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Sammanfattning 

 

Inledning: Inkontinensläkemedel är en läkemedelsgrupp där det finns 
påtagliga könsskillnader i läkemedelsanvändningen. 
Läkemedelsrekommendationer vid urininkontinens är desamma för båda 
könen. Det finns inte tillräckligt med vetenskapliga studier om vad som skiljer 
sig i adekvat behandling i relation till kön och ålder. Behandlingen måste 
anpassas till varje individ utifrån sjukdomsbild, kön och ålder. 

Syfte: Syftet med studien var att utifrån ett könsperspektiv studera 
förekomsten av urininkontinens, läkemedelsanvändning vid urininkontinens, 
och rekommendationer för läkemedel mot urininkontinens. 

Metod: En litteraturstudie har gjorts om könsspecifika uppgifter för fem 
substanser som används vid urininkontinens. Sökningen har genomförts med 
hjälp av vetenskapliga artiklar och FASS-texter. Data över patienter som har fått 
en diagnos inom urininkontinens hämtades från VAL-databasen i Stockholms 
län. Utköpsstatistik över expedierade recept för substanserna oxybutynin, 
tolterodin, solifenacin, darifenacin och fesoterodin i Stockholms län år 2012 
söktes fram ur Socialstyrelsens läkemedelsregister. 

Resultat: I litteratursökningen hittades totalt 55 artiklar och av dessa valdes 
sex relevanta artiklar ut, som handlade om könsspecifika skillnader för de olika 
substanserna vad gäller biverkningar samt behandlingsrekommendationer. Fler 
kvinnor än män hade diagnosticerats med någon urininkontinensdiagnos. De 
vanligaste diagnoserna hos kvinnor var stressinkontinens och 
blandinkontinens, medan det hos män var primärvårdsdiagnosen 
urininkontinens följt av annan specificerad inkontinens och stressinkontinens. 
Generellt hämtade fler kvinnor än män ut inkontinensläkemedel under 
2012. Solifenacin var det vanligaste läkemedlet hos båda könen, följd av 
tolterodin.    
 
Diskussion: Forskning om urininkontinens har fokuserat mest på kvinnor. Att 
män är underpresenterade i studier beror dels på att sjukdomen är vanligare 
hos kvinnor men kan också bero på att fler kvinnor söker vård för sjukdomen.   
 
Slutsats: Studien visade att det finns könsskillnader vad gäller diagnos och 
behandling av urininkontinens, dock hittades inga könsspecifika 
läkemedelsrekommendationer. 

Nyckelord: Urininkontinens, oxybutynin, tolterodin, solifenacin, darifenacin, 
fesoterodin. 
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Introduktion 

Könsskillnader har länge varit diskuterade inom en rad olika områden inom 

hälso- och sjukvården där många behandlingar skiljer sig mellan män och 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2008). Läkemedel är en vanlig behandlingsåtgärd och 

det är många faktorer som påverkar läkemedelsanvändningen, såsom inkomst, 

utbildning och etnicitet (Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, 2008), till 

exempel vet utbildade mer om vilka nya läkemedel som finns (Smirthwaite, 

2007). Även kön är ett område där det finns stora skillnader (Smirthwaite, 

2007; Socialstyrelsen, 2008) där exempelvis kvinnor använder fler läkemedel 

än vad män gör och drabbas oftare av olämpliga läkemedelskombinationer 

(Smirthwaite, 2007).  

 

Det är viktigt att veta att kvinnor och män kan reagera olika på samma 

läkemedel. En förklaring kan vara att kvinnor får högre doser i förhållande till 

kroppsvikt än män (Oertelt-Prigione och Regitz-Zagrosek, 2009). För höga 

halter läkemedel i kroppen kan ge biverkningar och kan leda till andra 

sjukdomar. Annat som påverkar effekten av läkemedelsbehandling är genetiska 

faktorer och samtidig annan läkemedelsbehandling. En annan förklaring till att 

kvinnor och män kan reagera olika på läkemedel är hormonella skillnader, som 

dock försvinner efter menopausen (Fraconi et al., 2007). Kvinnors 

hormonnivåer, som förändras under menstruationscykeln och under graviditet, 

kan förknippas med könsskillnader i plasmanivåer av olika läkemedel, 

skillnader i kroppssammansättning och metabolism. Kvinnor har generellt mer 

fettvävnad medan män har större muskelmassa (Socialstyrelsen, 2008; Soldin 

OP, et al., 2009). Mer fettvävnad gör att fettlösliga läkemedel får en större 

distributionsvolym. Dessa skillnader påverkar farmakokinetiken och 

farmakodynamiken för läkemedel, vilket kan leda till att de verkar olika hos 

kvinnor och män. 

 

Skillnader i hur kvinnor och män metaboliserar läkemedel är relaterat till 

cytokrom P450-systemet (CYP-enzymer) (Oertelt-Prigione och Regitz-Zagrosek, 

2009). Aktivitet av CYP-enzymerna CYP1A2, CYP2E1 och CYPD6 är lägre hos 

kvinnor, medan kvinnor verkar ha en högreaktivitet av CYP3A4-enzymer. Ett 
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fåtal könsskillnader har rapporterats för fas II-metabolism, men underlaget är 

otillräckligt för att uttala sig om könsskillnader. 

  

Trots att kvinnor använder mer läkemedel än män (Folkhälsorapporten 2009; 

Loikas D et al., 2013) har det visat sig att kvinnor är underrepresenterade i 

många kliniska prövningar (Smirthwaite 2007). Detta leder till att 

behandlingsrekommendationer och riktlinjer vanligen är utformade efter hur 

läkemedel fungerar på män. Detta gäller till exempel studier på läkemedel för 

hjärt-kärlsjukdom. För exempelvis antidepressiva läkemedel gäller motsatsen, 

fler kvinnor ingår i studierna (Smirthwaite 2007; Jochmann et al., 2005). Det 

finns inte tillräckligt med vetenskapliga studier om vad som skiljer sig i adekvat 

behandling i relation till kön och ålder (Smirthwaite 2007). Det bör därför alltid 

göras en individuell bedömning av patienten innan man beslutar om 

behandling. Behandlingen måste anpassas till varje individ utifrån 

sjukdomsbild, kön och ålder. 

 

Urininkontinens  

Urininkontinens är ett stort hälsoproblem vad gäller både sociala och 

ekonomiska konsekvenser. I världen finns det ungefär 200 miljoner människor 

som lider av urininkontinens (Norton & Brubaker, 2006). Det är ungefär en 

halv miljon människor som är drabbade i Sverige (Nitti et al. 2001), cirka 365 

000 kvinnor och 100 000 män. 

