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Du har fått denne dagboken fordi
informasjonen du fyller inn er til hjelp
for å finne årsak og riktig behandling
til barnet som tisser i sengen.
Hvordan brukes dagboken?
Over en 2-4 dagers periode fører du opp nøyaktig hva, hvor mye
og når barnet ditt drikker fra morgen til sengetid. Samtidig som
du fører inn ditt barns dobesøk, både tiss og avføring. Denne
detaljerte oversikten vil hjelpe behandleren til å oppdage
eventuelle underliggende årsaker til tisseproblemet.
Hos noen barn er det viktig at det også noteres ned hva som
skjer i løpet av natten. Dette er nødvendig for å se om barnet
ditt har nattlig overproduksjon av urin (nattlig polyuri).

Hva trenger jeg?
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For å måle urinmengden som barnet ditt
produserer i løpet av dagen, trenger du et
målebeger eller litermål som brukes ved
hvert dobesøk.
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Dersom nattvolumet skal registreres må barnet
ditt bruke nattbleie for å måle urinmengden som
produseres i løpet av natten.
Du trenger dessuten en vekt for å beregne total
produsert urinmengde. Dette gjøres ved å veie
bleien før den brukes og trekke dette fra på
vekten av den våte bleien om morgenen.
Deretter regner du vekten i gram om til
milliliter (ml), og fører denne inn i dagboken.
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1g = 1ml
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En dagbok gir svaret på hvilken kapasitet blæren har
Eksempel:

Dag 1 - Dag
Klokkeslett

Dato:

Mengde
drikke (ml)

Type
drikke

100

Melk

8.10
8.40
9.10

10. mars 201 3
Urinmengde

Hastverk

Urinlekkasje

Avføring

(ml)

(ja/nei )

(ja/nei)

(løs/fast/hard)

140

Nei

Nei
Normal

En nattbok gir svaret på urinproduksjonen
i løpet av natten
Eksempel:

Dag 1 - Natt

Dato:

10. mars 201 3

Gikk i seng:

19.00

7.30

Våknet:

Nattbleiens vekt /
urinmengde (ml)

Gikk på toalettet

(våt/tørr)

(ja/nei)

Våknet i løpet av
natten (ja/nei )

Første toalettbesøk
på morgenen (ml)

Våt

100

Nei

Nei

140

Seng

Dag 2 - Natt

Dato:

Gikk i seng:

Våknet:

Dag 3 - Natt

Dato:

Gikk i seng:

Våknet:

Dette dagbokformatet er tilpasset fra
2012 Practical Consensus Guidelines for the
management of bedwetting (enuresis).

Dag 1 - Dag
Klokkeslett

Mengde
drikke (ml)

Dag 2 - Dag
Klokkeslett

Mengde
drikke (ml)

Dato:
Type
drikke

Urinmengde

Hastverk

Urinlekkasje

Avføring

(ml)

(ja/nei)

(ja/nei)

(løs/fast/hard)

Urinmengde

Hastverk

Urinlekkasje

Avføring

(ml)

(ja/nei)

(ja/nei)

(løs/fast/hard)

Dato:
Type
drikke

Dag 3 - Dag
Klokkeslett

Mengde
drikke (ml)

Dag 4 - Dag
Klokkeslett

Mengde
drikke (ml)

Dato:
Type
drikke

Urinmengde

Hastverk

Urinlekkasje

Avføring

(ml)

(ja/nei)

(ja/nei)

(løs/fast/hard)

Urinmengde

Hastverk

Urinlekkasje

Avføring

(ml)

(ja/nei)

(ja/nei)

(løs/fast/hard)

Dato:
Type
drikke

Dag 1 - Natt
Seng
(våt/tørr)

Dato:
Nattbleiens vekt /
urinmengde (ml)

Gikk i seng:
Gikk på toalettet
(ja/nei)

Våknet i løpet av
natten (ja/nei)

Våknet:
Første toalettbesøk
på morgenen (ml)

Dag 2 - Natt

Dato:

Gikk i seng:

Våknet:

Dag 3 - Natt

Dato:

Gikk i seng:

Våknet:

Dag 4 - Natt

Dato:

Gikk i seng:

Våknet:

Dag 5 - Natt

Dato:

Gikk i seng:

Våknet:

Dag 6 - Natt

Dato:

Gikk i seng:

Våknet:

Dag 7 - Natt

Dato:

Gikk i seng:

Våknet:

