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Normal utveckling av blåskontroll

• Spädbarn Ej viljestyrd tömning

• 12 mån Börjar bli medveten

• 1 - 2 år Pottan intressant

• 3 – 4 år Flertalet torra för både urin och avföring

• 4 år Kan starta en miktion trots att blåsan inte är full

Toabesök i enskildhet

• 5 – 6 år 80 % torra, kan starta och avbryta miktionen

viljemässigt

• 6 – 7 år 85 – 90 % torra både dag och natt 



Klassiska potträningsmetoder

• Barnorienterad träning
Brazelton 1962 

Träning start 18 – 24 mån

• Intensiv strukturerad 
beteendeträning 
Foxx & Azrin 1973

Träning start 20 mån

• Föräldraorienterad tidig 
toaletträning
De Vries 1977 

Träning start 2-3 veckor



När blir barn torra?

Allt senare i västvärlden
12-18 mån (Gesell 1943)

2 år 2 mån (Klackenberg 1971)

2 år 4 mån (Griffith 1981)

3.5 år dag, 4 år natt (Jansson 2007)

Kulturella skillnader

Babypotting eller EC (Elimination Communication)

De flesta torra dagtid 6 -12 mån 

Duong TH. Avhandling 2013

“Development of bladder control in healthy children in Vietnam”



Alltså torr allt senare…



Skillnad…

Potträning i Vietnam

• 3 - 6 mån 

Flertalet startar

• 12 mån 

Flertalet torra dagtid

• 24 mån 

98 % avslutat potträningen

Potträning i Sverige

• 24 mån 

5 % startat potträning

• 3,5 år 

Flertalet torra dagtid

• 4 år 

Flertalet torra dag och natt

Duong TH, 2013/Hellström A-L, 2017



Skillnader - förklaras ofta bero på…

Väst-världen

• Senare start (1 – 3,5 års ålder)

• Tillgång till bra, bekväma blöjor

• Aktiv livsstil - tidspress, mycket tid utanför 

hemmet

Utvecklingsländer 

• Tidig potträning av tradition

• Inga blöjor, ekonomi 



Försenad potträning 
påverkar också 

miljö och ekonomi

• Genomsnittligt förbruk 6 blöjor/dygn i 3,5 
år + därefter 1 blöja per natt i 6 mån = 
totalt 7848 blöjor/barn. 

• En engångsblöja i Sverige kostar i snitt ca 
2,50 kr/st = att ha ett barn i blöja kostar 
ungefär 20 000 kr/barn i Sverige!

• Engångsblöjor är inte komposterbara utan 
sorteras som restavfall = stort miljöhot. 

• De olika kemikalier som finns i 
engångsblöjor kan ge upphov till bl.a. 
blöjdermatit.



Hur påverkas blåsfunktionen av blåskontroll?

• Blåsvolym liten Ökar

• Miktionsfrekvens hög Minskar

• Blåstömning oftast ofullständig Förbättras

• Dyskoordination Dyskoordination försvinner 

EfterFöre

Andra fördelar

• Att sitta ner och slappna av bäckenbotten underlättar blåstömningen 

• Daglig potträning förbättrar tarmtömningsrutinerna

• Positivt för ekonomi, miljö, hygien, självkänsla

Avhandlingar: Jansson 2007, Duong 2013



Blåskontrollen enligt svenska studier
(potträningsmetod vanligen á la Brazelton)

Ålder Kissar 
antal  

Kissad max 
volym 

 ml 

Blåsan 
töms 

Miktion i 
samband 

med sömn 

Avbrutna 
miktioner 

Viljemässig 
kontroll 

Nyfödd 20/dygn 15 – 77 ofullständigt vaknar 
oftast 

vanligt  

År 1 2-3 ggr/4 tim 
dagtid 

23 – 166 flertalet 
tömmer tomt 

 
 
 

sällan 
 

sällan börjar bli 
medveten 

År 2 27 – 165 

 
 

aldrig 
 

 
 

Ca 80 % 

År 3 23 – 300 

År 4 34 – 289 tomt 

År 5 4-7ggr/dygn 39 – 270 tomt Ca 10% aldrig  
nästan alla 

År 7 120 – 500 tomt Ca 5 % aldrig 

 

Gladh G, Persson D, Mattsson S, Lindström S. 2000. Neurourol Urodyn. 19:177-84 
Jansson UB, Hanson M, Sillén U, Hellström AL. 2005. J Urol.174(1):289-93 

Mattsson S. 1994. Scand J Urol Nephrol. 28:1-11

3-7ggr/dygn



Ålder Vietnam  N=47 Sverige N=57
Mån Median(ml) Range Median(ml)  Range P-värde

3 5 0-20 4 0-21 >0.05

6 3 0-18 5 0-22 >0.05

9 0 0-7 6 0-32 <.0001

12 0 0-7 5.5 0-33 <.0001

18 0 0-3 3.5 0-26 <.0001

24 0 0 3.5 0-24 <.0001

30 0 0 2 0-50 <.001

36 0 0 0 0-18 <.001

Residualurin före och efter potträning

Duong TH, 2013/Hellström A-L



Tidig potträning som ordinerad 

behandling

Indikation:

• Recidiverande UVI ±VUR 

• Förstoppningsproblematik

Målgrupp:

• Icke pottränade barn med dyskoordinerad 

blåstömning (ofullständig blåstömning) eller 

tarmtömningsproblem.