 

Prevalensen av överaktiv blåsa hos män och kvinnor över 40 år i Sverige var 

16,4 procent i en studie från 2010 (Ny rekommendationer, 2011). Prevalensen 

ökar med åldern. I åldersgruppen 40-49 år var överaktiv blåsa vanligare hos 

kvinnor. Hos äldre över 75 år var det vanligare hos män.  

Miktionens fysiologi 

Urintömningen, miktionen, sker både via frivilliga och ofrivilliga 

muskelkontraktioner (Ny rekommendation, 2011). Urinblåsan fylls 

kontinuerligt från njurarna och har en viss lagringskapacitet som behöver 

tömmas regelbundet. Den optimala förmågan för att tömma urinblåsan ligger 

vid en volym på 200–300 ml per gång. Denna volym ger en känsla av fyllnad 
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och leder till en känsla att vara tvungen att tömma urinblåsan. Urinblåsans 

muskelvägg (detrusor) innehåller muskelfibrer i ett nätverk. Vid okontrollerat 

urinläckage skickas en signal om att det finns ett tryck vilket gör att muskeln 

drar ihop sig. 

  

Miktionscykeln består av två faser, fyllnadsfasen och tömningsfasen. 

Fyllnadsfasen är då urinen fylls på och lagras i urinblåsan då detrusormuskeln 

slappnar av och bäckenbottenmuskulaturen kontraherar. Under tömningsfasen 

kontraherar detrusormuskeln och bäckenbottenmuskulaturen slappnar av vilket 

leder till att urinblåsan töms. En normal ringmuskel hindrar urin från att läcka 

ut, men när ringmuskeln inte fungerar normalt kan urinen inte stanna helt 

vilket resulterar i inkontinens. 

Urininkontinens delas in i fyra grupper 

Urininkontinens delas in i ansträngnings-, trängnings-, bland- och 

överrinningsinkontinens. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 

att urininkontinens ska klassificeras som sjukdom snarare än ett symtom 

(Molandeer, 2003). Urininkontinens kan bero på anatomiska, fysiologiska och 

patologiska förändringar i bäckenorgan eller på generella sjukdomar. Vem som 

helst kan drabbas av urininkontinens, ålder eller kön spelar ingen roll. Äldre 

drabbas mer än yngre, kvinnor oftare än män och det kan även förekomma hos 

barn. Av alla som drabbas av urininkontinens är det endast en fjärdedel som 

söker hjälp för sina besvär (Hannestad, Rotveit & Hunskaar, 2002). Det finns 

också de som väljer att inte uppsöka sjukvården på grund av att de skäms eller 

att de förnekar sina besvär (Peterson, 2008).   

 Ansträngningsinkontinens innebär en förlust av urin som uppstår 

när det läggs tryck eller stress på blåsan (Svihra et al., 2012). Läckage av 

urin kan även uppstå vid hosta, nysning, motion och när man försöker 

lyfta tunga föremål. Fysisk förändring från graviditet, förlossning, 

klimakteriet eller övervikt kan vara orsaker till 

ansträngningsinkontinens. Ansträngningsinkontinens är den vanligaste 

inkontinensformen hos medelålders kvinnor (Norton P., and Brubaker 

L. 2006).  
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 Trängningsinkontinens innebär ofrivilligt urinläckage, det vill säga 

urinblåsans detrusormuskeln är överaktiv (Svihra et al., 2012; 

Läkemedelsrådgivning 2011a). Vid okontrollerat urinläckage dras glatt 

muskulatur samman när det finns tryck i urinblåsan och skickar en signal 

som ger ett okontrollerat urinläckage. Orsakerna kan vara neurologiska 

sjukdomar som Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), eller att 

urinblåsan blir irriterad på grund av urinvägsinfektion.  

 Blandinkontinens innebär en blandform av trängnings- och 

ansträngningsinkontinens (Janusinfo, 2013.) 

 Överrinningsinkontinens (överflödesinkontinens) innebär en 

konstant förlust av urin, det vill säga urinblåsan känns aldrig tom och det 

kan vara en svag kontinuerlig ström av urin. Bakomliggande orsaker kan 

vara skadad urinblåsa, blockeringar i urinröret eller diabetes (Janusinfo 

2013). 

Behandling vid urininkontinens  

Behandling för urininkontinens beror på vilken typ av inkontinens personen 

drabbas av, vilken svårighetsgrad problemet har och den bakomliggande 

orsaken. Bakomliggande orsaker till urininkontinens kan vara svag muskel på 

blåsan, komplikationer från någon sjukdom (t.ex. stroke), graviditet, förlossning 

och även kroniska sjukdomar som diabetes, MS och Parkinsons sjukdom 

(Svihra J., et al 2012). 

Läkemedelsbehandling 

Antikolinergiska läkemedel lugnar en överaktiv urinblåsa och hjälper mot 

trängningsinkontinens. Det finns sex olika läkemedel mot inkontinens; 

oxybutynin, tolterodin, darifenacin, fesoterodin solifenacin och mirabegron. 

Receptorerna som läkemedlet binder till finns på flera ställen i kroppen. Det är 

två typer av muskarinreceptorer, M2 och M3, som sitter på blåsan och som även 

existerar i andra vävnader, vilket kan orsaka uppkomst av biverkningar såsom 

muntorrhet, förstoppning, dimsyn och rodnad (Ny rekommendation, 

Läkemedelsverket 2011, Creed et al., 2010). Gemensamt för de antimuskarina 

läkemedlen är att kognitiv störning kan uppträda. Detta är en biverkan som kan 

vara mer märkbar i högre ålder och som aktivt bör efterfrågas när behandlingen 

utvärderas hos äldre personer. 
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 Ditropan (oxybutynin): är ett antikolinergiskt (muskelavslappnande) 

läkemedel. Det fungerar genom att lugna detrusormuskeln och detta görs 

genom att blockera receptorer. Detta förhindrar ett naturligt ämne i 

kroppen som kallas acetylkolin från att agera på dessa receptorer 

(Janusinfo 2013). 

 Detrusitol (tolterodin): är förstahandsval vid överaktiv blåsa och 

hämmar muskarinreceptorerna. Det används vid behandling av 

trängningsinkontinens (Wang et al. 2013). 

 Vesicare (solifenacin): är ett antikolinergiskt muskelavslappnande 

läkemedel som fungerar som kompetitiv hämmare av 

muskarinreceptorer (FASS, 2014).  

 Enalbex (dairfenacin): är ett antimuskarint läkemedel som fungerar 

genom att blockera den ofrivilliga muskelsammandragningen som finns i 

väggen i urinblåsan (Läkemedelsverket, 2013). 

