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Värderingen av inkontinenslitteratu-
ren är svår, på grund av att samma säkra
resultatmått, som t ex risk för död i
sjukdomen, inte kan tillämpas här som
inom exempelvis kardiovaskulärforsk-
ningen. Det viktigaste målet är i stället
förbättring av livskvalitet, där vi till en
del saknar definitiva värdeskalor. Att

patienten skall bli helt torr är målet,
men minskning av läckage, trängningar
osv kan också väsentligt förbättra livs-
kvaliteten. 

Avsaknad av säkra resultatmått har
därför lett till svårigheter att jämföra
olika studier. Andra problem är samti-
dig inblandning av flera olika behand-
lingsmetoder, få randomiserade, kont-
rollerade studier (dessa finns främst
inom läkemedelsforskningen), små ma-
terial och mycket få bra långtidsstudier.
Rekommendationer i rapporten kan
därför inte bygga enbart på t ex kontrol-
lerade studier, utan begreppet evi-
densbaserad medicin betyder »för när-
varande bästa bevisgrad».

En fråga 
om livskvalitet
Urininkontinens är ett hälsoproblem

som kanske mer än många andra sjuk-
domar kan leda till påtaglig försämring
av livskvalitet. Den enskilde patientens
uppfattning om hur inkontinens påver-

kar livskvaliteten är av avgörande bety-
delse för de insatser som bör sättas in. 

SBU slår fast att det är viktigt att
söka bedöma påverkan på livskvaliteten
för varje patient. Enkla frågeformulär
efterlyses för praktiskt kliniskt bruk där
man kan mäta och värdera detta, t ex i
form av frågor som patienten besvarar
innan han kommer till mottagningen.
Sådana formulär har fått stor betydelse
bl a vid omhändertagande av män med
prostatabesvär. 

Förekomst och riskfaktorer
Rapporten redovisar att minst en

halv miljon vuxna svenskar besväras av
läckage minst en gång i veckan; 10 pro-
cent av alla kvinnor är drabbade, och
frekvensen ökar linjärt med stigande ål-
der. 

Hos män är förekomsten lägre, men
den stiger brant i den högsta åldersgrup-
pen, där inkontinens förekommer hos
ca 25 procent. Sannolikt beror detta mer
på sviktande cerebrala funktioner, t ex
begynnande demens, än begynnande
prostatabesvär, som kommer tidigare i
livet. Detta är viktigt, eftersom det finns
en övertro på att prostatabesvär är den
vanligaste orsaken till inkontinens hos
mannen. Det kan skapa en alltför stor
tilltro till att prostataoperation skall
kunna bota inkontinens. 

Bara drygt hälften av inkontinenta
individer vill söka eller har sökt för sina
besvär. SBU anser att det är viktigt att
kartlägga orsaken till detta. En förkla-
ring kan vara att många inte vet att in-
kontinens kan förbättras med så enkla
medel som olika träningsmetoder. De
kan vara rädda för operation, som ju be-
hövs endast för en begränsad grupp. En
annan orsak kan vara svårigheter att
veta var man får hjälp. Andra kanske
inte besväras så mycket av sitt läckage
som man ibland tror. 

SBU och Apoteksbolaget kommer
att ge ut en utförlig information, en
»uppslagsbok», till allmänheten på lik-
nande sätt som gjorts efter exempelvis
rapporterna om östrogen och neurolep-
tika. 

Utredning och diagnos
Området är svårt att fullt evidensba-

sera, eftersom det bygger på noggrann

anamnes och fysika-
lisk undersökning.
Man kan dock slå
fast att enkla åtgär-
der som urinsticka,
miktionslista, blöj-
vägningstest och, för
män, resturinkon-
troll är basen i utred-
ningen, och ofta det
enda som behövs in-
nan behandling kan
sättas in. 

Det är dock vik-
tigt att man betraktar
inkontinens som ett
symtom, vilket inne-
bär att det bör utre-
das. Samtidigt måste
all utredning anpas-
sas till patientens all-
männa tillstånd och
ålder, liksom till den
påverkan inkonti-
nensen har på livs-
kvaliteten. 

