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Att gå på toaletten på 
natten stör sömnen. 
Nattlig urinträng
ning, nokturi, är 
dessutom vanligt. 
Omkring varannan 
person som är över 50 
år går upp en eller 
flera gånger på nat
ten.

– Det är väldigt van
ligt, men alla har inte 
problem med det. Att 
gå upp en gång per 
natt brukar inte vara 
några problem, två 
gånger per natt klarar de flesta men 
när det börjar bli runt tre gånger 
börjar ofta besvären, säger Lars 
Malmberg, överläkare på urolog
kliniken SUS. 

Få söker hjälp
Normalt är att kissa fyra till åtta 

gånger om dagen och en vuxen per
son kissar vanligtvis mellan 1,5 och 
2 liter per dag. Marianne Atlegård 
går fler gånger än så.

– Jag brukar gå fyra–fem gånger. 
Men jag har behövt gå upp tio 
gånger någon natt också, en bra 
natt går jag två gånger, säger hon.

– Jag har börjat vänja mig, man 
gör det konstigt nog. Men jag är 
jämt trött och brukar sova en timme 
på eftermiddagen för att kompen
sera. Sedan har jag och min man 
varit tvunga att ha varsina 
sovrum eftersom jag väcker 
honom när jag springer till 
toan hela tiden. 

Men det finns knep för att 
dra ned på toalettbesöken. 
Problemet är att få söker 
hjälp. 

Enligt Netdoktor, som 
gjort en upplysnings
kampanj, visar det sig att 

nästan 
 hälften av 
de som går 
upp flera 
gånger per 
natt för att kissa 
eller har barn 
som kissar 
i sängen undviker 
att söka hjälp.

– Om du går 
ofta kan du fun
dera på vad du 
äter och dricker. 
Kaffe är inte så 
bra, samma sak 

är det med frukt, en apelsin 
innehåller väldigt mycket vat
ten. Försök att dra ned på 
sådant timmarna innan lägg
dags, säger Gunilla Varhos, 
 uroterapeut på Kvinnokliniken 
i Västerås.

Du kan också göra knipövningar 
och försöka träna blåsan genom att 
gå på toa mer sällan.

– Men om man redan gör det kan 
man söka sig till vårdcentralen till 
att börja med för att få hjälp. Man 
kan tillexempel äta en del tabletter 
som gör att man kanske bara behö
ver gå på toaletten en gång per natt, 
säger Lars Malmberg.

Det finns tabletter
Marianne Atlegård har provat att 

äta tabletten minirin – som har 
effekten att vätskan samlas 
i kroppen och du slipper gå 
på toaletten lika ofta.

– Jag har slutat med det, 
jag har vant mig i stället. Då 
gick jag upp två gånger per 
natt men fick kissa väldigt 
mycket på morgonen i stäl
let. Jag kunde nästan sitta 
och käka frukost på toalet
ten, säger hon.

Flera hundratusentals svenskar springer upp flera gånger varje 
natt för att gå på toaletten.

Marianne Atlegård, 72, är en av dem. Det har varit nätter 
där hon sprungit till toaletten tio gånger för att kissa.

– Det är förjävligt, jag får bara 1,5–2 timmars sömn 
innan jag måste upp igen. Det har hållit på så i flera år, 
säger hon. 

Här är knepen för att 
slippa kissa på natten
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EXPERTERNAS TIPS
Gå till läkaren

1

Gymnastik
6

 MOm du kissar fler än två 
gånger per natt och störs av 
det kan du gå till läkaren för 
att få orsaken utredd. Det 
kan bero på flera saker, dels 
hjärtsvikt, ålder eller hor
monet ADH.

Drick mindre
2

 MTimmarna innan du 
ska sova är det viktigt 
att se över vätske
intaget. 

 MKaffe, te och alkohol 
är extra vattendri
vande. Normal mängd 
vätska per dygn är en 

till en och en halv 
liter. 

 MMat som soppor, frukt och 
grönsaker innehåller mycket 

vätska – vilket kan göra 
dig kissnödig. 

Träna på 
att hålla dig4

 MDu kan träna din 
blåsa genom att kissa 
mer sällan. Kissa inte 
i förebyggande syfte 
– utan endast när du 
verkligen behöver 
det. Genom att 
försöka hålla 
sig längre 

mellan toalett
besöken tränas 
blåsan på att hålla större volymer.

 MFör den som har problem 
kan det hjälpa med 
bäckenbottenträning. 
Det kan vara bra att 
ta hjälp av en sjuk
gymnast för att 
veta att man tränar 
på rätt sätt.

Dagens löpsedel.

Ta hjälp 
av en sjuk-
gymnast!

Läkemedel
5
 MDet finns läkemedel som gör att vätskan 

samlas i kroppen vilket gör att du under 
nattetid inte behöver springa på toaletten 
lika ofta. Minirin är ett sådant läkemedel.

Källa: Lars Malmberg, överläkare på urologkliniken SUS och  
Gunilla Varhos,  uroterapeut på Kvinnokliniken i Västerås.

”Jag har behövt 
gå upp tio gånger 
någon natt”

”Jag Har vant mig”. Marianne Atle
gård har bland annat provat läkemedel 
för att komma till rätta med sitt problem 
– men det finns fler knep för att slippa gå 
upp och kissa på natten. Foto: PETER KRÜGER

Mat att undvika
3

Mycket vätska i apelsin och gurka.

Bara om du måste!

Den anmälda händelsen skedde på 
Södersjukhuset. Foto: SARA STRANDLUND

Kvinnan har mått mycket dåligt 
sedan förlossningen i oktober 

2013. Hon uppger i sin IVOanmä
lan att läkaren gjort ett djupt, fyra 

centimeter långt snitt över rygg
raden på hennes nyfödda son i 
samband med kejsar snittet. Dess
utom ska läkaren ha börjat skära 
kvinnan i magen innan bedöv
ningen börjat verka ordentligt. 

SÖS ska utreda händelsen.
 ”När IVO har granskat ären-

det kommer vi att vidta åtgärder 
om det visar sig att våra rutiner 
inte har följts eller om de behöver 
göras tydligare”, kommenterar 
Ingegerd Lantz, verksamhets
chef  för kvinnokliniken på SÖS.

Fredrik Lennander
fredrik.lennander@expressen.se

En läkare på Södersjukhuset, SÖS, i Stockholm anmäls för 
att snittat en bebis i ryggen i samband med ett kejsarsnitt.

”Det har varit det värsta jag har varit med om i mitt hittills 
29-åriga liv”, skriver kvinnan till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO.

Läkare anmäld – ska ha skurit nyfödd