 Toviaz (fesoterodin): är ett antimuskarint muskelavslappnande 

läkemedel som fungerar genom att blockera ofrivilliga 

muskelsammandragningen som finns i väggen i urinblåsan 

(Läkemedelsverket, 2013). 

 Betmiga (mirabegron) är en ny substans med en helt ny 

verkningsmekanism. Läkemedlet används vid en överaktiv blåsa och har 

samma effekt som antikolinerga läkemedel. Mirabegron är en så kallad 

beta-3-adrenoceptoragonist som aktiverar beta-3-receptorerna i blåsans 

muskelceller. Det ger avslappning av detrusormuskeln, vilket leder till 

färre sammandragningar och på så sätt färre oönskade urineringar. 

Effekten är inte bättre än för de läkemedel som används idag, men ger 

färre antikolinerga biverkningar såsom till exempel muntorrhet, 

förstoppning och konfusion (Janusinfo, 2013). 

 

I Stockholms läns landsting (SLL) finns en rekommendationslista över vilka 

läkemedel som bör användas vid vanliga sjukdomar. Förteckningen är den så 

kallade ”Kloka Listan” (Janusinfo, 2013; Gustafsson et al 2011). Den ger en bra 

sammanfattning av rådande kunskap som finns inom varje terapiområde. För 

patienter med urininkontinens finns följande rekommenderade behandlingar 

sammanfattade i Kloka Listan 2013: 
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Trängningsinkontinens 

Rekommendationerna gäller både för kvinnor och män. Behandlingen pågår 4-6 

veckor före utvärdering, om inga svåra biverkningar uppkommer innan dess.  

Effekten av läkemedel är blygsam vid trängningar och trängningsinkontinens. 

I första hand rekommenderas tolterodin och i andra hand, om större 

dosflexibilitet behövs, rekommenderas solifenacin.  

Ansträngningsinkontinens 

Det finns inga läkemedel rekommenderade vid ansträngningsinkontinens och 

behandling sker icke-farmakologiskt eller med operation. 

 

Det finns lokal hormonbehandling (östradiol eller östriol) för kvinnor som ett 

komplement till andra behandlingsmetoder som t.ex. med bäckenbotten-

muskelträning (Janusinfo, 2014). Alla läkemedelsrekommendationer och 

bäckenbottenmuskelträning är även nationella rekommendationer som framgår 

i Läkemedelsboken.  

 

I FASS-texterna framgår det att vid behandling av urininkontinens finns inga 

könsspecifika doseringsrekommendationer. Dock har vissa av substanserna 

övrig könsspecifik rekommendation, som exempelvis vid graviditet. Nedan i 

tabell I finns några exempel (FASS, 2014).   

 

Tabell I: Sammanfattning av könsspecifik information i FASS för respektive substans. 

LÄKEMEDEL Text i FASS 

Oxybutynin  
”Skall ej användas under graviditet om inte absolut nödvändigt. 
Fertilitetsdata från fertilitetsstudier saknas”. 

Tolterodin 
”Skall ej användas under graviditet om inte absolut nödvändigt. 
Fertilitetsdata från fertilitetsstudier saknas”. 

Solifenacin  
”Skall ej användas under graviditet om inte absolut nödvändigt. 
Fertilitetsdata från fertilitetsstudier saknas”. 

Darifenacin  

”Den procentuella medianvärdesminskningen av antalet 
inkontinensepisoder per vecka jämfört med utgångsvärdet var densamma 
för både män och kvinnor vid båda doserna 7,5 mg och 15 mg. Den 
observerade skillnaden i procent och i absolut minskning av 
inkontinensepisoder var mindre för män än för kvinnor jämfört med 
placebo. Genus En farmakokinetiskanalys av data i patientpopulationen 
visade att darifenacin exponeringen var 23 % lägre hos män än kvinnor”  

Fesoterodin 

”Fesoterodins farmakokinetik påverkas inte signifikant av ålder och kön. 
Fertila kvinnor bör göras medvetna om bristen på fertilitetsdata och 
TOVIAZ bör endast ges efter övervägande av individens risker och nytta. 
Muntorrhet: efter långtidsbehandling och var mer vanligt hos manliga än 
hos kvinnliga försökspersoner.” 
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Icke-farmakologisk behandling  

Blåsträning innebär att försöka förlänga tiden mellan toalettbesöken. Det 

innebär även dubbel tömning, det vill säga att kissa, vänta några minuter och 

sedan försöka igen. Patienter kan stärka muskler för att kontrollera urinering 

genom att öva bäckenbottenmuskulaturen. Bäckenbottenträning är en 

knipövning som hjälper kvinnor med alla typer av inkontinens. Övningen 

hjälper till att kontrollera och förebygga urinläckage som uppstår vid hosta, 

nysningar, skratt och vid fysisk ansträngning (Norton P., and Brubaker L. 

2006). Det finns hjälpmedel som t.ex. knipkulor som gör det lättare att träna 

och stärka upp sin muskulatur i bäckenbotten. En studie visade att elektrisk 

stimulering var en effektiv behandling av trängningsinkontinens, dock med 

olika svar beroende på om det är stressrelaterad inkontinens eller 

blandinkontinens (Schreiner L. et al., 2013). Denna behandling 

rekommenderas allmänt till inkontinensdrabbade kvinnor. För de patienter där 

inkontinens uppkommer efter en operation finns det ytterligare 

behandlingsalternativ som har visat bättre resultat. Det bästa alternativet är en 

Artificial Urinary Sphincter (AUC) vilket är en vätskefylld enhet som öppnar 

och stänger urinröret för urinkontroll (Islah M., et al., 2013). Rökning som ger 

en rökhosta kan förvärra inkontinens därför ska man försöka sluta att röka 

(Läkemedelsrådgivning 2011b). 

 

Problemformulering  

Urininkontinens är ett vanligt problem där många förblir obehandlade. Det 

saknas kunskap hos allmänheten om symtom och behandling vid inkontinens 

(Somma och Bond, 2006). Många söker inte vård och därmed utreds färre och får 

behandling. Det handlar också om att sjukdomen är vanligare hos kvinnor, men 

samtidigt finns det för lite forskning på män som har inkontinens. 

