateteret.   
Vi anbefaler ch 14 for menn og ch 
12-14 for kvinner

resturin kan være årsak for uVI, og 
tiltak må iverksettes for å eliminere 
den.

pasienten skal drikke tilstrekkelig, men 
ikke for mye. Det er bra å drikke 1,5-2 
liter hver dag. Dette skyller igjennom 
systemet, man unngår konsentrert urin 
og eventuelle bakterier skylles ut.

Sørg for at urinblæra ikke blir over-
strukket. en blære skal ikke måtte 
romme mer enn 450-500 ml. Faren 
ved overstrekk er at det kan bli små 
sprekker i blæreslimhinna hvor bakte-
riene kan feste seg. Blodsirkulasjon-
en kan også bli nedsatt i en overfylt 
blærevegg og dermed svekkes immun-
forsvaret.

Når det gjelder ulike former av fore-
byggende	produkter,	så	finnes	det	mye	
å forsøke, men det er dessverre lite 
som kan dokumentere effekt med ref-
eranser til utprøvende studier. Hiprex 
er tradisjonelt sett et hyppig benyttet 
medikament. effekten av Hiprex er imi-
dlertid ikke vitenskapelig dokumentert. 
Studier har vist positiv effekt hos kvin-
ner med ikke-patologiske blærer men 
som plages med hyppige cystitter, men 
det foreligger ingen dokumentasjon på 
effekten av Hiprex hos mennesker med 
nevrogene blærer. 
Surgjøring av urinen med C-vitamin 
kan være effektivt dersom man har 
bakterier som ikke liker sur urin. F.eks. 
pseudomonasbakterien er lite glad i 
sure omgivelser. 

Tranebær, kjerringrokk, gullriste, rå 
solbærsaft – virker det så virker det. 
enkelte mener at de har effekt av disse 
midlene, og det kan sikkert ha effekt 
hos noen selv om det mangler viten-
skapelig forklaring. Derfor må den en-
kelte prøve seg fram, men være kritisk. 
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Noen får uVI av å fryse og noen får 
det ikke. enkelte kan ikke bade uten 
å pådra seg en ny infeksjon. Her er 
mange individuelle variasjoner og hver 
og en må prøve seg fram til hva som 
gjelder for seg.

Dersom pasienten har residiverende 
urinveisinfeksjonsproblematikk, hvor 
alle mulige tiltak er prøvd ut, er det 
viktig	med	god	utredning	for	å	finne	
den reelle årsaken til problemet. Noen 
ganger kan det for eksempel foreligge 
en blærestein, og den må fjernes før 
pasienten kan bli infeksjonsfri. 

Urinprøvetaking
en viktig ting ved det å ta urinprøver, 
er å ta dem riktig. Metodene for 
urinprøvetaking er ulike og tilpasset 
de forskjellige blæretømmingsreg-
imene og blæretypene. Som en tom-
melfingerregel	kan	vi	si	at	det	ikke	
skal tas prøve fra urinposer, men man 
skal alltid hente urinen så ”nær” urin-
blæren som mulig. Det beste er å ta 
en prøve ved hjelp av et kateter. Da er 
man sikrest på å unngå forurensing av 
prøven. Men dersom man later vann-
et normalt og ikke benytter kateter, 
er det viktig å huske på at kvinner får 
skjøvet kjønnsleppene godt til side og 
menn må trekke forhuden godt tilbake. 
Man må så tisse en skvett som kastes i 
toalettet og det som tas til urinprøven 
skal være det vi kaller ”midtstråleurin”. 
Tas urinprøvene hjemme er det viktig 
å fortelle pasienten at prøven må opp-
bevares kaldt fram til den kan leveres 
legen. 
Det er også viktig at rekvisisjonen som 
følger prøven til laboratoriet blir skre-
vet med så nøyaktige opplysninger som 
mulig. Da blir det enklere for labora-
toriepersonalet å vite hva de skal lete 
etter. Som eksempel på dette kan vi si 
at det er veldig viktig å få tydelig fram 

på rekvisisjonen dersom urinen tas fra 
et reservoar laget av tarm. Da vil det jo 
alltid være forekomst av tarmbakterier 
i urinen og behandling kan komme til å 
bli startet opp på feil grunnlag.

