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Primär monosymtomatisk nattlig
enures (PNE) drabbar 5–10 procent av
8-åriga barn. Efter puberteten förekom-
mer symtomet fortfarande i befolkning-
en i ca 0,5 procent [1]. Nattväta är ett
mycket stressande symtom för de drab-
bade barnen. Moderna studier visar att
nattvätarna även har försämrat självför-
troende jämfört med icke nattvätande
barn [2]. Det är därför viktigt att försö-
ka uppnå bästa möjliga terapeutiska re-
sultat, gärna starta behandlingen redan i
5–6-årsåldern.

Nuvarande behandlingsstrategier för
nattväta är desmopressin (Minirin)
och/eller larmbehandling. Resultatet av
dessa behandlingar kan vara svårbe-
dömda, då redovisade studier ofta har
olika inklusionskriterier och resultat-
mål. En rimlig uppskattning är att dessa
behandlingsmetoder är effektiva i
70–85 procent. Flera barn kan emeller-
tid bli torra om standardbehandlingen
kompletteras med en bra utökad 
behandling för de primärt terapiresi-
stenta. 

Enuresbakgrund
Nattväta är ett multifaktoriellt till-

stånd, där framför allt tre faktorer har
betydelse: nattlig polyuri, hyperaktiv
blåsa och försvårad väckbarhet [3].
Ärftliga faktorer har visat sig ha bety-
delse. Sannolikt kan det vara olika me-
kanismer som ärvs i olika kombinatio-
ner av ovan nämnda faktorer. Någon
specifik gen som leder till nattväta har
inte identifierats.

Däremot har tre eller fyra kromo-
somregioner definierats innehållande
gener med sannolik betydelse för olika
fenotypmanifestationer av enures [4,

5]. Detta stöder teorin om en mångfa-
setterad etiologi.

Uteblivet svar på standardbehand-
ling kan ha olika orsak. Desmopressin-
behandling ger alltid ett farmakologiskt
svar i form av mer koncentrerad urin.
Det kliniska svaret i form av nattorrhet
uppnås däremot inte alltid. Hyperaktiv
blåsa har tidigare konstaterats ge såväl
dag- som nattproblem men har nu upp-
märksammats kunna förekomma enbart
nattetid [6]. Psykosociala faktorer som
syskons födelse, föräldrars skilsmässa,
skolstart m m kan eventuellt bidra till
försämrat terapisvar. Andra omdiskute-
rade faktorer – t ex adenoid, allergi,
vätskeintag – är av högst tvivelaktig be-
tydelse. Det kan dock vara klokt att för-
dela vätskeintaget över dagen, så att en
stor mängd inte behöver drickas på
kvällen. 

Blåstömning nattetid sker under den
drömfria sömnen; nattvätande barn so-
ver en djup, normal sömn, snarast bätt-
re under våta nätter än under torra [3].

Förenklat kan man säga att nattväta
blir resultatet av antingen för stor natt-
lig urinproduktion eller instabil urinblå-
sa eller en kombination av båda dessa
faktorer.

Standardbehandling
Nuvarande standardbehandling av

enures har tidigare beskrivits i Läkartid-
ningen [7] men repeteras här i korta
drag. 

• Desmopressinbehandling. Antidiure-
tisk behandling med desmopressin byg-
ger på vasopressinets förmåga att mins-
ka urinmängden nattetid. Senare års
forskning visar att nattvätande barn i
många fall saknar den ökning av den
nattliga produktionen av vasopressin
som fordras för att hålla nere urinmäng-
den [8]. Följden blir polyuri som över-
skrider den funktionella blåskapacite-
ten; signalerna från den fyllda blåsan
väcker inte barnet. Hos många av dessa
barn kan nattväta förhindras genom till-
försel av desmopressin, som är en syn-
tetisk analog till vasopressin (antidiure-
tiskt hormon, ADH), men som saknar
vasopressinets effekt på blodtryck och
glatt muskulatur.

