
Mere end 50.000 danske børn i alderen 4-15 år tisser i
sengen. De fleste vokser fra problemet. Men før det
sker, er lidelsen en stor belastning for mange familier.
Forældrene ransager sig selv, mens børnene kæmper
med selvværdet. Men en åben snak om problemet, pro-
fessionel støtte og brug af hjælpemidler kan være med
til at afværge de største kriser.

10% af alle børn i 6-års alderen – altså ved
skolestart – tisser i sengen
Børnene er kede af det – og mange forældre har det
skidt med en lurende tvivl om, hvorvidt de har gjort
noget forkert i opdragelsen af barnet. Sengevædning 
er en kronisk tilstand hos de 50.000 børn – og det 
kan godt hjulpet af uvidenhed sætte sammenholdet i
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Sengevædning sætter familielivet
på prøve
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familien på prøve.
     Sengevædning er ikke en lidelse, der er alvorlig på
samme måde som fx kræft eller AIDS. Men den forrin-
ger både børns og voksnes livskvalitet i dagligdagen
betydeligt. Det slider på familien at skulle op hver nat
og skifte sengetøj, og det kan ende med at give både
børn og forældre stor skyldfølelse, hvis der i kampens
hede i afmagt falder hårde ord.

Stadig et stort tabu
Ud over de praktiske udfordringer, der er forbundet
med sengevædning, tærer det også på mange familier,
at det i dagens Danmark stadig er en meget tabubelagt
lidelse. 
     ’Børns udviklingstrin er beskrevet i detaljer i dag, og
det er nøje formuleret, hvad et ”normalt” barn skal
kunne inden for bestemte aldersgrænser. Og i den sam-
menhæng er kropskontrol altid blevet betragtet som et
helt basalt element i barnets udvikling. Derfor er det at
tisse i sengen omgæret af så meget flovhed for større
børn, fordi det opfattes som normalt, at børn smider
bleen, når de fylder tre år’, siger kontinenssygeplejer-
ske Ulla Kabbelgaard fra Børneinkontinensklinikken på
Næstved Sygehus.
     Kontinensforeningen bliver dagligt kontaktet af for-
ældre, der ransager sig selv og prøver at finde frem til,
hvad de har gjort forkert, eller om de kan gøre noget
anderledes. Det kan være en stor psykisk belastning for
børnefamilier at skulle ”evaluere” sig selv på den
måde. En del forældre føler sig ’ramt’ af, at der ofte bli-
ver blandet en psykolog ind i sagen. De føler sig kon-
trolleret og set skævt til.

Naturlig forklaring 
Tidligere troede man, at natlig inkontinens hos børn
skyldtes psykiske problemer og mistrivsel hos barnet,
men nyere tids forskning har heldigvis påvist noget
andet.
     ’Børn tisser i sengen pga. en forhøjet natlig urinpro-
duktion eller en blære, der ikke kan følge med krop-
pens vokseværk. Vi betegner det som en kronisk
tilstand, idet den typisk varer til barnet kommer i pu-
berteten’ - siger overlæge Søren Rittig, Skejby Sygehus,
der har forsket i over 25 år i børneinkontinens. I hans
arbejde hører han ofte børnenes version af problemerne
omkring sengevædning.
     ’Når børn selv fortæller og ser tilbage på deres tid
som sengevæder, så nævner de, at et af de største pro-
blemer var, at ingen ville snakke med dem om det. Og
selvom forældrene forsøgte at være forstående og imø-
dekommende, så kunne moderens ansigtsudtryk være
nok, når hun kom ind på værelset og så våde lagner
igen og kunne lugte resultatet. Det var en straf i sig selv

for børnene, der skammede sig over, hvad de havde
gjort’ fortæller Søren Rittig.

Snak om problemerne
Søren Rittig mener derfor, at det er vigtigt at få forkla-
ret barnet, at det ikke kan gøre for de natlige uheld.
’Det er helt afgørende, at alle forstår, at der er en fysisk
forklaring på problemet i langt de fleste tilfælde. Og
selvom jeg ved, det kan være svært for mange, vil jeg
helt klart foreslå at forældre skal fortælle åbent om det -
og også opfordre fx klasselæreren til at diskutere det i
klassen, så barnet ikke føler sig anderledes og isoleret.
Vores erfaring viser heldigvis, at en meget stor del af
børnene kan behandles med succes – enten med et rin-
geapparat eller medicin. Men fra børnene kommer i
kontakt med behandlingssystemet, kan der dog gå lang
tid, før behandlingen virker ordentligt og effektivt. I
den tid er det altafgørende med gode hjælpemidler.

Søg hjælp
Nogle af de mange forældre, der henvender sig til Kon-
tinensforeningen, oplever og fortæller, at der er alt for
lidt hjælp og information at hente hos deres læge.
’Mange forældre får beskeden om, at det nok går over
af sig selv - at barnet nok skal vokse fra det. Men
mange af børnene kan risikere at være nattevædere i op
til ti år. Og det er helt urimeligt at skulle trækkes med
et så ubehageligt problem i så lang tid, når der rent fak-
tisk kan behandles for det. Som forældre skal man ikke
lade sig nøje med et henholdende svar, men insistere på
at få hjælp og rådgivning, og få stillet den korrekte di-
agnose og anvist behandlingsmuligheder som ringeap-
parat, medicin og hjælpemidler.
     Informationsbogen Børn og Inkontinens, temabladet
februar 2008 med fokus på Børn, Unge og Inkontinens
og andre gode og oplysende informationsmaterialer fås
ved henvendelse til Kontinensforeningens kontor.
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