NSFs faglige sammenslutning av syke-
pleiere i stomiomsorg har utarbeidet 
retningslinjer for urinprøvetaking ved 
urostomi. For urostomiopererte er det 
viktig at en urinprøve tas korrekt da de 
er utsatt for overbehandling samt 
utvikling av resistens.

prosedyren er slik:

•	 utstyr: kvinnekateter, fysiologisk 
saltvann, kompress, urinprøveglass. 
prosedyren skal være steril

•	 pasienten bør drikke rikelig på 
forhånd da dette kan ta litt tid

•	 vask stomien og huden rundt med 
fysiologisk saltvann

•	 bruk kvinnekateter og før det inn i 
stomien (vanligvis brukes ch12-14). 
Det skal ikke brukes makt ved inn-
føring av kateteret.

•	 la den første urinen passere før 
prøven tas i et sterilt prøveglass
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UtrednIng – KArtleggIng AV
BlÆreFUnKsJonen

For	å	finne	ut	hvordan	blæra	fungerer	
etter	ryggmargsskaden	og	finne	fram	
til den beste behandlingen, er det vik-
tig å gjøre en god kartlegging. Til bruk 
for	dette	har	vi	flere	hjelpemidler,	og	
vi begynner alltid med en grundig an-
amneseopptagelse og føring av drikke 
og	diureselister.	De	fleste	sykehus	har	
sine egne lister, men det viktigste er at 
de inneholder den informasjonen man 
er ute etter. De bør føres i tre normale 
virkedager, og inneholde kolonner for 
drikke, diurese, klokkeslett, grad av 
vannlatningstrang, lekkasjer samt 
resturin. 

etter samtale og listeføring, vil man 
som regel gå videre med en form for  
urodynamisk undersøkelse for å kunne 
fastslå hvilken blæredysfunksjon som 
foreligger. 

Hvilke urodynamiske undersøkelser 
som tilbys på de forskjellige spinalen-
hetene vil variere noe, men i prinsippet 
vil framgangsmåten være den samme. 



33

Flowmetri
Flowmetri er en undersøkelse for 
pasienter som viljestyrt kan starte og 
gjennomføre en vannlatning. under-
søkelsen går ut på å måle urinstrøm-
men	(flowen)	og	hvor	lang	tid	det	tar	
å tømme blæra. etter vannlatningen 
måles det for eventuell resturin.

Måling av resturin med en 
blærescanner.

stasjonær cystometri
Dette er en undersøkelse som gir god 
informasjon om urinblærens sensibi-
litet, compliance, kapasitet og trykk-
forhold. Blæren fylles med temperert 
væske via et kateter. To trykkmålere, 
en vesical og en abdominal, gjør regis-
treringer kontinuerlig underveis i 
fyllingen. registreringen vises som 
kurver på en dataskjerm.

Ambulatorisk cystometri
Denne undersøkelsen gir den samme 
informasjonen som stasjonær cysto-
metri. Forskjellen er at registreringen 
skjer mens pasienten er i aktivitet og 
med pasientens egen urinproduksjon. 
undersøkelsen kan pågå alt fra noen 
timer til et helt døgn.

Urologisk labratorium.

Urinundersøkelse

urinprøver som blir tatt er:
•	 stix
•	 urin mikroskopi
•	 urin dyrkning med resistensbestem-

melse. Dette betyr at man får fram 
nøyaktig hvilke bakterier som be-
finner	seg	i	urinen

•	 kreatinin-clearence. Denne prøven 
gir	et	mål	på	nyrenes	totale	filtra-
sjonsevne og utføres ved analyse av 
all produsert urin samlet i et tidsrom 
på 24 timer
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Ultralyd
ultralydundersøkelse gir et bilde av 
form, fasong og tykkelse på muskul-
aturen i ”veggen” på blære og nyrer. 
Ved ultralyd kan man også måle hvor 
mye urin som eventuelt er igjen i blæra 
etter vannlatning, og man kan benytte 
ultralyd for å avdekke konkrementer i 
blære eller nyrer. 

ultralyd er en undersøkelse uten noe 
form for inngrep. Den utføres ved hjelp 
av en probe som føres over huden 
der de aktuelle organer ligger. proben 
sender lydbølger gjennom kroppen, og 
lyden kastes tilbake og gir ekko når 
den treffer vev og organer. Disse 
ekkoene oppfattes av maskinen, 
som omdanner dem til bilder.