Däremot har desmopressin inte nå-

gon effekt på vare sig blåsa eller sfink-
ter och lämpar sig därför inte för be-
handling av hyperaktiv blåsa. Fördelar
med desmopressinbehandling är bl a: 
– den är enkel,
– har god acceptans,
– snabbt insättande verkan,
– god effekt, 
– mycket få biverkningar.

Desmopressin kan ges som tablett
eller nässpray. Fördelar med tablettbe-
handling är bl a:
– exaktare dosering, 
– mer diskret hantering;
– är enkel att hantera och administrera,
– har effekt oberoende av rinit/näsal-

lergi;
– tabletterna kan tuggas, krossas eller

intas lösta i vätska utan att effekten
avtar [9].
Behandlingen dostitreras till optimal
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Sammanfattat

• Nattväta, ett vanligt tillstånd
hos barn, försvinner hos de
flesta spontant efter några år
men är mycket stressande för
de drabbade barnen och ger
ofta försämrat självförtroen-
de.

• Flera faktorer kan medverka:
ärftlighet, nattlig polyuri, hy-
peraktiv blåsa och försvårad
väckbarhet.

• Nuvarande behandlingsme-
toder är desmopressin till
natten eller träning med enu-
reslarm. Båda dessa meto-
der är nästan helt utan bi-
verkningar.

• Behandlingsresultatet kan
störas av en hyperaktiv, in-
stabil urinblåsa med irreguljä-
ra kontraktioner nattetid. I
dessa fall kan tillägg av en li-
ten kvällsdos av ett antikoli-
nergikum ge fler barn torra
nätter.



effekt, vilket oftast innebär 0,2–0,4 mg
per os eller 10–40 µg intranasalt till nat-
ten, och ges i tremånadersperioder tills
nattorrhet uppnåtts. Långsam nedtrapp-
ning av dosen har visats ge bättre bestå-
ende effekt än abrupt utsättande [10].

Biverkningar av desmopressin är
mycket få vid korrekt handhavande.
Den enda risken av betydelse är över-
vätskning, vilket inte skall behöva hän-
da med noggrann information vid re-
ceptutskrivningen.

• Larmbehandling. Betingningsbehand-
ling med enuresalarm arbetar efter prin-
cipen att en svag strömkrets sluts när
första urindropparna kommer. Detta får
en signal att ljuda som väcker barnet,
som i förväg skall vara instruerat att för-
söka reagera direkt på ljudsignalen med
att stoppa miktionen. Lyckas detta ska-
pas betingelse för att bli medveten om
blåsfyllnaden innan miktionen sker.
Därigenom kan blåskontrollen fås att
fungera tidigare än vad som skulle ha
skett genom spontan mognad. 

Resultaten av betingningsbehand-
ling med enuresalarm är delvis beroen-
de av motivationen hos barn och föräld-
rar men även av behandlande läkares
(eller annan personals) engagemang.
Noggrann information till barn och för-
äldrar är därför viktig i samband med att
larmet demonstreras och lämnas ut.
Fördelar med larmbehandling är bla:
– den är ett alternativ till f armaka;
– den har relativt hög bestående effekt

efter avslutad lyckad behandling
[11].

Nackdelar med larmbehandling är
bl a att metoden:
– är tidskrävande och arbetsam för

både barn och föräldrar,
– kräver hög motivation för att lyckas,
– är behäftad med många tekniska pro-

blem.
I en efteruppföljningsstudie [12]

framkom att en stor andel (44 procent )
av de barn som framgångsrikt behand-
lats med larm ändå hade en negativ in-
ställning till behandlingen på grund av
ovan nämnda skäl samt att det störde
nattsömnen. Svårigheter att vakna orsa-
kar sannolikt de flesta fall av misslyck-
ade behandlingsförsök med larm.