Tränings-
metoder
I rapporten görs

en noggrann genom-
gång av metoder för
beteendeterapi och
fysikalisk behand-
ling, då detta till viss
del är en ny och
snabbt växande ve-
tenskap. Bäckenbot-
tenträning vid an-
strängningsinkonti-
nens är välkänd, men
det är viktigt att även
effekten vid träng-
ningsläckage kart-
läggs. Blåsträning i
dess olika former är
mindre välkänd; rap-
porten poängterar
vikten av att infor-
mera om denna me-
tod. Studier talar för
en god effekt hos upp
till 80 procent av pa-
tienter med träng-
ningsinkontinens. 
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satserna avseende detta problem är
dock mer begränsad, eftersom det finns
färre kontrollerade studier. 

Viktigt är att sprida kunskap om de
olika formerna av blåsträning, framför
allt om olika träningsmetoder för äldre
med kognitiva handikapp. De senare
metoderna sammanfattas ofta i begrep-
pet toalettassistans. Behandlingsformer
som elektrostimulering, vaginala vik-
ter, biofeedback och akupunktur kan
vara av värde i vissa fall, men antalet
studier är begränsat och ibland delvis
motsägande. 

Läkemedel
Endast när det gäller läkemedelsbe-

handling kan rapportens slutsatser till
väsentlig del grundas på randomiserade
och kontrollerade studier. Från de se-
naste åren finns moderna, välgjorda stu-
dier, men patientmaterialen är små jäm-
fört med de stora undersökningar som
ligger till grund för våra beslut vad gäl-
ler exempelvis hypertonibehandling. I
jämförelse med de stora kostnaderna
för inkontinenshjälpmedel är kostnaden
för läkemedel ännu ganska liten, liksom
kostnaden för all annan, mer aktiv, be-
handling.

Kritik en mot läkemedelsstudier är
främst den allvarliga bristen på lång-
tidsstudier. Likaledes finns mycket få
studier som jämför läkemedelsbehand-
ling med träningsbehandling.

Kombinera 
läkemedel och träning
Rapporten slår fast att det inte finns

några effektiva läkemedel för att kli-
niskt behandla urinläckage vid an-
strängningsinkontinens. Även vid
trängningsinkontinens är det få läkeme-
del som visar effekt i bra, kontrollerade
studier – i princip bara antimuskarina
läkemedel som Detrusitol, Ditropan
och Cetiprin. Den höga placeboeffekt
som ses i studier är sannolikt en trä-
ningseffekt, som visar betydelsen av att
alltid kombinera läkemedel med blås-
träning. 

Det överraskar att så få kontrollerade
studier visar effekt av östrogen på gra-
den av urinläckage. Behandling med
lågpotent östrogen bör ändå prövas vid
trängningsläckage, främst för att mot-
verka sekundära besvär till läckaget i
form av sveda och irriterade slemhin-
nor. Detta är ett viktigt område för ytter-
ligare kliniska undersökningar. 

Kirur gisk behandling
Trots många studier omfattande över

25000 patienter är det svårt att dra slut-
satser om vilka operationsmetoder som
är säkrast och ger bäst resultat. Detta
beror på att det finns få välkontrollera-
de studier med likartat patienturval, lik-
artat sätt att följa patienter postopera-

tivt, få långtidsstudier etc. Rapporten
slår fast betydelsen av kontrollerad upp-
följning, framför allt när nya, spännan-
de metoder som t ex »tension free vagi-
nal tape» (TVT) och laparoskopi skall
införas. 

Av de traditionella operationerna är
den dokumenterade effekten något bätt-
re för ingrepp via buksnitt, framför allt
kolposuspension och slingoperationer
som hos ca 80 procent av patienterna
gett läckagefrihet tre år efter ingreppet.
Vaginala ingrepp såsom främre rafi, lik -
som nålsuspension, tycks ge sämre
långtidsresultat, omkring 60–70 pro-
cents kontinens.

Det är för tidigt att säkert värdera de
nya sk minimalinvasiva teknikerna.
Det är dock viktigt att de jämförs med
äldre metoder i goda, kontrollerade
långtidsstudier. 

