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Läkemedelsbehandling vid neurogen 
blåsfunktionsstörning hos barn och 
ungdomar 

Sven Mattsson 

• Farmakologisk behandling av neurogen blåsfunktionsstörning är till största 

delen verksam genom effekt på receptorer i urinblåsa och urinrör 

• Det finns evidens för positiv effekt med antikolinergika vid behandling av 

såväl icke neurogen som neurogen blåsfunktionsstörning hos barn 

• Farmakologisk behandling påverkar framför allt blåsans lagringsfunktion 

medan läkemedel för förbättrad blåstömning eller sfinkterfunktion saknas 

för barn  

• Antikolinergika åstadkommer relaxation av detrusorn med sänkning av 

intravesikala trycket och minskning av överaktiviteten och ökar därmed den 

funktionella blåskapaciteten 

• Vid behandling av neurogen blåsfunktionstörning hos barn är ren 

intermittent kateterisering (RIK) i kombination med farmaka 

(antikolinergika) förstahandsalternativet både för att minska risken för 

njurskada på grund av höga blåstryck och för förbättrad kontinens 

• Behandling med blåsfarmaka hos barn och ungdomar ska alltid ske i 

samarbete med barnneurolog eftersom biverkningar kan ge samma symtom 

som t.ex. shuntdysfunktion 

• Endast två läkemedel, oxybutynin och mixtur solifenacin är hittills 

godkända att användas vid behandling av blåsdysfunktion hos barn. Övrig 

förskrivning sker off label. 

Bakgrund 
De nedre urinvägarna är en funktionell enhet bestående av urinblåsa och 

uretra med uppgiften att lagra urin, bibehålla kontinens och att vid lämpligt 

tillfälle åstadkomma komplett viljemässig blåstömning. Blåsans fyllnads- 

och tömningsfaser regleras av komplicerade neurologiska processer genom 

stimulerande och hämmande neuronsystem i samverkan via det somatiska 

och de två autonoma, de sympatiska (adrenerga) och parasympatiska 

(kolinerga) nervsystemen. 
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Under fyllnadsfasen fungerar blåsan som en eftergivlig reservoir. Med 

noradrenalin som transmittorsubstans stimulerar sympaticus alfa-receptorer 

i blåshalsen och uretra alltefter som blåsan fylls, och genom stimulering av 

beta-receptorer i blåsväggen relaxeras blåsmuskeln. Sympaticus har därmed 

en kontinensbevarande funktion. Uretra är dessutom under viljemässig 

motorisk kontroll under fyllnadsfasen. Den parasympatiska nervaktiviteten 

hämmas således under fyllnadsfasen på olika nivåer i nervsystemet och på 

ganglienivå av sympaticus. 

 

Tömningsfasen och miktionsreflexen startas via sensoriska receptorer 

(mekanoreceptorer) i blåsväggen som aktiveras allteftersom blåsan fylls. 

Dessa receptorer förmedlar information via pelvikusnerverna till sakrala 

delen av ryggmärgen och till hjärnbarkens frontal- och temporallob vilket 

ger upphov till trängningskänsla. De uppåtgående (ascenderande) signalerna 

når också pons (pontina miktionscentrat) i övre delen av hjärnstammen. Om 

individen nu bestämmer sig för att tömma blåsan (att utlösa miktions-

reflexen), sänds nedåtstigande (descenderande) signaler från pons till 

motoriska neuron i den sakrala ryggmärgen och vidare via pelvikusnerverna 

till detrusorn, som nu kontraheras. Blåskontraktionen sker genom att 

sympaticus hämmande effekt på blåsans postganglionära parasympatiska 

neuron släpper, varvid parasympatikus med acetylkolin som 

transmittorsubstans stimulerar muskarinerga acetylkolinreceptorer i 

blåsmuskeln, samtidigt som relaxation av uretra sker centralt i CNS. 

Tömningsfasen styrs således huvudsakligen av parasympaticus. 

 

Farmakologisk behandling av neurogen blåsfunktionsstörning är till största 

delen verksam genom effekt på receptorer i urinblåsa och urinrör, även om 

enstaka preparat verkar via receptorer i CNS. Ett sådant preparat är 

duloxetin (Yentreve®), som via n. pudendus aktiverar den tvärstrimmiga 

muskulaturen i uretra till ökat slutningstryck.  