 

För att underlätta för förskrivarna att ta hänsyn till patientens kön vid 

läkemedelsförskrivning har Stockholms läns landsting (SLL) tagit fram en 

kunskapstjänst med strukturerad evidensbaserad information om köns- och 

genusaspekter på läkemedelsbehandling (Janusinfo, 2014). För närvarande 

finns könsrelaterad information om ett femtiotal substanser inom områdena 
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antiepileptika, hjärtkärl-läkemedel, antikoagulantia, sömnmedel, antidepressiva 

och medel vid Parkinsonism. Informationen baseras på faktasammanställning 

från vetenskapliga studier som hittats vid systematiska litteratursökningar i 

stora databaser. Tjänsten omfattar ännu inte läkemedel mot urininkontinens. 

(Janusinfo, 2013). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att utifrån ett könsperspektiv studera förekomsten av 

urininkontinens och inkontinensläkemedel i Stockholms läns befolkning samt 

att undersöka förekomsten av könsspecifika skillnader i litteraturen och 

rekommendationer för läkemedel mot urininkontinens. 

 

I studien söktes svar på följande frågeställningar: 

 Vilka har fått en diagnos, urininkontinens, under 2012? Är det några 

könsskillnader och i vilka åldersgrupper finns patienterna? 

 Finns det könsspecifika behandlingsrekommendationer för läkemedel 

mot urininkontinens? 

 Finns det information om könsspecifika skillnader för substanserna i 

litteraturen? 

 Finns det könsskillnader i användningen av substanserna? 

 

Metod 

En litteratursökning genomfördes på PubMed för att hitta vetenskapliga artiklar 

som studerat könsspecifika skillnader rörande urininkontinenssubstanser 

(tabell I). I den deskriptiva statistiska analysen användes diagnosdata, som 

hämtades från VAL-databasen i SLL, och data över uthämtade läkemedel, som 

hämtades från Socialstyrelsens läkemedelsregister.  

Litteratursökning i vetenskapliga artiklar 

Sökningen genomfördes i oktober till november 2013 på PubMed. Sökorden 

som användes i fritext var: ”Gender differences”, ”Sex differences”, ”Sex factors” 

och ”Sex characteristics” samt substansnamnet. Alla sökningar utforskades på 
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samma sätt för varje läkemedelssubstans. Relevanta artiklar valdes ut genom 

läsning av abstract som kunde relateras till undersökningens syfte. Syftet skulle 

beröra könsspecifika rekommendationer om dosering, läkemedelsval, 

biverkningar eller behandlingar.  

Diagnoskoder  

Data över patienter som fått en urininkontinensdiagnos registrerad under 2012 

hämtades från VAL-databasen, vilket är en vårddatabas för uppföljning av all 

vård inom SLL. Data analyserades uppdelat på kvinnor och män och i följande 

åldersgrupper: 0-29, 30-59 och 60> år.  

Urininkontinens definierades som att minst en av följande ICD-10 koder (tabell 

II) fanns registrerad någon gång under 2012: 

Tabell II: ICD-10 koder och dess förklaring 
Diagnoskoder (ICD-10) Förklaring 

N39.3  Stressinkontinens (Ansträngningsinkontinens) 
N39.4 Annan specificerad urininkontinens 
N39.4A Trängningsinkontinens 
N39.4B Överfyllnadsinkontinens 
N39.4C Blandinkontinens (samtidig förekomst av 

ansträngnings- och trängningsinkontinens) 
N39.4D Inkontinens vid dysfunktionell och 

dyskoordinerad miktion 
N39.4W Annan specificerad urininkontinens  
DN39.4P Urininkontinens (primärvårdskod) 
 

ICD (Internationell sjukdomsklassifikation) är det klassificeringssystem, som 

klassificerar och statistiskt beskriver sjukdomar och andra hälsoproblem. Den 

svenska versionen heter ICD-10-SE (Socialstyrelsen). 

  

För varje patient hämtades information om ålder och kön, samt datum för när 

under 2012 patienten diagnosticerats samt även datum för eventuellt närmast 

föregående diagnostillfälle. Antal kvinnor och män som var folkbokförda den 

31:a december 2012 i SLL togs fram från SCB. Totalt antal kvinnor var 1 054 786 

och totalt antal män var 1 072 220. Dessa siffror användes för att beräkna antal 

diagnostiserade per 1000 invånare. Könsskillnader beräknades som riskkvoter 

(RR) med 95 % konfidensintervall. Data analyserades med deskriptiv statistik i 

Microsoft Excel. 
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Läkemedelsanvändning 

Statistik över uthämtade recept av befolkningen i SLL för substanserna 

oxybutynin, tolterodin, solifenacin, darifenacin och fesoterodin (tabell III) 

söktes fram ur Socialstyrelsens läkemedelsregister, som är tillgängligt via 

Socialstyrelsens hemsida. Läkemedelsregistret innehåller uppgifter om 

uthämtade läkemedel på apotek (Wettermark B, et al 2007).  För varje substans 

studerades antalet patienter och antalet patienter per tusen invånare (PAT/TIN) 

i SLL som hämtat ut läkemedel innehållande de aktuella substanserna under 

2012. Data var uppdelat på kvinnor och män och analysen med avseende på 

ålder gjordes utifrån följande åldersgrupper: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-

39, 40-49, 50-59, 60-69 70-79, 80-84, och ≥ 85 år. 

 

Läkemedelsdata hämtades även från Stockholms läns landstings vårddatalager, 

VAL. Därifrån erhölls uppgift om hur många kvinnor och män som hämtat ut 

någon (en eller flera) av de studerade substanserna under 2012. 

 

Tabell III: Läkemedelssubstanser för urininkontinens med tillhörande ATC-koder. 
G04BD04 Oxybutynin  

G04BD07 Tolterodin 

G04BD08 Solifenacin  

G04BD10 Darifenacin  

G04BD11 Fesoterodin 
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Resultat 

Litteratursökning i vetenskapliga artiklar 

Vid litteratursökningen i PubMed hittades totalt 55 artiklar som innehöll minst 

ett av sökorden. Av dessa valdes sex relevanta artiklar ut, som handlade om 

könsspecifika skillnader för de olika substanserna. I dessa artiklar hittades 

könsspecifika skillnader vad gäller biverkningar samt behandlings-

rekommendationer.  

 

Tabell IV visar hur många artiklar som har använts till denna undersökning. 

Några av dessa artiklar handlade om flera substanser, en och samma artikel kan 

därför ha räknats flera gånger. 