Miksjonscystografi (MCG)
Ved høyt blæretrykk over tid, kan det 
skje forandringer i blære og nyrer. For 
å undersøke dette, gjøres miksjonscys-
tografi.	Dette	er	en	undersøkelse	hvor	
man utfører en cystometri samtidig 
med at en kontrastvæske settes inn 
i urinblæra og man tar røntgenbilder 
underveis i fylningen.
på denne måten får man effektivt kart-
lagt	eventuell	refluks	til	nyrene	og	
patologi i blære og/eller urethra.

Renografi
Dette er en isotopundersøkelse av 
nyrer som utføres for å få et godt mål 
på nyrenes funksjon og funksjons-
fordeling. pasienten får injisert en liten 
mengde radioaktivt stoff inn i blod-
banen. Strålingen fra dette stoffet/

markøren	registreres	av	et	fintfølende	
apparat – en scintigraf (CT). Man følger 
så med på hvordan denne markøren 
transporteres gjennom nyrene. Dette 
er også en god undersøkelse for å følge 
utviklingen	av	eventuell	refluks	og	
hydronefrose.

Glomerulær filtrasjonsrate (GFR)
er en måling som viser nyrenes totale 
funksjon.

Urografi
røntgen for å se avløp fra nyrer til 
urinledere samt konkrementer i øvre 
urinveier. gir et visst inntrykk av 
nyrenes funksjon.

Andre UndersØKelser
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Det er viktig å huske på at alle som 
har en ryggmargsskade har en ”per-
sonlig” blære og at funksjonen varierer 
fra person til person. To personer med 
samme skade og i samme nivå har 
nødvendigvis ikke samme utfordringer 
med tanke på blærefunksjonen. 
I tillegg kan blærefunksjonen hos en 
person med ryggmargsskade endre seg 
over tid. Vi anbefaler derfor at pasient-
ene går til jevnlig oppfølging.

Hvor ofte dette bør gjøres varierer fra 
person til person og i hvilken grad man 
har problemer tilknyttet vannlatnings-
funksjonen.	Men	som	en	tommelfinger-
regel kan vi si at de første årene er det 
vanlig med årlige undersøkelser. Når 
ting har stabilisert seg og man har opp-
nådd en god funksjon, holder det med 
kontroller hvert 3.–5. år.

Oppfølgingen bør inneholde blod- og 
urinprøver, gjennomgang av rutiner og 
utstyr, samt urodynamisk undersøkelse 
etter behov. 

Det er også viktig å selv gjøre en 
kartlegging av og til av egen funksjon 
hjemme i dagliglivet. Mengde drikke 
må være tilstrekkelig, det vil si cirka 
1,5–2 liter i døgnet. Dersom pasienten 
kateteriserer selv, eller blir kateteris-
ert, bør volumet av og til kontrolleres 
for å være sikker på at det ikke forelig-
ger enten overdistensjon av blæra eller 
at pasienten må tømme blæra på små 
volum.

en annen ting det er viktig å huske på, 
er at pasienten fremdeles kan oppleve 
ulike komplikasjoner fra urinveiene 

oPPFØlgIng AV VAnnlAtIngsFUnKsJonen

som ikke primært skyldes selve rygg-
margsskaden. 
Hos alle menn forekommer det vekst 
i prostatakjertelen, dette tilhører den 
naturlige aldringsprosessen. At pros-
tatakjertelen vokser og blir større er 
som regel av godartet karakter, men 
det hender også at veksten kan skyldes 
kreft. Som ved alle typer kreft er det 
viktig å komme tidlig til behandling. 

