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❙ ❙ Sängvätning, enuresis nocturna, definieras som ofrivillig
blåstömning under sömn från 5 års ålder [1]. Sängvätning fö-
rekommer hos 10 procent vid skolstart [2, 3], dvs cirka vart
tionde barn i 7-årsåldern, motsvarande 2–3 barn i varje första-
klass, 5 procent i 10-årsåldern [4] och i 0,5–1 procent i ton-
åren [5]. Näst efter allergi och astma är sängvätning det van-
ligaste hälsoproblemet hos barn i 6–7 års ålder. Sängvätning
är vanligast hos pojkar [3] och är ärftligt betingat i två tredje-
delar av fallen [4, 6]. Tillståndet är både socialt och psykolo-
giskt handikappande med påfrestningar för barn och föräldrar
och negativ effekt på barnets självkänsla och välbefinnande,
men kan normaliseras med tidig och aktiv hjälp [7].

Tidigare uppfattning att enures orsakas av otrygghet och
psykiska faktorer avvisas av  senaste års forskning, som visat
att främsta orsaken till sängvätning är fysiologisk och går att
behandla, i regel från 5–6 års ålder. Sängvätning orsakas av
att barnet inte vaknar trots att blåsan är fylld och behöver töm-
ma sig.  Hos några föreligger förhöjd urinproduktion under
natten – nattlig polyuri. Hos andra är urinproduktionen nor-
mal under natten, men den funktionella blåskapaciteten är för
liten i förhållande till nattdiuresen [8]. Hos ytterligare andra
kan orsaken vara blåsdysfunktion [9, 10].

Varför det sängvätande barnet inte vaknar när blåsan be-
höver tömmas är fortfarande okänt. En teori är otillräcklig
hämning av miktionsreflexen under sömn och/eller en alltför
hög väckningströskel för att reagera på blåsfyllnad [8]. En
annan förklaring kan vara att väckningsstimuli för blåsfyllnad
är alltför svaga.

Två huvudsakliga behandlingsmetoder
Det finns huvudsakligen två behandlingsmetoder, enureslarm
[11] och medicinering (desmopressin) [12-14], vilka även
kan kombineras. Båda metoderna har sina fördelar, men slut-
resultatet är ungefär detsamma (10–72 procent terapiresi-
stens) [15]. Enureslarm ger bäst bestående resultat men krä-
ver  större insats av familjen och behandlande läkare/urotera-
peut. Desmopressin har ingen botande effekt vid korttidsbe-
handling men är ofta utmärkt då barnet vill sova borta någon
enstaka natt. Desmopressin som långtidsbehandling kan ha

bestående effekt, men inte alltför sällan upphör effekten un-
der pågående behandling, en behandling som dessutom av
många föräldrar upplevs som mycket dyrbar. Vid terapisvikt
med traditionella åtgärder har andra behandlingsalternativ
kommit till användning, t ex antikolinergika, vanligen som
tilläggsmedicinering, tricykliska antidepressiva och aku-
punktur. Inte alltför sällan är blåsdysfunktion orsak till tera-
pisvikt [9], vilket kräver utvidgad utredning och andra be-
handlingsmetoder. 

En viktig förutsättning för lyckad behandling är att ta bar-
nets problem på allvar. Många gånger har en enkel somatisk
undersökning, information att man inte är ensam om att vara
sängvätare samt rekommendationen att som första åtgärd ta
bort nattblöjan den effekten att sängvätningen upphör. Ten-
densen i Sverige är att behandling påbörjas i allt lägre åldrar.
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En enkät till landets barnkliniker angående vården av
barn med primär sängvätning visar att handläggning-
en sker enligt Svenska Enures Akademiens rekom-
mendationer, med undantag av att behandlingsstart
sker redan vid 5 års ålder mot rekommenderade 6 år.

Efter noggrann anamnes för att utesluta blåsdysfunk-
tion och daginkontinens, enkel klinisk-somatisk under-
sökning och kontroll av urinprov påbörjas behandling
med enureslarm alternativt desmopressin, eventuellt i
kombination. Uppföljning sker per telefon av specia-
listsjuksköterska eller uroterapeut.

Endast cirka 10 procent av barn med primär sängvät-
ning handläggs vid landets barnkliniker. För en mer
fullständig kartläggning av vården av barn med säng-
vätning krävs att studien utvidgas till att även omfatta
primärvården.
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Så behandlar barnläkaren sängvätning
Enkät visar att landets sjukhuskliniker följer gällande rekommendationer



Barnets (och föräldrarnas) motivation är av större betydelse
för framgång i behandlingen än barnets ålder. Spontan utläk-
ning är cirka 15 procent per år [16], men den behandling som
idag finns att erbjuda är i regel effektiv och påskyndar utläk-
ningen och ska inte undanhållas barnet. 