 
Tabell IV: Antal undersökta artiklar på PubMed under perioden oktober till november 2013. 
Substans Träffar Granskade abstrakt Lästa artiklar Använda artiklar 

Oxybutynin 16 11 10 3 

Tolterodin 19 12 12 3 

Solifenacin 7 6 4 1 

Fesoteradin 4 2 2 1 

Darifenacin 9 7 5 1 

 
Dessa artiklar presenteras i följande avsnitt: 

Oxybutynin, tolterodin, solifenacin 

En japansk studie (514 män, 463 kvinnor) visade att endast en tredjedel av 

japanska patienter med överaktiv blåsa var nöjda med sin antimuskarina 

behandling (Hironobu Akino, 2013). Patienttillfredsställelse med läkemedlets 

effektivitet visade sig vara lägre bland män än bland kvinnor. Gällande 

biverkningar upplevdes förstoppning som mer besvärligt än muntorrhet för 

kvinnor i studien, däremot upplevde män muntorrhet och förstoppning som lika 

besvärliga.  

Oxybutynin 

En annan undersökning (30 män, 30 kvinnor) har gjorts på oxybutynins verkan 

hos kvinnor och män som tidigare har haft stroke och var drabbade av 

urininkontinens (Khorsandi M., et al., 1998). Resultatet visade att 93 procent av 

kvinnorna blev bättre av oxybutyninbehandlingen medan hos män endast 67 

procent förbättrades. Studien visar att män behöver utvärderas mer noggrant 
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innan de sätts in på en behandling, eftersom män i högre ålder har högre 

incidens av urologiska sjukdomar såsom urinträngningar och godartad 

prostataförstoring. 

Tolterodin 

En observationsstudie undersökte om kön och/eller ålder påverkade effekten 

och säkerheten av tolterodin hos 2250 patienter med överaktiv blåsa (varav 

76.9% var kvinnor) (Michel M.C., et al., 2002). Resultatet visade att kön inte 

påverkade effekten av tolterodin men att effekten kan minska med åldern.  

Fesoterodin och tolterodin 

En undersökning (673 män, 3435 kvinnor) gjordes i syfte att bedöma effekten 

av fesoterodin 8 mg jämfört med tolterodin 4 mg med förlängd frisättning (ER) 

på symtom av överaktiv blåsa (Ginsberg D. et al., 2013). I undersökningen 

användes slumpmässigt utvalda patientrapporterade fall hos både kvinnor och 

män under 12 veckor. Alla deltagare i undersökningen var över 18 år. 

Undersökningen visade att effekten av fesoterodin 8 mg var mycket bättre än 

ER tolterodin 4 mg hos kvinnor och män.  Båda behandlingarna tolererades väl 

av kvinnor och män. Att analysera medicinernas effekt utifrån kön var från 

början inte medräknat i syftet. Männen i undersökningen var betydligt färre än 

kvinnorna. Man har emellertid i undersökningen tittat på effekten av dessa två 

mediciner hos kvinnor och män separat. Kön verkade dock inte ha någon 

betydelse för effekten av de undersökta medicinerna.  

Darifenacin 

En studie undersökte huruvida kön, ålder och livsstilsfaktorer, som till exempel 

övervikt, rökning, alkohol- eller koffeinintag, påverkar antimuskarin 

rutinmässig klinisk behandling hos patienter med överaktiv blåsa eller 

relaterade parametrar (Scheneider T., et al., 2010). Detta ville man undersöka 

då dessa faktorer har föreslagits vara riskfaktorer för förekomst och/eller 

allvarlighetsgrad av överaktiv blåsa. För att kunna utföra undersökningen 

analyserades data från 2904 kvinnor och 862 män med överaktiv blåsa som har 

deltagit i en observerad, öppen marknadsföringsstudie där säkerheten samt 

effekten av darifenacin har testats. Undersökningen visade att ålder, kön samt 

flera livsstilsfaktorer inte har någon klinisk relevant påverkan på effekten eller 

på tolerabiliteten av darifenacin.  
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Diagnoser 
 

Under 2012 var det 8855 kvinnor och 1108 män som diagnostiserades med 

urininkontinens i SLL (Tabell V). Det motsvarar 8,4 kvinnor/ 1000 invånare 

och 1,1 män/ 1000 invånare. Hos båda könen visades hos äldre en högre 

förekomst av urininkontinens än hos yngre. Störst könsskillnad fanns i 

åldersgruppen 30-59 år där det var nästan 30 gånger fler kvinnor än män som 

diagnosticerats med urininkontinens. Bland kvinnor 60 år och äldre var det 2,0 

procent som diagnostiserades och bland män 60 år och äldre var det 0,4 procent 

som diagnostiserades under 2012 i SLL.  

 
Tabell V. Antal och andel (patienter per 1000 invånare, PAT/TIN) kvinnor och män som 
diagnostiserades med urininkontinens under 2012 i SLL, uppdelat per åldersgrupp. 
 
 Antal PAT/TIN1 RR (95 % CI) 

Åldersgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män K/M 

0-29 419 235 1,1 0,6 1,8 (1,6-2,2) 

30-59 3671 130 8,4 0,3 28,9 (24,3-34,5) 

60+ 4765 743 19,9 3,7 5,3 (4,9-5,7) 

Totalt 8855 1108 8,3 1,1 7,9 (7,4-8,4) 

1 Antalet patienter per 1000 invånare har beräknats med hjälp av siffror på antalet kvinnor och män i Stockholms län i 

respektive åldersgrupp hämtade från SCB:s statistikdatabas, Befolkningsstatistik (SCB, 2014). 

 

De vanligaste diagnoserna hos kvinnor totalt sett var stressinkontinens, följt av 

annan specificerad inkontinens och blandinkontinens (tabell VI). Den 

vanligaste diagnosen hos män var primärvårdsdiagnosen urininkontinens, följt 

av annan specificerad inkontinens och stressinkontinens (tabell VII). Det var 

fler kvinnor än män som hade diagnosticerats med samtliga av de studerade 

diagnoskoderna.  

 

Tabell VI: Antal kvinnor som har diagnostiserats med respektive diagnoskod under 2012 i SLL 

uppdelat per åldersgrupp samt totalt. 

Diagnoskod 0-29 år 30-59 år >60 år Totalt 
Stressinkontinens (N393) 124  2156  1095  3375 

Annan specificerad inkontinens (N394) 158  976  1987  3121 

Trängningsinkontinens (N394A) 42  359  768  1169 

Överfyllnadinkontinens (N394B) 10  6  36  52 

Blandinkontinens (N394C) 23  490  882  1395 

Dysfunktionell, dyskoordinerad miktion 
(N394D) 

7  17  34  58 
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Annan specificerad inkontinens (N394 W) 22  39  67  128 

Urininkontinens (primärvårdskod) (DN394P) 87  320  804  1211 

 
 
Tabell VII: Antal män som har diagnostiserats med respektive diagnoskod under 2012 i SLL 

uppdelat per åldersgrupp samt totalt. 