I Norge er det ingen automatikk i å 
utføre regelmessige undersøkelser av 
prostata.	De	fleste	menn	får	naturlige	
signaler på vekst i form av svakere 
urinstråle, vanskelig å starte og opp-
rettholde vannlatingen, samt at man 
ofte må løpe for å nå toalettet. Dette er 
symptomer som vanligvis får menn til å 
oppsøke fastlegen. For menn med 
ryggmargsskade kan disse symp-
tomene	kamufleres	av	at	man	enten	
bedriver kateterisering, har stomi, 
suprapubisk kateter, eller har ned-
satt urinstråle og hastverk som del 
av vannlatningsforstyrrelsen etter 
skaden. Derfor anbefales menn med 
ryggmargsskade å ta en blodprøve 
årlig som kalles pSA, samtidig med å 
få prostatakjertelen manuelt sjekket. 
Dette gjøres av fastlegen.

Det samme problemet med symptom-
forveksling kan også gjelde kreft i 
blæra, og vil gjelde både kvinner og 
menn. De tidlige symptomene på 
blærekreft kan blandes og forveksles 
med tilbakevendende urinveisinfeks-
jonsproblematikk. Har pasienten blod i 
urinen som er synlig for øyet, bør dette 
tas raskt opp med fastlege. Fastlegen 
avgjør så om pasienten skal søkes 
videre til urolog for utredning.
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en person med ryggmargsskade kan 
helt eller delvis ha tapt kontrollen over 
vannlatningen. For noen innebærer 
dette et stort behov for hjelp og det 
kan føre til avhengighet av andre for 
intime gjøremål.

Ved vannlatningsforstyrrelse oppleves 
inkontinens ofte som en større sosial 
bekymring enn et medisinsk problem. 
Mange har skamfølelse og et dårlig 
selvbilde på grunn av urinlekkasje. 
redsel for urinlukt og synlig inkontin-
ensutstyr er også en del av bekym-
ringen. Dermed kan det utvikles noen 
ugunstige handlingsmønstre, for 
eksempel:
•	 redusert væskeinntak
•	 unødvendig bruk av bleier og bind. 

Dette kan føre til lite gunstige 
forhold for huden med påfølgende 
soppinfeksjon og sårutvikling

•	 nitidig planlegging av daglige       
aktiviteter

•	 redusert sosial deltagelse, som        
i ytterste konsekvens kan føre til 
sosial isolasjon

Vår oppgave som helsepersjonell er 
å gi personer med ryggmargsskade 
innsikt om sin vannlatningsforstyrrelse 
gjennom undervisning og veiledning. 
Målsettingen	er	å	finne	behandlingstil-
tak og oppfølgingsrutiner som er indivi-
duelt tilpasset den enkelte pasient.

Ut på reise
Det å reise er for mange en viktig del 
av livet, og dette er det full mulighet til 
å fortsette med. Men for at reisen skal 

bli så vellykket som mulig, er det smart 
å planlegge litt ekstra.

Her følger råd som ofte gis i den 
forbindelse

Når det gjelder pakking av kateter og 
andre hjelpemidler, så lønner det seg 
å	dele	dette	på	flere	kofferter/bager	
dersom	mulig.	Og	skal	man	ut	å	fly	bør	
man ha med ekstra kateter i håndba-
gasjen, da det hender at bagasje for-
svinner på veien og er borte i en eller 
flere	dager.

Bakteriefloraen	i	utlandet	er	oftest	
annerledes enn den vi omgir oss med 
til daglig. Det er derfor tilrådelig å 
være ekstra nøye og eventuelt bruke 
hånddesinfeksjonsmiddel.

Vannkvaliteten kan være dårligere, 
så	bruk	kjøpevann	fra	flaske	til	både	
drikke og for å fukte kateteret dersom 
man benytter kateter som lagres tørt.