Standardutredning
Utredningen av okomplicerad en-

ures är relativt enkel. Inga invasiva un-
dersökningar erfordras i normalfallen.
Anamnesen är det viktigaste. Den van-
liga enuresformen har i regel följande
kännetecken:
– primär nattväta,
– oftast påvisbar ärftlighet,
– dagtorrhet från 2–3 års ålder,
– inga miktionsstörningar dagtid,
– få eller inga urinvägsinfektioner,

– inga patologiska fynd vid rutinstatus
av genitalia, buk eller ryggslut. 
I dessa fall räcker alltså en enkel un-

dersökning bestående av noggrann
anamnes, rutinstatus och urinundersök-
ning.

När behandlingen misslyckas
Ovanstående rutinbehandlingar be-

döms vara effektiva i 70–85 procent av
fallen. Orsaker till misslyckat resultat
efter desmopressinbehandling kan
vara:
– dålig patientföljsamhet,
– alltför låg dos
– alltför kort effektduration i förhål-

lande till sömnperioden,
– försämrad effekt vid rinit/näsallergi,
– dålig sprayteknik. 

Misslyckad larmbehandling kan
bero på:
– dålig patientföljsamhet,
– tekniska problem.

Utöver dessa generella orsaker till
behandlingssvikt finns också orsaker
att söka i urinblåsan:
– hyperaktiv blåsa,
– liten blåskapacitet,
– instabil nattblåsa.

Misstanke om att faktorer i urinblå-
san spelar en väsentlig roll bör uppstå
om sjukhistorien innehåller sekundär
nattväta, oregelbunden enures, blås-
tömning flera gånger per natt och dag-
besvär i form av »urgency» (häftiga
trängningar), »frequency» (frekventa
urintömningar) eller daginkontinens.
Även urinvägsinfektioner förekommer
hos dessa barn i ökad frekvens, oftast
hos flickor.

Vissa barn har en instabil blåsa en-
dast nattetid. Om barnet samtidigt sover
djupt med svårighet att vakna av blås-
kontraktionerna blir resultatet en ofri-
villig miktion.

Utvidgad utredning 
och behandling
När det förekommer misstanke om

att blåsfaktorer är med i bilden krävs en
något mer omfattande utredning. En
noggrann miktionsanamnes tas upp,
med speciell tyngdpunkt på uppgifter
om »urgency», »frequency», daginkon-
tinens, gleskissning, hälsittning, fram-
åtkissande, urinvägsinfektion mm. I
vissa fall, t ex vid samtidig daginkonti-
nens, bör patienten remitteras för en
mer omfattande urodynamisk och/eller
röntgenologisk utredning. En enkel
urodynamisk utredning med fluometri
(urinflödesmätning), eventuellt också
ultraljud (för att mäta residualurin), ger
viktiga upplysningar. 

Nattväta, där samtidig blåsdysfunk-
tion misstänks, kan behandlas med des-
mopressin i standarddos med tillägg av
ett antikolinergikum, tex oxybutynin
(Ditropan) till natten. Behandlingsidén

är att angripa problemet från två håll.
Desmopressin ger minskad urinproduk-
tion, oxybutynin ger minskad kontrak-
tionsbenägenhet hos blåsväggsmuskeln
och ökad funktionell blåskapacitet.
Moderna antikolinergika har en relativt
god selektiv dämpande effekt på blå-
sans detrusormuskel. 

Muntorrhet förekommer mycket säl-
lan vid oxybutyninbehandling av barn.
Däremot ses ibland exaltation och hu-
mörförändring (argsinthet). Dessa bi-
verkningar är dosberoende och försvin-
ner snabbt vid utsättande. Preparatet är
kortverkande; risken att påföra barnet
resturin är liten med endast en dos per
dygn.

Den individuella känsligheten för
preparatet varierar starkt, varför en ex-
akt dosering inte kan anges. Ett vanligt
förfarande är att från ca 6 års ålder inle-
da med 2,5 mg till natten vid sänggåen-
det. Därefter ökas dosen vid behov.
Barn i åldern 9–10 år kan få 5 mg direkt.
Doser över 5 mg bör inte ges utan till-
gång till utredningskapacitet, dvs fluo-
metri och ultraljud.