 

Förbättring av blåsans fyllnadsfunktion 
De patofysiologiska problem som farmakologiskt kan påverkas 

är förhöjt detrusortryck under påfyllnad, dvs ”stel blåsa” med låg 

compliance, detrusorhyperreflexi och liten blåskapacitet. Vid förhöjt 

detrusortryck under fyllnadsfasen och/eller förhöjt detrusortryck vid 

tömningsfasen >40 cm H2O finns risk för njurskada (McGuire et al.1983). 

Senare studier har emellertid visat att risken för njurpåverkan föreligger 

redan vid toniskt detrusortryck ≥30 cm H2O (Wide et al. 2012). Ur 

behandlingssynpunkt är därför start av RIK första åtgärd så snart förhöjt 

blåstryck och detrusorhyperreflexi konstaterats (Lehnert et al. 2012), och 

om utebliven eller otillräcklig effekt av enbart RIK, med tillägg av 

antikolinergika. Stel blåsa och detrusorhyperreflexi kombinerat med liten 

blåskapacitet leder dessutom ofta till svårbehandlad inkontinens och även 

här är förstahandsalternativet behandling med kombinationen RIK och 

antikolinergika (Stein et al 2020). 
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Indikationen för farmakologisk behandling vid neurogen blåsfunktions-

störning är således stel blåsa med låg compliance, detrusorhyperreflexi och 

urininkontinens. Effekten av ”blåslugnande” farmaka (antimuskarina 

substanser, antikolinergika) sker genom kolinerg inhibition genom affinitet 

till muskarinreceptorer i blåsväggen. Effekten blir relaxation av detrusorn 

med sänkning av intravesikala trycket och minskning av överaktiviteten, 

vilket indirekt ökar den funktionella blåskapaciteten. Muskarinreceptorer 

finns även i andra delar av kroppen, som spottkörtlar och sympatiska 

ganglier, varför biverkningar av såväl perifer typ (ackomodationsproblem, 

muntorrhet, förstoppning) som centralnervösa effekter (yrsel, dubbelseende, 

trötthet, humörpåverkan) är vanliga och begränsar användbarheten av 

antikolinergika. Barn är mer känsliga för CNS-påverkan än vuxna (Gish et 

al. 2009). En vanlig biverkan med antikolinergika, vid olika typer av 

blåsfunktionsstörning, är att urinblåsan inte töms fullständigt, vilket ger 

resturin, som i sin tur kan orsaka återkommande urinvägsinfektioner (UVI). 

För individer som använder RIK för blåstömning är detta inget problem, 

men för övriga är det en möjlig biverkan som kräver uppföljande kontroller. 

En mindre känd men allvarlig biverkan vid behandling med antikolinergika 

är hypertermi, tidigare enbart beskrivet hos äldre men som nu även 

uppmärksammats hos barn. Detta gäller framför allt individer med hög 

spinal skada, som vid vistelse i värme och varmt klimat, på grund av 

minskad svettutsöndring, plötsligt utvecklar hypertermi med svår 

allmänpåverkan. Tillståndet kan misstolkas som sepsis, shuntinfektion eller 

UVI och kräver akut omhändertagande (Cremer 2012). 

Det finns fem antikolinerga läkemedel registrerade i Sverige, oxybutynin 

(Ditropan®), tolterodin (Detrusitol®), fesoterodin (Toviaz®), solifenacin 

(Vesicare®) och darifenacin (Emselex®). Av dessa är endast oxybutynin 

och mixtur solifenacin hittills godkända att användas vid behandling av 

blåsdysfunktion hos barn. Övrig förskrivning sker off label. 

 

Inget preparat har visat sig vara mer effektivt än det andra vad gäller vuxna 

med överaktiv blåsa enligt en Cochranesammanställning av Madhuvrata et 

al. 2012. Antalet studier av effekten av antikolinergika vid neurogen 

blåsfunktionsstörning hos barn är dock begränsat. 

 

Läkemedel med antikolinerg verkningsmekanism 
Oxybutynin 

Oxybutynin var det första och är det mest använda preparatet vid behandling 

av barn med neurogen blåsfunktionsstörning. Det har tills helt nyligen 

(2019) varit det enda godkända antikolinerga preparatet för behandling av 

blåsdysfunktion hos barn (över 5 år) i Sverige. Oxybutynin finns i 

tablettform men också som lösning för intravesikal behandling och som 

plåster för transdermal applikation (se nedan).  