Diagnoskoder 0-29 år 30-59 år >60 
år 

Totalt 

Stressinkontinens (N393) 44  19  215  278 

Annan specificerad inkontinens (N394) 103  15  98  216 

Trängningsinkontinens (N394A) 19  31  126  176 

Överfyllnadinkontinens (N394B) 7  2  3  12 

Blandinkontinens (N394C)  3  30  33 

Dysfunktionell, dyskoordinerad miktion 
(N394D)  

7  1  3  11 

Annan specificerad inkontinens (N394 W) 3  1  11  15 

Urininkontinens (primärvårdskod) (DN394P) 57  64  311  432 

 

För samtliga typer av inkontinens var andelen kvinnliga patienter mycket högre 

än andelen manliga patienter (diagram 1).  

 

 

Diagram 1. Andel av patienterna som är kvinnor respektive män av dem som diagnosticerats 

med urininkontinens per diagnoskod. 
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Läkemedel  

Under 2012 var det 11 179 kvinnor och 6443 män i SLL som hämtat ut något av 

de studerade inkontinensläkemedlen. Det motsvarar 10,4 kvinnor/1000 

invånare respektive 6,1 män/1000 invånare. Samtliga studerade substanser 

hade hämtats ut mer av kvinnor (Tabell VIII och Diagram 2). Solifenacin var det 

vanligaste läkemedlet hos båda könen, följt av tolterodin (se diagram 2). 

 

Tabell VIII: Antal patienter och antal patienter per 1000 invånare (PAT/TIN) i SLL som 
hämtade ut inkontinensläkemedel 2012 uppdelat per kön. Källa:  Socialstyrelsens 
statistikdatabas läkemedel (Socialstyrelsen, 2013). 
Substans Antal PAT/TIN 

 Kvinnor Män  Kvinnor Män RR (95% 
CI) 

G04BD04 Oxybutynin 1 027 665  1,0 0,6 1,5 (1,4-1,7) 

G04BD07 Tolterodin 3 119 2 197  3,0 2,1 1,4 (1,3-1,5) 

G04BD08 Solifenacin 6 129 3 048  5,8 2,9 2,0 (1,9-2,1) 

G04BD10 Darifenacin 359 159  0,3 0,2 2,2 (1,8-2,7) 

G04BD11 Fesoterodin 1 244 750  1,2 0,7 1,6 (1,5-1,8) 

 

 
Diagram 2. Könsskillnader bland personer (alla åldrar) som uthämtade respektive 

inkontinensläkemedel under tidsperioden 2012 i SLL. 

 

Solifenacin hämtades ut främst av äldre personer (diagram 3). Även tolterodin, 

darifenacin och fesoterodin hämtades huvudsakligen ut av äldre personer 

medan utköp av oxybutynin sågs i alla åldersgrupper, men främst hos äldre 

kvinnor (Appendix A). 
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Diagram 3: Personer som uthämtade Solifenacin läkemedel under 2012 i SLL, uppdelat per 

kön och åldersgrupp. 

 
 

Diskussion 

Litteratursökning i vetenskapliga artiklar 
 
Flera av studierna som hittades i litteratursökningen handlade om 

urininkontinensläkemedlens effektivitet/effekt. Dock var resultaten 

motstridiga; vissa studier visade könsskillnader medan andra studier inte hade 

sett skillnader mellan könen. En av artiklarna i litteratursökningen visade 

könsspecifika skillnader i biverkningar, nämligen att kvinnor upplevde mer 

biverkningar, medan männen kände mer eller mindre inga biverkningar 

(Hironobu Akino, 2013).  

 

Få av artiklarna tog upp mäns upplevelser av urininkontinens. Det kan bero på 

att urininkontinens är vanligare hos kvinnor och därför kan forskningen vara 

mer fokuserad på kvinnor (Nitti et al. 2001). I de artiklar som tog upp mäns 

upplevelser försökte författarna lyfta fram faktorer som män kan uppleva som 

hinder för att söka vård. Ett hinder kan vara kunskapsbrist. Bristande kunskap 

om sjukdom, orsak och behandling beskrivs även som hinder att söka vård inom 

andra områden än urininkontinens (Shaw, et al., 2001).  I en studie framkom 

det att hos en stor andel män som inte söker vård var övervikt ett vanligt hinder. 

Däremot var övervikt inte något hinder för kvinnor att söka vård (Svihra J. et 

al., 2012). Överviktiga kvinnor med ansträngningsinkontinens har rapporterats 

behandlas mer än överviktiga män. Något annat som kan påverka männens 
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agerande att söka vård är kommunikationsbrist, vilket även kan upplevas hos 

kvinnor. Med kommunikationsbrist menas att våga söka vård och berätta om 

sin sjukdom. Ur ett genusperspektiv, har studier visat att män generellt är 

mindre benägna att söka vård (Pinkhasov RM. et al 2010). Identifiering av 

hinder för sökande av vård för inkontinens kan hjälpa befolkningen att lättare 

söka vård och därmed våga uttrycka sina symtom eller sjukdom (Abrams et l., 

2000). Patienter med en högre risk för hinder måste bli medvetna om sin 

sjukdom samt bli motiverade att behandla sin urininkontinens (Weström et al., 

2005). En eventuell lösning skulle kunna vara att ha en nationell 

hälsoundersökning där man undersöker bland annat prostata samt urinblåsan 

för samtliga män över 60 år. Alltså en liknande hälsoundersökning som görs vid 

mammografi, cellprovtagning och andra allmänna undersökningar.  

 

Tidigare studier har visat en kraftig ökning av förekomsten av urininkontinens 

med åldern. Det kan förklaras av att urininkontinens kan orsakas av andra 

sjukdomar såsom neurologiska sjukdomar, vars förekomst ökar med åldern (Ny 

rekommendationer, 2011). De flesta studier om könsskillnader om 

urininkontinens epidemiologi har genomförts i Nordamerika och Europa, med 

mindre fokus på andra delar av världen (Tikkinen et al., 2013). Dock har det 

även i utvecklingsländer publicerats väldigt lite information om urininkontinens 

vad gäller könsskillnader.  

Diagnoser 

Urininkontinens är en vanligt förekommande sjukdom bland män och kvinnor 

över hela världen, särskilt i åldern 40 år och äldre. Studien visade att det var fler 

kvinnor än män som hade diagnostiserats med urininkontinens i SLL under 

2012. Andra studier tyder också på en stark påverkan av kön på förekomsten av 

urininkontinens. I en studie från Storbritannien var prevalensen hos män 12 

procent och hos kvinnor 29 procent (Milson I et al., 2014). I samma studie har 

de undersökt prevalensen i Sverige (11 % hos män och 31 % hos kvinnor) och i 

USA (14 % hos män och 31 % hos kvinnor).  