Primär vårdens roll
I kapitlet som tar upp primärvårdens

roll i inkontinensvården sammanfattas
studier där man granskat inte bara en-
skilda utrednings- eller behandlingsme-
toder utan även behandlingsresultat ef-
ter att ha praktiserat enkla, hela vård-
program för patienter med vanligt 
»urinläckage». Studierna visar att två av
tre patienter upplever förbättring med
minskat läckage och minskat hjälpme-
delsbehov efter att ha genomgått enkla
utrednings- och behandlingsprogram
skräddarsydda för primärvården. Även
långtidsstudier visar relativt god bestå-
ende effekt. 

Behov av specialistutredningar har
varierat mellan 5 och 20procent. SBU
slår fast att primärvården har en central
roll, att det är viktigt att identifiera vil-
ka resurser som finns inom olika lands-
tingsområden och vilka organisations-
former som tillämpas. En del svenska
undersökningar låter ana att det råder
stor ojämnhet inom inkontinensvår-
den.

Det är också viktigt att utvärdera de
organisationsformer som snabbt har
vuxit fram avseende både speciella kon-
tinensmottagningar och speciellt avde-
lad vårdpersonal för inkontinenspro-
blem i primärvården. SBU anser att det
är väsentligt att evidensbaserade vård-
program får ökad spridning och till-
lämpning i primär- och äldrevården,
och att vårdresurserna anpassas till sats-
ning på träningsmetoder och andra be-
handlingsformer i primärvården.

Ink ontinens 
hos äldre
Inkontinens förekommer hos mer än

50 procent av dem som vårdas på sjuk-
hem eller i särskilt boende. Därför har
detta problem ägnats ett speciellt kapi-
tel. Ofta utgör inkontinens en ytterliga-
re försämring hos dem som samtidigt

har andra svåra medicinska och sociala
handikapp, tex demens eller resttill-
stånd efter slaganfall. 

SBU bedömer att det är viktigt att
öka satsningen på studier avseende äld-
re, och att personalen uppmärksammas
på problemen och diskuterar behand-
ling med patient och anhöriga. Det är
viktigt att föra ut olika lämpliga trä-
ningsprogram även till patienter med
kognitiva handikapp. 

Hjälpmedel
Olika absorberande produkter (blöj-

förband) är den vanligaste behandlings-
åtgärden vid urininkontinens. Kostna-
derna för dessa ökar kraftigt; år 1996
uppgick de till över 1 miljard kronor.
Sannolikt kan de dock minskas genom
förbättrad utbildning. SBU slår också
fast att det är viktigt att utreda om aktiv
behandling av patienter också i högre
åldrar kan sänka denna kostnad. 

Bakom den ökade kostnaden ligger
emellertid också en betydande utveck-
ling mot enklare och effektivare hjälp-
medel vid urinläckage. Nya bäckenor-
ganstödjande tekniker med vaginala in-
lägg etc är spännande, men kräver ytter-
ligare studier för att kunna bedömas i
förhållande till andra behandlingar. 

Hälsoekonomiska aspekter
Få studier har gjorts för att kartlägga

samhällets kostnader för urininkonti-
nens. De flesta grundar sig på en ameri-
kansk studie, som senare har bearbetats
på olika sätt. I rapporten har därför
mycket arbete lagts ner på att göra en ny
beräkning av kostnaderna. Dessa upp-
skattas till 3–4 miljarder kronor per år,
där kostnaderna för omsorg – speciellt
vården av äldre inkontinenta – och
hjälpmedel utgör den största delen.

Till detta kommer många andra kost-
nader förknippade med bla anhörigas
insatser, tvätt, sekundära urinvägsinfek-
tioner, fallskador i nattmörkret på väg
till toaletten osv. 

Patientgrupp 
som lätt kommer i kläm
Förhoppningen är att rapporten ökar

intresset för en patientgrupp som lätt
kommer i kläm när samhällets resurser
för vård minskar. Vi tror att teambild-
ning mellan olika personalkategorier
och inom varje vårdcentral är viktig för
att dessa patienter skall få en effektiv
vård. 

Vi hoppas samtidigt att rapporten le-
der till ett ökat intresse för forskning
inom många områden där vi finner att
det vetenskapliga stödet är begränsat
och våra slutsatser därför dras utifrån
»bästa tillgängliga bevis». Ibland når de
inte den grad av säkerhet som vore
önskvärd för att avgöra om sjukvårdens
resurser används på bästa sätt.•
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