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Nattetisseri er unødvendigt 1 gang, 2 gange, ja hos
nogen op til 7 gange. Hver nat. Hver anden dansker på
50 år og opefter står op om natten for at for at lade
vandet. Det forstyrrer nattesøvnen, går ud over livs-
kvaliteten og forøger risikoen for faldskader. Men nat-
lig vandladning kan der overraskende nemt gøres
noget ved. Det var budskabet på årets temadage for
kontinensinstruktører i Roskilde og Silkeborg, hvor
Mette Hornum Bing, Laila Ravnkilde Marlet og Torsten
Sørensen var på talerstolen.

”Jeg prøver at knibe, og så kan jeg blive liggende 1
til 2 timer længere, før jeg skal op og tisse. På den
måde mindsker jeg antallet af gange, jeg skal op om
natten. Nu er det kun én gang”, siger Sigrid på 74, der
glæder sig over bedre søvn og dermed langt større
overskud om dagen.

”Skal man tisse, en halv time efter man har lagt sig,
ja så er det noget pjat – så er det vanen, den er galt
med. Og den kan man faktisk sagtens ændre.”, siger
overlæge Torsten Sørensen

Sigrid og tusindvis af andre danske mænd og kvin-
der vandrer hver nat frem og tilbage mellem sengen og
toilettet. Men fra naturens side er det slet ikke menin-
gen, at vi at skal lade vandet midt om natten. Vi skal
sove igennem, og faktisk er der en direkte sammen-
hæng mellem manglende livskvalitet og natlig vand-
ladning, påpeger gynækolog og overlæge ved Kolding

Sygehus Torsten Sørensen.
”Man føler typisk tissetrang ved 500 ml. Men eks-

pedienten der holder sig meget længe, kan komme op
på at rumme en liter, og det er alt for meget og er des-
uden rigtig skidt for blærens funktionsevne”, siger
Torsten Sørensen.

Jo flere gange man skal op om natten for at lade
vandet, jo mere går det ud over såvel helbred som livs-
kvalitet. Humøret, kræfterne og koncentrationen for-
ringes, og man bliver irritabel og får sværere ved at
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• Hver anden dansker i 50-års alderen er oppe
mindst én gang om natten, anslår overlæge 
Torsten Sørensen.

• Hvis man blot skal op én gang om natten for
at tisse lider man ifølge internationale standar-
der af ufrivillig, natlig vandladning – nykturi.

• Læger anslår, at 8% af danskerne har natlige
vandladningsproblemer. Det svarer til 400.000
mennesker.

• 50% af alle midaldrende (45-55) skal på toilet-
tet én gang i løbet af natten.

• 90% af ældre fra 85 og opefter skal på toilettet
mere end én gang i løbet af natten.
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overkomme daglige gøremål, supplerer læge og ph.d.
Mette Hornum Bing. Også risikoen for hjertesygdom-
me og dødelighed forøges, hvis man ikke får sin natte-
søvn, påpeger de. Undersøgelser foretaget af Torsten
Sørensen og Mette Hornum Bing viser, at langt flere
end hidtil antaget kæmper med natlig vandladning – i
fagsprog kaldet nykturi.

Men undersøgelserne viser også, at det er nemt at
afhjælpe problemet hos langt de fleste.

Konsekvenser af natlig vandladning
• Forringet livskvalitet
• Dårligere helbred
• Uoplagthed om dagen
• Koncentrationsproblemer
• Dårligt humør
• Risiko for faldskader
• Forhøjet blodtryk
• Hjerte-kar-sygdomme

Årsager og udredning
Kroppen er normalt så snedigt indrettet, at den produ-
cerer mindre urin om natten, forklarer Torsten
Sørensen. Hypofysen i hjernen udskiller et hormon,
vasopressin, der sænker nyrernes aktivitet om natten,
men mange nattetissere producerer ikke nok af hormo-
net. Og det kan altså forårsage de mange toiletbesøg
om natten.

Men et stort antal nykturi-tilfælde skyldes simpelt-
hen ’bare’ dårlige vaner. For meget kaffe for sent på
aftenen kan sagtens være synderen. Det kan også skyl-
des overaktiv blære, dvs. at blæren melder sig fuld
uden at være det. Men helt andre årsager kan også
spille ind.

Ved udredningen er der en lang række forhold, som
er vigtige at holde øje med, siger fysioterapeut
Laila Ravnkilde Marlet, der i sit masterstudie har set
nærmere på årsager til, samt indvirkninger og løsnin-
ger på nykturi.

Først og fremmest er det væsentligt at få udfyldt
væske- og vandladningsskemaer, så man kan få kort-
lagt adfærd, mængder og intervaller. Dernæst er det
vigtigt at se på hormonbestemte aldersforandringer,
medicinforbrug, generel fysisk og psykisk tilstand, irri-
teret blære, forstørret prostata hos mænd, dårlige
vaner, som fx at man tisser for en sikkerheds skyld, nu
man alligevel er vågen, eller at man ikke får tømt blæ-
ren helt inden natten.

