
Som forældre er det godt at vide, hvad der rører sig i et
barn, der lider af natlig inkontinens. Interviewet her
kan være en god forberedelse til, hvad man også kan
fortælle sin læge, når barnet skal udredes for natlig
inkontinens og i behandling. 

Kan du huske hvornår du begyndte at tisse i sengen om

natten?

Siden jeg blev født!

Er det kun om natten eller kan du også risikere at tisse

i bukserne om dagen?

Det er kun om natten

Er du ked af det nu, eller har du tidligere været ked af,

at du tisser om natten?

Nej

Tror du din mor og far er kede af det, bekymrede, flove,

frustrerede?

Nej

Er du nogensinde blevet skældt ud af dine forældre eller

andre, fordi du havde tisset i sengen eller bukserne?

Nej

Har du gode råd til mødre og fædre? Hvad kan de bedst

gøre for deres barn?

De skal rede sengen, når den er våd.

Hvordan forklarer du det til dine kammerater?

Jeg siger det ikke til nogen. Men en af mine klassekam-
merater har fortalt mig, at han tisser og bruger ble om
natten.

Er du nogensinde blevet drillet med det?

Nej

Er det et problem for dig, når du skal på lejrtur eller

overnatte hos en kammerat?

Ja, jeg gider ikke have, at andre får at vide, at jeg bru-
ger ble. Jeg vil ikke sove sammen med mine kammera-
ter.

Er du nogensinde kommet til at tisse i bukserne i 

skolen eller på andre tidspunkter, hvor du var sammen

med andre?

Nej

Har du gode råd eller fif andre børn, der har det samme

problem?

Ja, ved overnatning i SFO'en tog jeg bleen på ude på
toilettet. Om morgenen puttede jeg bleen i en pose
nede i soveposen – så ingen opdagede min ble.

Er det for dig et stort, et mellem, eller et lille problem?

Mellem

Tror du, at børn bliver kede af at skulle vækkes for at

tisse midt om natten?

Nej

Bliver du behandlet med piller eller ringeapparat?

Nej

Bruger du ble, specielt lagen eller sengetøj?

Natbleer og vådlagen

Syntes du det er flovt eller træls at gå med ble?

Nej

Oplever du din natble som noget, der har noget med

babyer at gøre?

Nej

Hvis du skulle finde noget på internettet om, at du tisser

om natten, hvilket ord skal du så bruge som 'søgeord'?

Min mor siger ‘urininkontinens’.
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