 

Flera studier har visat att oxybutynin tolereras väl och har god effekt på barn 

med neurogen blåsfunktionsstörning, även vid långtidsuppföljning bl a Lee 

et al. 2014, såväl vid peroral som intravesikal administration (Humblet et al. 
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2015, Honda et al. 2019). I två studier jämfördes oxybutynin och tolterodin 

med avseende på urodynamiska variabler och biverkningar. Den ena studien 

visade ingen skillnad i effekt eller biverkningar mellan de båda preparaten, 

men att några fler individer valde tolterodin före oxybutynin för den 

fortsatta behandlingen (Kanematsu et al. 2011). Den andra studien visade att 

endast oxybutynin hade klinisk effekt (Momper et al. 2014). 

Kognitiva biverkningar är enligt kliniska erfarenheter vanligt vid behandling 

med antikolinergika. Symtomen är likartade de vid shuntdysfunktion 

(huvudvärk, synpåverkan, trötthet, koncentrationssvårigheter). CNS-

påverkan stöds dock endast delvis av det vetenskapliga underlaget. Två 

studier av antikolinergikabehandling av barn kunde inte påvisa några 

kognitiva biverkningar (Giramonti et al. 2008, Veenboer et al. 2013), medan 

en jämförande studie av olika antikolinergika i olika beredningsformer och 

doser visade att oxybutynin gav mer CNS-biverkningar. Det var ingen större 

skillnad i effekt på blåsfunktionen (Buser et al. 2012). 

 

Intravesikal instillation av oxybutynin är ett alternativ till peroral 

medicinering med bättre effekt och mindre biverkningar, även om viss 

absorption sker som kan ge CNS-biverkningar. Intravesikal administrering i 

kombination med RIK är standardbehandling ibland redan neonatalt. 

Behandlingen fortsätter under hela uppväxten, med övergång till peroral 

behandling från i regel 10 - 12 års ålder, vanligen med annat 

antikolinergikum än oxybutynin.  

 

Vid instillation och dosberäkning bör hänsyn tas till volymen i kateter och 

kopplingsstycken, varför instillationen bör avslutas med att liten mängd luft 

instilleras. Det är viktigt att substansen blir kvar i blåsan tillräckligt lång tid, 

mer än två timmar, då effekten minskar vid läckage eller tidig tappning/ 

kateterisering.  

 

Oxybutynin kan också administreras transdermalt via plåster. I Sverige finns 

det registrerat (Kentera®), dock inte godkänt för barn. De få studier som 

finns av behandling av barn både med icke neurogen och neurogen 

blåsfunktionsstörning visar god effekt men också biverkningar (fr a 

hudirritation), varför behandlingen avbryts i förtid (Gleason et al. 2014, 

Cartwright et al. 2019). 

 

Tolterodin 

Tolterodin (Detrusitol®) rekommenderas inte till barn enligt FASS, men 

eftersom det nu finns studier på barn har användningen ändå ökat. 

Tolterodin är efter oxybutynin det mest förskrivna preparatet. Det finns både 

kortverkande (IR – instant release) och långverkande tabletter (SR – slow 

release). Båda visar god och likartad effekt och tolererbarhet både vid icke 

neurogen och neurogen blåsfunktionsstörning hos barn (Reddy et al. 2008).  

Tolterodin har till och med visat sig ha bättre effekt med mindre 

biverkningar än oxybutynin varför tolterodin föreslås ersätta oxybutynin 

som first line treatment (Medhi et al. 2013).  

 



Nationella medicinska riktlinjer vid ryggmärgsbråck 

Läkemedelsbehandling vid neurogen blåsfunktionsstörning 2020-02-18 sidan 5(10) 

Fesoterodin 

Fesoterodin (Toviaz®) är farmakokinetiskt en utveckling av tolterodin. Det 

anses något mer effektivt än tolterodin, men är inte godkänt för barn. 

