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Urinveisanamnese ved nevrogen blære hos barn/unge med ryggmargsbrokk (MMC)  

Intervju med barn/ungdommen og foreldre, dato:    Ved: 

 

NAVN    PERSONNUMMER 

Kjenner du vannlatningstrang?           Ja         Nei        Av og til                   Antall ganger per dag:       Uke:       Mnd:                               
                                                                                                                                              

        Hvis ja, kan du holde deg?            Ja, som regel  

                                                                   Ja, jeg sitter på hælen/krysser bena         Antall gg per dag:       Uke:     Mnd:       

              Nei, det lekker dråper                                 Antall gg per dag:       Uke:     Mnd:                

                                                                   Nei, det blir helt vått                                   Antall gg per dag:       Uke:     Mnd:        

Kommer det lekkasjer når du ler, hoster, beveger deg (i lek/gym)?                   Nei                  Ja, fortell:  
 
 

Kommer det lekkasjer om natten?      Ja  Nei          Av og til                     Antall gg per dag:      Uke:     Mnd:                                
 

Bruker du truseinnlegg (inkontinensbind, bleier)?         Av og til              Alltid            Antall skift per døgn:        

Strever du for å starte vannlatningen?    Ja     Nei    Av og til                     Antall ganger per dag:      Uke:     Mnd:  
 

Kommer hele porsjonen på en gang, eller må du vente/presse?             Må vente             Må presse 
 

Later du vannet (kateteriserer) til bestemte tider?     Ja, hvor mange ganger om dagen?            Klokkeslett:                                                                                                      

                                                                           Nei 

- Later du vannet når du våkner om morgenen?   Nei            Ja        Av og til 

- Later du vannet før du legger deg om kvelden?          Nei           Ja        Av og til 

- Later du vannet om natten?                           Nei           Ja        Av og til 

Må du bli minnet på at du skal late vannet?                   Ja            Nei           Av og til, fortell:  

Har du eget toalett og skap utstyr/klesskift på skolen?                          Ja      Nei   

Bruker du på toalettet på skolen hver dag?                                          Ja      Nei, hvorfor ikke? Fortell: 
       
Oppleves det greit med toalettbesøk (lekkasjer, truseinnlegg, kateterisering o.a.)? Fortell:  
 

Har du hatt urinveisinfeksjon?                          Nei    Ja, når sist?  

Tar du medisiner nå?             Nei    Ja, hvilke?  

Har barnet ofte urinveisinfeksjoner?               Nei    Ja, hvor ofte?                   Hvordan behandles de? Fortell:   
 
 
Etter Wallace/Stensrød, KG 2011   



 

 

 

Mål for selvstendighet på toalettet (vannlatning/kateterisering) 

Delmål barn/unge kan øve på  

Kognitive og motorisk funksjon har stor 

betydning for måloppnåelsen.  

Dato Dato Dato Dato 

    Huske RIK-tider selv  

    Mobiltelefon som alarmhjelpemiddel 

    Annet hukommelseshjelpemiddel 

    

    Forflytte seg til toalettet til rett tid 

    Åpne og stenge dør, kan låse/åpne 

    

    Tenne og slukke lyset      

    Ta frem RIK-utstyr og ny trusebeskyttelse     

    Forflytte seg til toalett/toalettstol     

    Ta ned bukser, kle av og på seg     

     Fjerne og sette på ortoser (eventuelt)     

    Ta initiativ til/utføre håndvask     

    Åpne kateterposen (evt. tilsette vann,          
       vente i 30 sekunder) 

    

    Sette inn kateteret (fjerne)      

    Tørke seg med toalettpapir     

    Fjerne trusebeskyttelse og sette på ny      

    Skylle ned i toalettet, rydde/kaste utstyr     



 

 

 

Sjekkliste for tiltak ved nevrogen blære hos barn/unge med ryggmargsbrokk 

Navn:                   Født:                              Adresse:                    Tlf (mor/far): 
 

Tømmemetode (dato) Dato Dato Dato Dato 

Kateterisering (RIK), fra alder:               

Urostomi (Mitrofanoff o.a.), operert:  

    

Kateteriseringstider/antall ganger:     

Stilling (ligger/sitter): 

Hvor (toalett, stelleplass): 

Hvem utfører?  

    

Kateteriseringsutstyr (type, størrelse, 
funksjon): 
 
Bleie/trusebeskyttelse: 

    

Medikament (oppstart, effekt):     

Hjelpemidler (sete, speil, håndtak):     

Øve selvstendighet (RIK-tider, utfører, 
gjennomfører): 

Hvem veileder barnet?  

    

Problemstillinger (lekkasje, sosialt, 
urinveisinfeksjoner): 

    

Nye tiltak (ny utredning, endre RIK-
frekvens, bestille nytt hjelpemiddel, 
hjembesøk, opplæring, medikament 
o.a.): 

    

 