 

Denna undersökning visade att 0,8 procent av kvinnorna och 0,1 procent av 

männen i Stockholm hade diagnosticerats med urininkontinens under 2012. 

Dessa siffror är mycket låga jämfört med prevalenssiffror i andra studier. Det 
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kan bero på att denna studie tittade på antalet individer som fått en diagnoskod 

på urininkontinens registrerad under ett år. Andra studier kan ha använt andra 

metoder. För att en individ ska inkluderas i denna studie krävs att denne fått en 

urininkontinensdiagnos registrerad under året. För det krävs dels att individen 

besöker sjukvården under året och att diagnosen registreras. Om en individ är 

frisk i övrigt kanske sjukvårdsbesök inte förekommer under året. Sedan kan det 

vara så att läkarna är dåliga på att registrera diagnoser i systemet. Om en 

patient kommer på ett besök som huvudsakligen handlar om en annan diagnos 

kanske läkaren endast registrerar den diagnosen, även om urininkontinens 

också hanteras under besöket och patienten kanske även får 

inkontinensläkemedel utskrivet. En annan förklaring kan vara att det 

förekommer underdiagnostisering av urininkontinens eller att läkarna vill prova 

att behandla en patient med inkontinensläkemedel för att se om symtomen blir 

bättre, innan de sätter en diagnos. I en studie visar det sig att inkontinens är 

underdiagnostiserad på grund av att många är ovilliga att söka hjälp (Peterson 

JA. 2008; Shaw, et al., 2001). Patienter som får urininkontinens söker först 

hjälp när symtomen har blivit allvarliga. Det kan vara en orsak för 

underdiagnostik, som är ett problem för både vårdpersonal och den som är 

drabbad undviker att diskutera. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i 

sjukdomsskedet påbörja behandlingen för att få det bästa behandlingsresultatet. 

Därför är det av vikt att vårdpersonal identifierar patientens behov (Arman M., 

et al. 2004). Den lägre förekomsten av urininkontinens som visades i denna 

studie jämfört med tidigare studier skulle även till viss del kunna förklaras av att 

undersökningen är gjord i SLL, där befolkningen generellt sett är yngre än 

Sveriges befolkning (Befolkningspyramiden 2011).  

 

I denna studie visades att bland kvinnor som diagnostiserats med 

urininkontinens var stressinkontinens vanligast, och även blandinkontinens var 

en vanlig diagnos. Detta mönster stämmer överens med resultaten från en norsk 

studie som under perioden 1995-1997 undersökte förekomsten av inkontinens 

hos kvinnor. Det visade sig att 25 procent av kvinnorna hade inkontinens. 

Hälften av de som drabbades hade stressinkontinens och 36 procent hade 

blandinkontinens (Hannestad YS. et al., 2000).  

 



23 
 

Hos kvinnor hade åldersgruppen 30-59 år en hög förekomst av urininkontinens. 

Det är i denna åldersgrupp då kvinnor drabbas som mest av klimakteriebesvär 

och gynekologiska besvär (Hernandez och Mendosa, 2011; Weström et al., 

2005). Andra studier visar att förekomsten hos kvinnor är låg tidigt i livet och 

toppar vid klimakteriet (Hernandez och Mendosa, 2011). Detta gör att de söker 

vård i större utsträckning och får förmodligen mer kunskaper om sjukdomen än 

män. I samma åldersgrupp var förekomsten hos män av urininkontinens 

betydligt lägre och en eventuell orsak kan vara att män inte har lika mycket 

kroppsliga förändringar som kvinnor (Schenkmanis et al. 2003). Enligt en 

studie ger rätt information en ökad kunskap och en växande tolerans för 

urininkontinens hos allmänheten och bidrar dessutom till att söka vård tidigare 

(Somma och Bond, 2006). 

 

Läkemedel 

Studien visade att fler kvinnor än män hämtade ut inkontinensläkemedel under 

2012. Resultatet visade tydligt att användningen ökade med stigande ålder för 

alla läkemedelssubstanserna.  

 

De två vanligaste uthämtade läkemedlen i SLL var solifenacin samt tolterodin. 

Att solifenacin var det mest uthämtade läkemedlet kan bero på att den doseras 

en gång per dag medan tolterodin ska doseras två gånger per dag. Toterodin 

godkändes före solifenacin och har använts under längre tid. I en studie visar 

det sig att läkarna väljer solifenacin först om läkemedlet tolereras väl i 

behandling av äldre patienter med inkontinens (Luo D. et al., 2012; Wagg A. et 

al., 2006). I studien menar läkarna att det är mest äldre som drabbas av 

inkontinens och på så sätt är det bättre patientföljsamhet med solifenacin 

jämfört med tolterodin. Då solifenacin dosen kan ökas och tas en gång om 

dagen jämfört med tolterodin som doseras vid två tillfällen. Kloka Listan 

däremot rekommenderar i första hand tolterodin.  

 

Diagnos - Läkemedel 

I denna studie analyserades personer som diagnosticerats med urininkontinens 

respektive personer som hämtat ut inkontinensläkemedel. 
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Det var fler individer som hämtade ut läkemedel än antalet individer som 

diagnosticerats. Detta gällde både för kvinnor och för män. Som tidigare nämnt 

kan det bero på underdiagnosticering av urininkontinens eller att läkarna vill 

prova att behandla en patient med inkontinensläkemedel innan de sätter en 

diagnos. 

 

 
 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen var mycket tidskrävande och resulterade i ganska få 

artiklar som var relevanta för syftet. Urininkontinens är en vanlig sjukdom, att 

fler artiklar inte hittades var därför överraskande. Det kan finnas artiklar som 

hör till syftet men de har inte hittats med de sökord som användes i denna 

studie. I de flesta artiklar som granskades påträffades inte några signifikanta 

könsskillnader gällande läkemedlets effekt för de studerade 

läkemedelssubstanserna. Därmed kan man inte dra slutsatsen att det inte finns 

några könsskillnader. Det kan finnas könsskillnader som inte har publicerats i 

artiklar eller inte har upptäckts än. 