Preparatet har fördelen att vara långverkande och kan därför doseras en 

gång dagligen. En studie av barn med neurogen blåsfunktionsstörning, men 

också icke neurogen blåsdysfunktion med överaktiv blåsa, visade god effekt 

på urodynamiska data och att preparatet tolererades väl av barnen (Malhotra 

et al. 2012). En annan studie av fesoterodin till barn med neurogen 

blåsfunktionsstörning visade bättre effekt på urodynamiska variabler och 

bättre tolererbarhet än intravesikalt oxybutynin (van den Hejlkant et al. 

2019). 

 

Solifenacin 

Oral suspension solifenacin (Vesicare®) har nyligen godkänts för barn i 

åldern 2 – 18 år på indikationen neurogen detrusoröveraktivitet. 

Tablettformen är inte godkänd för barn. Doseringen är en gång dagligen. 

Preparatet saknar subvention (FASS). Det finns inga publicerade studier på 

barn med neurogen blåsfunktionsstörning och solifencin. I en placebo-

kontrollerad dubbelblind långtidsstudie på barn och tonåringar med icke 

neurogen överaktiv blåsa hade solifenacin signifikant effekt på 

miktionsfrekvens, kissad max- och medelvolym och antalet 

inkontinensepisoder med få biverkningar (Newgreen et al. 2017). I en enkät 

bland pediatriska barnurologer med erfarenhet av behandling av barn med 

idiopatisk detrusoröveraktivitet, föreslogs solifenacin som tredje preparat 

efter oxybutynin och tolterodin vid farmakologisk behandling av barn, och 

som fjärde behandlingsförslag solifenacin i kombination med mirabegron 

(se nedan) (Melling & Goyal 2019). 

 

Darifenacin 

Darifenacin (Emselex®) är ytterligare ett antikolinergikum registrerat i 

Sverige mot trängningsinkontinens hos vuxna och beskrivs vara ungefär 

likvärdigt med tolterodin. Det är i Sverige inte godkänt för barn. 

 

Läkemedel med annan verkningsmekanism 
Mirabegron 

Mirabegron (Betmiga®) är ett preparat med annan verkningsmekanism än 

antikolinergika. På barn med överaktiv blåsa, som inte svarat på enbart 

antikolinergika, gav kombinationen mirabegron och solifenacin god effekt 

(Morin et al. 2017). God effekt konstaterades också vid behandling med 

antikolinergika och mirabegron i kombination vid neurogen 

blåsfunktionsstörning hos barn (Park et al. 2019). I en farmakokinetisk 

studie på barn visar mirabegron god tolerans (Rittig et al. 2019). Mirabegron 

i kombination med solifenacin föreslås som fjärde linjens alternativ efter 

oxybutynin, tolterodin och solifencin vid behandling av idiopatisk 

överaktivitet hos barn (Melling & Goyal 2019), (se ovan under solifencin). 
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Botulinumtoxin 

Botulinumtoxin (Botox ®) är ett alternativ vid utebliven eller otillräcklig 

effekt av RIK, även i kombination med antikolinergika, eller vid besvärande 

biverkningar av farmaka (Hascoet J et al. 2018). Botulinumtoxin har 

hämmande effekt på neurogen detrusoröveraktivitet (Badawi 2019), men 

ingen eller endast obetydlig effekt på stel, lågcompliant, fibrotisk blåsa med 

låg kapacitet (Tiryaki et al. 2015). Nackdelen är att injektionerna måste 

göras via cystoskopi och kräver narkos, framför allt på de mindre barnen. 

Effekten är oftast inte bestående och behandlingen måste därför upprepas 

minst 1 gång per år, dessutom synes effekten minska vid förnyade 

injektioner. Se kapitlet ”Kirurgisk behandling vid neurogen 

blåsfunktionstörning”.  

Sammanfattning av behandling som förbättrar blåsans 
fyllnadsfunktion 
Det finns idag evidens för att antikolinergika som oxybutynin, tolterodin, 

fesoterodin och solifenacin är effektiva vid behandling av både icke 

neurogen och neurogen blåsfunktionsstörning hos barn, och så även 

mirabegron, men med annan verkningsmekanism än antikolinergika. 

Biverkningarna av såväl perifer som centralnervös natur är vanliga, vilket 

kan begränsa användbarheten. Biverkningarna är individuella (Kanematsu et 

al. 2011), varför dosjustering och byte av preparat kan möjliggöra fortsatt 

medicinering. Ett alternativ är att kombinera olika preparat och nå önskad 

effekt men med lägre doser (Nadeau et al. 2014, Morin et al 2017). 