Svenska Enures Akademien (SEA) (Fakta 1) bildades
1993 som en expert- och referensgrupp för frågor kring en-
ures och inkontinens hos barn och ungdom med syfte att stöd-
ja forskning och utbildning inom området. SEA utarbetar in-
formation och riktlinjer för diagnostik och behandling och ger
rekommendationer för handläggning inom primärvård, bar-
navårdscentral och skolan (Fakta 2). Ett led i arbetet är att
kartlägga hur barn med sängvätning handläggs i Sverige, om
SEAs rekommendationer följs och huruvida behov av ytterli-
gare information och utbildning föreligger. 

Med syftet att med riktad enkät kartlägga hur barn med
sängvätning handläggs kontaktades 47 av landets barnklini-
ker och sjukhusanknutna barnmottagningar.

❙ ❙ Resultat
Enkäten besvarades av 42 kliniker (90 procent). Samtliga till-
frågade handlägger barn med sängvätning, totalt cirka 3 000
nya barn per år, med stor variation, 15–250 (median 50) per
klinik/enhet. Vid cirka hälften av klinikerna (55 procent) sker
handläggning enligt lokalt vårdprogram. Vid tecken på blås-
dysfunktion och/eller daginkontinens remitteras barnet till
specialistklinik vid drygt hälften av klinikerna (17/30) och
vid terapisvikt vid cirka en tredjedel (11/30). 

Utredning
Utredning och behandlingsstart sker vid en medianålder av
6,0 år med variationen 5–6,5 år och bestäms förutom av bar-
nets ålder även av barnets och föräldrarnas motivation. Utred-
ning innefattar noggrann anamnes, klinisk somatisk under-
sökning, inkluderande neurologstatus (32/39; 83 procent),
och inspektion av yttre genitalia (35/40; 88 procent). Samtli-
ga kliniker gör urinanalys med »stickor«, och urinodling ut-

förs vid 33/40 (82 procent) av klinikerna. Vid ett fåtal ställen
görs undersökningar som flödesmätning (4/40), residualurin-
bestämning (5/40), kontroll av njurarnas koncentrationsför-
måga (dDAVP-test) (7/40) och blodprov (P-kreatinin) (1/40). 

Behandling
Som första behandlingsalternativ föreslås enureslarm av
11/42 (25 procent) och desmopressin av 3/42 (7 procent). Vid
två tredjedelar av klinikerna informeras om båda behand-
lingsalternativen, och föräldrar och barn får själva välja. Vid
tolv barnkliniker anges olika typer av kombinationsbehand-
lingar (enureslarm/desmopressin/antikolinergika), medan tri-
cykliska antidepressiva (imipramin) används vid endast tre
sjukhus. Som tilläggsbehandling ges allmänna råd (36/42)
och blås- och miktionsregim (5/42). En klinik betonar bety-
delsen av att ge akt på eventuell obstipation. 

Samtliga tillfrågade tillhandahåller enureslarm, kost-
nadsfritt vid 16/42 (38 procent), övriga får låna utrustningen
till en kostnad av 200–300 (100–446) kronor. Praktisk infor-
mation och instruktion sker i regel av sjuksköterska/urotera-
peut.

Uppföljning
Uppföljning av enureslarm sker vanligtvis per telefon av sjuk-
sköterska/uroterapeut 1 gång/månad (1 gång/vecka – 1
gång/år), medan uppföljning av farmakologisk behandling
sker vid läkarbesök vid hälften av klinikerna och/eller tele-
fonuppföljning vanligen var 3:e månad (1 gång varannan
vecka – 1 gång/år), i regel av läkare. 

Specifik provtagning vid uppföljningen sker i regel inte
(33/42). Vid tre kliniker görs urinflödesbestämning och kon-
troll av resturin vid kombinationsbehandling med antikoli-
nergika, ytterligare några gör regelbundna kontroller av urin-
status (»stickor«). Blodprovstagning är ovanligt; endast vid
två kliniker kontrolleras S-natrium under pågående desmo-
pressinbehandling. Vid terapisvikt med desmopressin görs
dDAVP-test (3/42).

❙ ❙ Diskussion
Primär sängvätning betraktas idag som en somatisk, icke-psy-
kogen, sjukdom av fysiologisk orsak och handläggs som så-
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❙ ❙ Fakta 1

Svenska Enures Akademien

Svenska Enures Akademien, SEA, bildades 1993 och utgör en 
expert- och referensgrupp för frågor kring enures och 
urininkontinens hos barn och ungdomar. Akademien innehar en
bred klinisk och vetenskaplig erfarenhet, och arbetet omfattar att:
• initiera, samordna och stödja forskning inom enures och 

inkontinens
• utarbeta riktlinjer för diagnostik och behandling
• utvärdera behandlingsmetoder, apparatur och hjälpmedel
• ge rekommendationer för handläggning på barnavårdscentraler

och i skolan
• verka för ökade kunskaper hos personal inom hälso- och 

sjukvården
• medverka till att informationsmaterial utvecklas för patienter och

anhöriga
• via massmedier och även på andra sätt sprida information till 

allmänheten
• verka för adekvat terminologi och korrekt diagnosklassifikation

Ledamöterna i SEA representerar allmän pediatrik, neuropedia-
trik, barnkirurgi, barn- respektive vuxenurologi, barnnefrologi,
barnpsykiatri, neurofysiologi, fysiologi, barnendokrinologi, klinisk
farmakologi samt uroterapi.