Å leVe Med endret BlÆreFUnKsJon
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Det er veldig kjedelig å få ødelagt 
ferien sin pga. urinveisinfeksjon. 
pasientene må informeres nøye om 
hvor viktig det er å ikke la gode 
rutiner ”ta ferie”. De bør være nøye 
med å drikke tilstrekkelig og tømme 
blæra før den blir overstrukket. De 
eneste gangene man kan vurdere å ta 
med en antibiotikakur hjemmefra ”for 
sikkerhets skyld”, er på ferie. Dette 
gjøres på forhånd i samarbeid med 
fastlege. Det er kjedelig å bli dårlig 
når man skal kose seg. Det er også 
kjedelig å måtte starte opp med en 
”lokal hestekur av en antibiotika-
behandling” som slår ut tarmen i 
tillegg til alt av både snille og slemme 
bakterier. Men starter man opp med 
behandling så er det viktig å levere 
urinprøve til dyrkning når man 
kommer hjem!

Når	man	flyr	kan	man	ofte	få	hevelser	
i bena og denne væsken kan brått bli 
frigjort og må ut igjen. Dette kan ska-
pe situasjon både med overstrekk av 
blæra, lekkasje og komplikasjoner som 
autonom	dysrefleksi.	På	flyet	er	det	en	
god ide å bruke kompresjonsstrømper 
som forebygger både blodpropp og 
plutselig stort behov for å tømme 
blæren. 

Det er også viktig å prøve ut alt nytt 
utstyr i god tid før man reiser. Det kan 
være utstyr pasienten trenger kun i 
feriesammenheng, og som normalt ikke 
brukes hjemme, for eksempel uri-
domer, bleier og kateter. Det er synd å 
komme på ferie med feil hjelpemidler.
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Livslangt perspektiv                                                                                              
Sykehusene som rehabiliterer personer 
med ryggmargsskade i Norge har ans-
var for å følge opp personer med rygg-
margsskade i et livslangt perspektiv. 
etter avsluttet primærrehabilitering 
tilbys ulike typer opphold.

Kontrollopphold
Oppholdet er kort og har først og 
fremst en forebyggende hensikt. Her 
får du en gjennomgang av nevrologisk 
status, urinveiene undersøkes, lunge-
funksjonen sjekkes, hjelpemidler vur-
deres, og du får en mulighet til samtale 
med ulike fagpersoner fra det 
tverrfaglige team.

Vurderings-/problemløsningsopphold
Denne type opphold tilbys de som får 
tilleggskomplikasjoner senere i livs-
løpet. Trykksår, spastisitet, gjentatte 
urinveisinfeksjoner og andre urinveis-
problemer, ulike smertetilstander, 
feilstillinger i rygg eller andre ledd, 
opptrening etter ulike typer kirurgi, er 
vanlige problemstillinger. Oppholdet 
tilbys også til de som trenger en 
vurdering av sin situasjon og de 
som kan bedre sin funksjon.

Poliklinikk
en poliklinisk konsultasjon kan bl.a. 
ivareta akutte oppståtte medisinske 
og/eller psykososiale problemer som 
ikke krever umiddelbar sykehusinn-
leggelse, andre problemstillinger 
knyttet til ryggmargsskade samt 
kontroller og planlagte oppfølginger. 

Ta kontakt med de ulike enhetene for 
nærmere opplysninger.

Haukeland universitetssykehus HF 
www.haukeland.no
St. Olavs Hospital HF www.stolav.no
Sunnaas sykehus HF www.sunnaas.no

oPPFØlgIng Ved sPInAlenHetene
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takk til 

landsforeningen for ryggmargsskadde (lArS) ønsker å takke alle som har 
bidratt. Forfatterne kommer fra de tre spinalenhetene i Norge. Disse spinalen-
hetene er; Sunnaas sykehus HF, Haukeland universitetssykehus HF og St. Olavs 
Hospital HF. Vi ønsker også å takke de enkeltpersoner utenfor spinalenhetene 
som har bidratt til etablering av ABC om urinveiene og ryggmargsskade for 
helsepersonell. 

Mye av det vi vet om behandling og rehabilitering av ryggmargsskader kommer 
fra erfaringer akkumulert ved spinalenhetene siden etableringen av disse, og vi 
ønsker derfor også å rette en spesiell takk til tidligere og nåværende ansatte ved 
spinalenhetene. 

lArS vil også rette en stor takk til extrastiftelsen Helse og rehabilitering, som 
har bidratt med økonomiske midler til etableringen av dette heftet.