Förbättring av urinrörets funktion under blåsans fyllnadsfas  
Ansträngningsinkontinens är mycket ovanligt hos barn och måste alltid inge 

misstankar på neurogen orsak alternativt urogenital missbildning. Lågt 

uretratryck och försämrad sfinkterfunktion är vanligt hos individer med 

neurogen blåsfunktionsstörning som vid ryggmärgsbråck och ger 

urinläckage vid fylld blåsa men också försämrad förmåga att hålla emot 

trängningar. Vid lättare ansträngningsinkontinens trots regelbunden RIK 

med täta intervall har alfa-stimulering (phenylpropanolamin, efedrin) 

prövats men vetenskaplig dokumentation saknas helt gällande barn. Samma 

gäller för duloxetin (Yentreve®), registrerat för behandling av 

ansträngninginkontinens hos kvinnor men används inte vid behandling av 

barn. Således saknas möjlighet till farmakologisk behandling av barn med 

sfinkterinsufficiens och ansträngninginkontinens.  

Förbättring av blåsans tömningsfunktion 
Det finns inga godkända läkemedel för förbättring av blåstömningen hos 
barn med neurogen blåsfunktionsstörning. För fullständig blåstömning är 
RIK det enda alternativet. 

 

Blåstömningen skulle teoretiskt kunna förbättras genom att förstärka 

detrusorkontraktionen med kolinergika alternativt cholinesterashämmare, 

men effekten har visat sig vara liten och dessa preparat finns inte 

registrerade i Sverige.  
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Förbättring av urinrörets tömningsfunktion 
Urinrörets tömningsfunktion kan förbättras med alfa-blockerare som 

minskar sfinktertonus i uretra. För barn med neurogen blåsfunktionsstörning 

finns inga studier som visar förbättring av urinflödet med alfa-1-blockerare 

(tamsulosin, duxazosin), (Kroll et al. 2016) och dessa preparat 

rekommenderas därför inte för behandling av barn. 

 

Bensodiazepiner (diazepam) och baklofen skulle rent teoretiskt kunna 

användas för att åstadkomma förbättrad blåstömning vid dyssynergisk 

miktion vid neurogen blåsfunktionsstörning, genom relaxation av den 

tvärstrimmiga muskulaturen i bäckenbotten och kring uretra. Den kliniska 

erfarenheten är starkt begränsad och vetenskapligt underlag för behandling 

av barn saknas.  

Uppföljning 
Utvärdering av den farmakologiska behandlingen beror på indikationen för 

start av behandling. Störst risk att utveckla irreversibel njurskada har barn 

med stel, lågcompliant blåsa med höga fyllnadstryck. I dessa fall krävs 

urodynamisk uppföljning med cystometri för utvärdering av den 

farmakologiska effekten för att bekräfta att fyllnadstrycken förbättrats till 

acceptabla nivåer (Sinha 2017). Om otillräcklig effekt av farmaka, trots i 

kombination med kortare RIK-intervall, måste kirurgisk behandling 

övervägas.  

 

Vid urininkontinens, som vid detrusorhyperreflexi och låga uretratryck, där 

behandlingsindikationen framför allt är att höja livskvaliteten, är cystometri 

inte bara diagnostisk inför valet av terapi. Cystometri tillsammans med 

miktionslistor (med vägning av kontinensskydd) ger möjlighet till objektiv 

utvärdering av behandlingseffekten och underlag för dosändring, byte av 

farmaka eller för andra åtgärder som t.ex. kontinensförbättrande kirurgi 

(Sinha 2017).  

 

Det finns mycket få studier som visat hur länge behandling av neurogen 

detrusoröveraktivitet med antikolinergika ska pågå. I en grupp barn med 

ryggmärgsbråck och neurogen blåsfunktionsstörning återkom hyperreflexin 

omgående efter utsättandet av antikolinergika men försvann igen vid 

återinsättandet. Slutsatsen blev att behandling av neurogen detrusor-

överaktivitet med antikolinergika måste fortsättas under mycket lång tid, 

eventuellt livslångt (Ab et al. 2004). 
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