❙ ❙ Fakta 2

Handläggning av barn med sängvätning

Utredning

Anamnes: Uteslut daginkontinens, blåsdysfunktion
Enkel somatisk klinisk undersökning
Kontroll av urinstatus (»stickor«)

Behandling

Över 5 års ålder
Allmänna råd: Ta bort nattblöjan, behandla eventuell förstoppning 
Enureslarm alternativt desmopressin, eventuellt i kombination
Eventuellt tillägg av antikolinergika
Om terapisvikt: Gör uppehåll i behandlingen 3–6 månader. Påbörja
behandling igen

Uppföljning

Regelbunden telefonkontakt
Mycken uppmuntran och stöd!



dan tämligen enhetligt vid Sveriges barnkliniker. Trenden att
påbörja utredning och behandling i allt yngre åldrar bekräftas
i studien. Utredning sker efter de rekommendationer [15, 17]
– »state of the art« – och den praxis som utvecklats. Tidig be-
handling, redan från 5 års ålder, innebär större risk för terapi-
svikt, som av barnet kan upplevas som ett misslyckande och
som kan ge en ökad belastning i en redan pressad situation.
Godkänd indikation för behandling av sängvätning med des-
mopressin enligt Fass är från och med 6 års ålder, vilket ock-
så Svenska Enures Akademien rekommenderar [17].

Behandlingsstart sker efter enkel klinisk undersökning i
första hand med enureslarm, i andra hand farmaka (desmo-
pressin), eventuellt i kombination. Vid terapisvikt med kom-
binationsbehandling används antikolinergika. Endast undan-
tagsvis förskrivs tricykliska antidepressiva, imipramin, som
enligt internationell praxis inte bör förskrivas till barn på in-
dikationen sängvätning. Risken för intoxikation [18], men
också rapporter om kardiotoxiska effekter [19], har gjort att
rekommendationen att inte använda tricykliska antidepres-
siva vid behandling av enuresis nocturna fått stort genomslag
i Sverige. Enureslarm tillhandahålls av samtliga barnkliniker
men användandet begränsas av tillgången, med långa vänte-
tider till följd. Flera föräldrar väljer att köpa larmet direkt från
försäljaren. 

Resultatet av undersökningen och de slutsatser som kan
dras av studien begränsas av att patientgruppen är selekterad,
eftersom den andel barn med sängvätning som handläggs vid
landets barnkliniker är tämligen liten (<10 procent) i förhål-
lande till det beräknade totala antalet sängvätande barn. Fler-
talet barn med sängvätning sköts inom primärvården och
inom skolhälsovården. Det finns också ett okänt antal som ej
söker hjälp inom vårdsektorn. Kommentarer vid enkäter från
mötesdeltagare vid föreläsningsserien »Public Forum« i
Svenska Enures Akademiens regi visar att man sökt hjälp men
ej alltid erbjudits adekvat vård eller behandling. 

För en mer fullständig kartläggning av hur barn med säng-
vätning handläggs i Sverige föreslås därför en utvidgning av
studien till att omfatta även primärvården. Först då kan even-
tuella behov av utbildningsinsatser och riktlinjer fastslås.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

The pediatrician’s approach to bed-wetting
Survey shows hospital clinics adhere to current 
recommendations

Sven Mattsson, Arne Stenberg, Anna-Lena Hellström,
Berit Lilja
Läkartidningen 2003:100;2300-2

On behalf of the Swedish Enuresis Academy a sur-
vey how children with primary enuresis nocturna
are handled, a questionnaire about investigation
and treatment of the condition was sent to all pedi-
atric clinics in Sweden. It was found, that the care
of children with enuresis nocturna is initiated at the
age of 5–6 years. After a careful history (especially
to exclude daytime incontinence problems or signs
of bladder dysfunction), a clinical investigation of
the child and an urinalysis (dipslide), treatment is
started with bedalarm or desmopressin owing to
what the child and parents have chosen after 
having been offered both alternatives. Bedalarm is
available at all pediatric clinics, mostly for hire. Fol-
low up is usually performed by telephone by a spe-
cialist nurse or urotherapist. Most children with
enuresis nocturna are handled at primary care clin-
ics by general practitioners. To complete the sur-
vey a similar study in the primary health care 
system is therefore suggested.
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