 

I denna studie analyserades personer som diagnosticerats med urininkontinens 

respektive personer som hämtat ut inkontinensläkemedel. Diagnosdata var 

tänkta att ge en årsprevalens, det vill säga antalet individer med 

urininkontinens i Stockholm år 2012. Dock blev dessa siffror mycket låga. Det 

kan bero på att patienter inte besöker sjukvården regelbundet (varje år) och 

således inte fångas upp i databaserna. De som inte söker vård för sina besvär 

kommer inte med. Det kan även bero på att läkarna inte återregistererar en 

diagnos vid varje tillfälle som patienten besöker sjukvården. Det finns skäl att 

tro att de diagnoser som registerats under 2012 till stor del är nydiagnosticerade 

individer. Således ligger erhållna siffror närmare incidensdata, det vill säga 

antalet nyinsjuknande under året. Kvaliteten på data beror på hur beteendet hos 

läkaren/förskrivaren ser ut, om de registrerar som de ska eller inte.  Om en 

tidsperiod längre än ett år hade använts hade troligen en större andel av 

patienterna med urininkontinensdiagnos fångats. I en svensk studie från 

Östergötland användes en administrativ databas för att bestämma prevalensen 
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av fyra kroniska sjukdomar. Andelen patienter som identifierades i databasen 

under ett år jämfört med under en femårsperiod låg mellan 38-71 procent för de 

olika sjukdomarna (Wiréhn et al., 2007). 

 

Läkemedelsdata, antalet personer per tusen invånare som köpt ut 

inkontinensläkemedel, tycks ge en bättre uppskattning av prevalensen. De ger 

en siffra på hur många i befolkningen som har hämtat ut inkontinensläkemedel 

under året. Dock kan det finnas personer som har urininkontinens men som 

inte får något läkemedel för det. En annan svaghet är att vi inte vet om 

patienterna verkligen har tagit läkemedlen som hämtats ut från apotek. Vi kan 

bara se att de har köpt dem. Det kan även finnas patienter som fått ett recept på 

inkontinensläkemedel men inte hämtat ut det. En annan svaghet med studien är 

att det kan finnas patienter på särskilda boenden eller sjukhus som fått 

läkemedel från förråd och inte från recept, vilket leder till att dessa patienter 

inte finns med i läkemedelsregistret och vi har inte någon information om deras 

läkemedelsanvändning. 

 

Om mer tid hade funnits hade det varit intressant att gå vidare och koppla ihop 

uppgifterna från Läkemedelsregistret och VAL för att kunna se hur stor andel av 

personer med diagnos urininkontinens som hade läkemedelsbehandling. Det 

hade även varit intressant att analysera huruvida urininkontinensdiagnoserna 

behandlades med olika läkemedel samt om män och kvinnor behandlades med 

olika läkemedel för samma diagnos.  

 

 

Slutsats 

Urininkontinens är ett kliniskt tillstånd hos både kvinnor och män. Den här 

studien visar att det finns könsskillnader vad gäller diagnos och behandling av 

urininkontinens. Större andel kvinnor än män hade diagnosticerats med 

urininkontinens. Könsspecifika skillnader fanns även i utköp av 

inkontinensläkemedel, vilket kan spegla skillnaderna i diagnosprevalens. 

Uthämtning av inkontinensläkemedel var högre hos kvinnor samt hos 

medelålders och äldre personer. 
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Litteraturstudien visade att kön inte verkar ha någon betydelse för effekten av 

läkemedlen. Inga könsspecifika läkemedelsrekommendationer hittades i 

litteratursökningen vad gäller urininkontinensbehandling, inte heller i FASS-

texter fanns könsspecifika rekommendationer förutom rekommendationer för 

gravida.  

Sammanfattningsvis, könsperspektivet måste finnas med i olika 

läkemedelsbehandlingar och vård, därför behövs mer forskning för att förbättra 

läkemedelsrekommendationer. 

 

Tack 

Ett stort tack till mina handledare Desirée Loikas, Linnéa Karlsson och Staffan 

Tavelin för all vägledning, råd och hjälp under arbetes gång.  
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Appendix A 

 
 
Diagram 5: Personer som uthämtade Oxybutynin läkemedel under 2012 i SLL, uppdelat per kön 

och åldersgrupp. 

 
Diagram 6: Personer som uthämtade Tolterodin läkemedel under 2012 i SLL, uppdelat per kön 

och åldersgrupp. 

 
 



2 
 

 

 
Diagram 7: Personer som uthämtade Darifenacin läkemedel under 2012 i SLL, uppdelat per kön 

och åldersgrupp. 

 
Diagram 8: Personer som uthämtade Fesoterodin läkemedel under 2012 i SLL, uppdelat per kön 

och åldersgrupp. 
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Appendix B 
 

 

Tabell IX: Antal kvinnor som har diagnostiserats med respektive diagnoskod under 2012 i 

SLL. 

Ålders 

grupp 

Stress 

inkontinens 

(N39.3) 

Annan 

Specifierad 

(N39.4) 

Trängning 

(N39.4A) 

Överfyllnad 

(N39.4B) 

Bland 

inkontinens 

(N39.4C) 

Dysfunktionell, 

dyskoordinerd 

miktion  

(N39.4D) 

Urininkontinens 

(primärvårdskod) 

(DN39.4P) 

Annan 

specifiera

d 

(N39.4W) 

0-4 1 8    1  17 

5-9 38 65 4 4  4 10 27 

10-14 25 21 2 3  2 2 15 

15-19 6 14 4 2 3  2 10 

20-29 58 56 32 2 20  8 21 

30-39 457 164 60  70 1 5 55 

40-49 1029 354 124 2 193 3 19 121 

50-59 670 458 175 4 227 13 15 144 

60-69 573 707 312 5 327 7 25 200 

70-79 350 775 282 17 331 15 24 247 

80-84 94 290 107 4 128 8 6 155 

85 + 78 215 67 10 96 4 12 202 

 

 
 

Tabell X: Antal män som har diagnostiserats med respektive diagnoskod under 2012 i SLL. 

 
Ålders 

grupp 

Stress 

inkontinens 

(N39.3) 

Annan 

Specifierad 

(N39.4) 

Trängning 

(N39.4A) 

Överfyllnad 

(N39.4B) 

Bland 

inkontinens 

(N39.4C) 

Dysfunktionell, 

dyskoordinerd 

miktion  

(N39.4D) 

Urininkontinens 

(primärvårdskod) 

(DN39.4P) 

Annan 

specifiera

d 

(N39.4W) 

0-4  8 2     7 

5-9 31 81 5 7  6 3 29 

10-14 18 20 7   2  10 

15-19 1 3 1     2 

20-29   7     10 

30-39 3 3 12    1 12 

40-49 2 5 6  2   15 

50-59 14 7 13 2 1 1  37 

60-69 102 26 41 2 11 1 5 72 

70-79 92 42 57  18 1 3 114 

80-84 14 13 15 1 1 1 2 59 

85 + 4 17 13    1 66 
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