Egna kliniska iakttagelser
Under en femårsperiod har mer än

400 barn sökt för nattväta hos en av oss.
Dessa barn har först behandlats med
desmopressin i standarddos. Vid otill-
räckligt terapisvar, dvs alla nätter ej tor-
ra, har i behandlingen lagts till en
kvällsdos av ett antikolinergikum, i re-
gel oxybutynin (Ditropan).

De 32 barn som inte heller svarade
på denna behandling redovisas här (28
pojkar och fyra flickor i åldern 5–15 år,
medelålder 7,7 år). Samtliga fick däref-
ter larmbehandling under minst en må-
nad; längre tid vid effekt. Vid utebliven
effekt av larmträningen provades åter
desmopressinbehandling. Några barn
fick samtidig larm–desmopressinbe-
handling.

Genom anamnes och undersökning
klassades 13 barn (12 pojkar, en flicka)
som okomplicerade nattvätare (PNE).
Hos dessa var larmbehandlingen effek-
tiv i åtta fall (61,5 procent ). Av de fem
som ej blev hjälpta av larmbehandling-
en blev tre torra på efterföljande desmo-
pressinterapi. Från två saknas resultat
efter förnyad desmopressinbehandling.

Resterande 19 barn (16 pojkar, tre
flickor) misstänktes ha hyperaktiva blå-
sor. Av dessa hade larmbehandling ef-
fekt endast hos fyra (21procent ).

Av de 15 som ej blev torra på larm-
behandlingen blev elva barn torra en
kort tid senare: en spontant, tre med en-
bart Minirin, sju med Minirin och Di-
tropan. Tre reagerade inte heller på för-
nyad behandling; från en saknas uppgift
om resultatet.

Dessa iakttagelser kan tala för att
larmbehandling har bättre utsikt att
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lyckas vid terapisvikt om patienten har
en ren nattväta än om hyperaktiv blåsa
föreligger. Vidare tycks det löna sig att
efter en tid åter sätta in desmopressinbe-
handling efter tidigare terapisvikt.

Konklusion
Det finns flera skäl att verka för ak-

tiv behandling av nattväta. Förutom den
direkta vinsten att kunna vakna i en torr
säng påverkas barnets självförtroende i
positiv riktning [2].

Behandling av okomplicerad enures
med desmopressin är numera ofta ett
förstahandsval, då behandlingen är lätt
att genomföra, effekten sätter in snabbt
och resultaten är goda. Ett användbart
men mer arbetskrävande alternativ är
larmbehandling.

För de fall som inte svarar på desmo-
pressin och/eller enureslarm finns goda
möjligheter att uppnå bättre resultat
med Minirin i kombination med ett anti-
kolinergikum. Med denna strategi kan
sannolikt betydligt fler nattvätande
barn hjälpas till torra nätter.
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Summary

Medication or enuresis alarm 
can help more children stay dry at night

Bengt Bengtsson, Christer Wassén

Läkartidningen 2000; 97: 5459-61.

Monosymptomatic primary nocturnal en-
uresis (PNE) is commonly treated with des-
mopressin (Minirin), resulting in dry nights for
approximately 70–85 percent of affected chil-
dren. However, nocturnal enuresis is some-
times accompanied by signs of bladder
dysfunction. A history of urgency, frequency,
daytime wetting or urinary tract infection may
indicate the presence of a hyperactive, unstable
bladder. In these cases, desmopressin in combi-
nation with an anticholinergic drug (i e oxy-
butynin; Ditropan) given at bedtime, or des-
mopressin and a bed alarm, will increase the
number of patients with dry nights. This thera-
py can now be offered not only by pediatricians
but also by general practitioners.
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När konsensus saknas om hur
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frågor och administration.
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