Takk for lån av illustrasjoner:

Takk også til Coloplast Norge AS www.coloplast.no
Wellspect HealthCare www.wellspect-healthcare.no
Takk for lån av bilder fra upViser AS og Medtronic.

lArS er stolt av resultatet og vi håper at ABC om urinveiene og 
ryggmargsskade for helsepersonell blir tatt godt i mot og vil være til hjelp 
for personer med ryggmargsskade, pårørende og miljøer med interesse innen 
ryggmargsskader. 

Leif Arild Fjellheim, leder

tAKK tIl
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Detrusor-sfinkter dyssynergi: Opp-
står når enten indre eller ytre lukke-
muskel i urinrøret jobber usynkronisert 
med blæren, slik at blære og lukke-
muskel trekker seg sammen samtidig. 

Hematuri: utskillelse av blod i urinen 
(synlig eller påvist ved stix). 

Hydronefrose: utvidelse av nyrebek-
kenet (væskestuvning i nyrebekkenet).

Intermitterende kateterisering 
(IK): Kateterisering med jevne mel-
lomrom. 

Nevrogen blære: Skade på nerveba-
ner til blæren som medfører forstyr-
relse av normal blærefunksjon. 

Overflow inkontinens: Blæren tøm-
mer seg passivt når volumet er over en 
viss mengde. Man kan si at det ”renner 
over”.
 
Polyuri: Økt urinproduksjon, mer enn 
2,8 l urin per 24 timer hos voksne. 

Refleksblære: Tømming av blæren på 
grunn	av	reflekser	eller	blærevolum.		
Refleksene	kan	utløses	ved	for	eksem-
pel manuell banking over symfysen 
eller stimulering på andre måter. 

Refluks: Tilbakeløp av urinen fra blære 
til urinledere. 

Resturin: urin som gjenstår i blæren 
umiddelbart etter vannlating. 

Autonom dysrefleksi (AD) kan opp-
stå hos personer med ryggmargsskade 
over nivå Th6, hovedsakelig hos per-
soner med en komplett skade, men 
også i mildere grad hos inkomplette. 
AD forårsakes av en sympaticus hyper-
reaktivitet, som kan utløses av forskjel-
lige stimuli, hyppigst fra blære og tarm. 
Det skjer en kraftig aktivering av det 
sympatiske nervesystem, som med-
fører sammentrekning av blodkarene i 
hud og de indre organer med følgende 
blodtrykksstigning. 

Bakteriuri: Forekomst av bakterier i 
urinen. Ikke det samme som urinveis-
infeksjon.

Bladderscann: ultralydapparat til å 
måle urinmengde i blæren.

Detrusor: Blæreveggens muskel. 
Den utvider seg uten motstand mens 
blæren fylles, og trekker seg sam-
men og presser ut urinen når blæren 
tømmes. 

Nevrogen overaktiv blære: Ikke vilj-
estyrte sammentrekninger av blæren. 
Dette kan føre til trykkøkning i blæren, 
kraftig vannlatningstrang, eventuelt 
med påfølgende lekkasje. 

Nevrogen underaktiv blære: Man-
glende sammentrekninger til både vilj-
estyrt og ikke viljestyrt blæretømming. 
Ofte nedsatt opplevelse av blærefylning 
og vannlatningstrang. 

ordForKlArInger
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RIK: ren intermitterende kateteriser-
ing. 

SIK: Steril intermitterende kateteriser-
ing. 

Sfinkter: lukkemuskel for eksempel i 
urinrør. 

Striktur: Innsnevring av urinrøret som 
vanskeliggjør fri passasje. Kan skapes 
etter for eksempel langvarig bruk av 
permanent kateter. 

Urgency: Følelse av et plutselig tving-
ende behov for å late vannet som er 
vanskelig å undertrykke. 

Urge inkontinens: ufrivillig vannlating 
samtidig med eller direkte etter urgen-
cy (akutt kraftig vannlatningstrang).

Urin inkontinens: All ufrivillig vann-
lating. 

Urinretensjon: Ingen evne til å late 
vannet selv. retensjon kan være hel 
eller delvis.

UVI (urinveisinfeksjon): Bakteriuri 
med kliniske symptomer. 

Uretra: urinrør.
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