
De senaste åren hade Inge-
Britt Lundin, 70 år, börjat 
springa på toa allt oftare 

på natten, ibland upp till fem 
gånger, vilket !ck till följd att 
hon var trött på dagarna. 

– Även om jag numera är pen-
sionär är jag aktiv i olika fören-
ingar och styrelser, så det var 
jättejobbigt att inte sova en hel 
natt. På dagen kunde jag sitta 
och nicka till under möten och 
tankarna var inte längre klara.

Tog sig i kragen
Men Inge-Britt är inte den som 
beklagar sig. Därför var det 
egentligen inte förrän hon och 

maken Ingvar tidigt i våras skulle 
åka på semester som hon tog sig 
i kragen och gick till en läkare.

– Hemma har vi var sitt sov-
rum, men under semestern blir 
ju även Ingvar störd. Fast ärligt 
talat var jag själv också ganska 
trött på allt nattspringande.

Inge-Britt !ck tid hos gyne-
kologen Daniel Altman på 
Stockholms UroGynmottagning. 
När hon berättade om sitt pro-
blem !ck hon veta att hennes 
nattkissande hade ett medi-
cinskt namn, nokturi, och att 
det fanns en behandling för det.

– Jag !ck Minirin som man 
ger småbarn som kissar i säng-

en. Det passar utmärkt också 
för tanter som håller på att kissa 
i sängen, konstaterar Inge-Britt 
med ett skratt. 

Och att behandlingen hjälpte 
märkte hon ganska snart. 

– Jag hade en betydligt lug-
nare semester och var bara uppe 
någon gång på natten.

Sover mycket bättre
Nattspringandet förstärktes ock-
så av att Inge-Britt led av besvär-
liga urinvägsinfektioner, vilka 
hon !ck antibiotikabehandling 
för – en långvarig sådan. Hon 
träffade också en uroterapeut 
som bland annat föreslog Inge-
Britt att använda tensbehandling 
på ben och fötter en halvtimme 
tre gånger i veckan vilket också 
minskar antalet trängningar.

– Allt detta har hjälpt mig så 
att jag äntligen kan sova myck-
et bättre – och vara pigg på da-
garna! ■

Äntligen är jag pigg 
igen på dagarna!
Nattliga urinträngningar är en av de  
vanligaste orsakerna till störd nattsömn. 
Inge-Britt Lundin vet vad det innebär  
– och vad som behövs för att bli kvitt dem!
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■ Nokturi drabbar kvinnor 
och män i alla åldrar och 
ökar med åren. Mer än 
hälften över 50 år har 
nokturi.

■ Det är en av de 
vanligaste orsakerna  
till störd nattsömn. Dålig 
nattsömn ökar i sin tur 
risken för sämre hälsa, 
som t ex hjärt-kärlsjuk- 
domar och benbrott  
i samband med natt- 
springandet.

■ 8 av 10 med nokturi har 
en nattlig överproduktion 
av urin, s k nattlig polyuri, 
vilket oftast beror på för 
låga halter av vaso-
pressin, ett hormon  
i kroppen som minskar 
urin mängden på natten.  
Kan behandlas med 
desmopressin, som är  
den verksamma be-
ståndsdelen i läkemedlet 
Minirin och verkar på 
samma vis som hormonet 
vasopressin. Blåsträning  
är också en viktig del av 
behandlingen och görs 
med fördel med stöd av 
uroterapeut. 

■ Se över dina dryckes- 
vanor och minska intaget 
av vätska redan under 
sen eftermiddag och kväll 
för bästa möjliga sömn. 
Öl, kaffe och te är vätske-
drivande och bör undvikas, 
liksom mat med hög 
salthalt som ökar törsten.

Gå upp  
och kissa 
på natten 
vanligare 
med åren
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