Også blærebetændelse, natlig polyuri, natlige vejr-
trækningsproblemer og obstruktiv søvnapnø bør der i
nogle tilfælde undersøges for nævner de tre speciali-
ster.

Knib og sov videre
En stærk bækkenbund er imidlertid afgørende næsten

uanset hvad. Bækkenbunden understøtter blæren og
dermed også blærefunktionen, som igen påvirker de
signaler, der sendes til hjernen. Derfor er bækkenbund-
stræning og knibeøvelser en væsentlig måde at træne
blæren til at holde igen med signalerne om natten.

Hvis man kan knibe sammen og lægge sig om på
den anden side og sove videre i stedet for at gå
ud og tisse, kan man dermed til en vis grad lære at
undertrykke refleksen og få sin nattesøvn, siger
Torsten Sørensen.

Mange faldskader på turen til toilettet
Laila Ravnkilde Marlet påpeger desuden, at der er en
hidtil overset sammenhæng mellem nykturi og
faldskader. Når man halvsovende famler sig vej til toi-
lettet, sker der ofte faldulykker, ikke mindst hos
ældre mennesker.

Man snubler i tæppet eller over dørtrinet, og nogle
lader være med at tænde lys, fordi de ikke vil
vågne for meget. Andre kan ikke lige finde deres bril-
ler og falder eller støder derfor ind i ting undervejs,
siger Laila Ravnkilde Marlet, der har skrevet en
masterafhandling om emnet.

Så nykturi fører mange andre skavanker med sig,
der alt i alt er både livskvalitetsberøvende og sam-
fundsøkonomisk uholdbart.

Gode råd
• Undgå at drikke de sidste 2-3 timer af dagen
• Fortag knibeøvelser, når vandladningstrangen 

melder sig
• Sørg for at tømme blæren helt, inden du skal sove
• Få undersøgt hvad der er årsagen til de natlige 

toiletbesøg

Natlig vandladning hos voksne 
– hvad er normalt?
• 1 1⁄2 liter væske om dagen er et normalt væske-

indtag (inkl. kaffe, te mv).
• Væskeindtag og vandladning svarer nogenlunde 

til hinanden
• Vi tisser normalt 6-7 gange i døgnet
• Om dagen tisser vi hver 3.-4. time
• Vandladningen om morgenen er på op til 5-6 dl.
• Vandladningen om dagen er på 2-3 dl.
• Den natlige urinproduktion er normalt 35% af den 

samlede døgnproduktion

Årsager til nattetisseri
• Man drikker for meget om aftenen – og kaffe, te og 

alkohol er desuden vanddrivende.
• Nogle har en overaktiv blære, hvor blæren for 

tidligt melder at den er fyldt.
• Mangel på vasopressin, som er det hormon, der 

hæmmer nyrernes aktivitet om natten.

KontinensNyt nr. 1 – forår 2009 17



• Dårlige vaner med at tisse for ofte. 6-7 gange i 
døgnet er det normale. Der skal om dagen helst gå
3-4 timer mellem hvert toiletbesøg, dog afhængigt
af, hvor meget man drikker.

• Hos mænd er en forstørret prostata med til at øge 
antallet af toiletbesøg, idet prostataen trykker på
blæren, så der er mindre plads til urinen.

Udredningens mange vinkler
En række vinkler kan være med til at kortlægge og
dermed afhjælpe nykturi-tilfælde:
• Registrering af søvnrytme og søvnlængde
• Kortlægning af årsager til, at personen vågner om 

natten
• Væske- og vandladnings skemaer
• Natlig polyuri (øget urinproduktion om natten)
• Kombination af polyuri og overaktiv blære
• Forekomst og analyse af eventuelle smerter
• Fysisk samt psykisk tilstand
• Undersøgelse for overaktiv blære
• Undersøgelse for nedsat blærekapacitet
• Observation af obstruktiv søvnapnø
• Kortlægning af medicinforbrug og -indtag
• Eventuelle inkontinens diagnoser
• Blærebetændelse
• Væskeindtag og vaner i timerne inden natte søvnen
• Bækkenbundsstyrke
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Information som 
øjenåbner

Natlig vandladning hos
voksne – bedre nattesøvn
er skrevet af Laila
Ravnkilde Marlet, Mette
Hornum Bing og Torsten
Sørensen.

Kontinensforeningen udgav 
den i 2008. Pjecen er allerede på 4. genoptryk!

Informationspjecen giver en beskrivelse af, hvordan
mange flere kan undgå at skulle op på toilettet om
natten – og den er med sit indhold med til at fore-
bygge faldulykker og knoglebrud, som ofte sker i
den forbindelse.

’Med denne pjece har vi fået beskrevet området fra
en masse vinkler, som både overrasker og hjælper
mange. Det er stadig et tabubelagt område, og kun
de færreste er klar over, at inkontinensproblemet
er så udbredt, at det går ud over ens generelle vel-
befindende og livskvalitet. Og kun få ved, at der
faktisk er både råd og hjælp at hente’, siger Mette
Hornum Bing.