Urinblåsan är det 

enda inre organ 

som vi kan styra

viljemässigt

-

vilket innebär att

miljö, kultur och

rutin kan inverka

på toalettrutinen



Nyare 

potträningsråd

SEA (www.svenskaenures.se)

www.Blojfri.se

www.Blojfribebis.se

www.Blojupproret.se

BHV (www.rikshandboken-bhv.se)



BABITT-studien
(Bowel And Bladder function in Infant Toilet Training)

• Syfte: undersöka om potträning som påbörjas inom det första 

levnadsåret kan minska funktionella besvär från tarm och blåsa 

under småbarnsåren. 

• Främst förstoppning, blåsdysfunktion och kolik. 

• Rekrytering vid inskrivning på BVC, randomiseras till ett av två 

upplägg där man antingen får börja potträna direkt eller vid 10 

månader. 

• Följs med web-enkäter tills de är fyra år samt ultraljud rektum och 

urinflödesmätning. Potträningsprocessen undersöks och jämförs 

grupperna sinsemellan. 



BABITT-studien forts.

• Varit ute hos förskolechefer i Falu kommun, möttes av 

genuint engagemang och stort intresse. Vissa förskolor 

redan ändrat dagsupplägget och erbjuder toatid efter 

maten.

• Första prel. resultat kan vara klara dec -21.

• Mål: få fram ett underlag för evidensbaserade 

rekommendationer kring potträning via BHV.

• Draghjälp till gemensam utbildningsinsats riktad även 

till förskolor?



När börja potträna?

• BHV-sköterskan bör informera föräldrarna om 
pott/toaletträning senast vid 10-mån-besöket, 
uppföljning vid 12 mån-besöket med läkare.

• Tre bra texter i Rikshandboken för barnhälsovård:

➢ Toalettvanor:
https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/toalettvanor/

➢ Urinblåsans funktion hos barn:
https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/uro-genitalt/urinblasans-
funktion-hos-barn/

➢ Urininkontinens hos barn:
https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/uro-genitalt/barn-som-kissar-
pa-sig/

https://www.rikshandboken-bhv.se/halsa-och-utveckling/toalettvanor/
https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/uro-genitalt/urinblasans-funktion-hos-barn/
https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/uro-genitalt/barn-som-kissar-pa-sig/


Viktigt med samarbete med förskolan



Från dagis till förskola –

vad har det blivit för skillnad?

1978: ”Arbetsplan för förskolan – små barn i daghem” 

– omfattande avsnitt som handlar om kiss och bajs och 

potträning. Info om barns hälsa och barnsjukdomar. 

”Mognad och intresse för att klara toaletten själv brukar komma 
någon gång mellan 1,5 – 2 år. En miljö som är anpassad efter 
barnets förmåga, praktiska toalettutrymmen mm underlättar 
barnets självständighetssträvan även i den här situationen som i 
alla andra”. 

”Den kalla årstiden är risken för avkylning stor och blöjan måste 
finnas som ”säkerhetsåtgärd”. Men att slentrianmässigt 

sätta blöjor på barn som egentligen skulle kunna klara 

sin toalett själva är inte bra – lika litet som allt för tidig 

”potträning””. 



1998 - Första läroplanen för förskolan

• Byte av fokus: från omsorg och tillsyn till lärande och omsorg. 

• Förskolan numera första steget i samhällets samlade 

utbildningssystem för barn. 

• Successivt har det pedagogiska tagit överhand, till nackdel för 

hälsa och utveckling.

• Allt senare blöjfrihet är sannolikt delvis en konsekvens av det.



Förskolans läroplan
Lpfö 18 Skolverket

• Trädde i kraft 1 juli 2019

• Inte ett ord om potträning

• Under samma period som åldern för
blöjfrihet ökat, tycks förskolans
deltagande i och ansvar för barnens
potträning ha minskat radikalt

• Många punkter i läroplanen kan ändå
indirekt kopplas till potträning



Ur förskolans läroplan:

• ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få 

detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar” 

• ”Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar.” 

• ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och 

varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och 

samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl 

ekonomisk och social som miljömässig.” 

• ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet 

och tillit till sin egen förmåga (…) motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning, samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om 

sin hälsa och sitt välbefinnande” 

• ”Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de 

visar intresse för.” 

• ”Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad     

erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt." 



OMEP

• Världsorganisationen Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire

(World Organisation for Early Childhood Education)

• Arbetar för barn i åldrarna 0 - 8 år över hela världen med målsättning att 

ge dem de bästa förutsättningarna för en god uppväxt och utbildning.

• Arbetar för att sammanföra olika yrkesgrupper som arbetar för de yngre 

barnens bästa.

• Arbetar för ökad förståelse för barns rättigheter, uppväxtsvillkor och 

välbefinnande.

• OMEP instiftades 1948 och är en frivilligorganisation med rådgivande 

status till UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av 

nationalkommittéer och lokala kretsar i mer än 70 länder. Svenska och 

norska OMEP är några av dessa.

www.omep.org.se



Enkätstudie 

Samarbete förskola – BVC 2019

• Visar oklarheter kring vilken roll 

förskolor spelar vid barns 

potträning

• BVC och förskola ser olika på 

saken

• Angeläget område för 

fortbildning och samverkan



Pågående pilotstudie med OMEP

• Kartläggning av förskolor – hur arbetar man under processen när 

barn ska bli torra? Vad har personalen för tankar och vad ser de 

för hinder?

• Kartläggning av barnhälsovården – vad har man för rutiner kring 

råd om potträning till föräldrar och förskolor?

• Kartläggning av hur dessa frågor behandlas i 

förskollärar/barnskötarutbildningarna

• Undersökning av regler kring och praxis för hygienutrymmen i 

förskolan

→ utmynna i olika fortbildningsinsatser



Enkät till förskolepersonal



Potträning ska vara roligt!

Följande generella råd beträffande tidpunkt 

och metod bör man kunna ge:

➢ Att börja träningen när föräldrarna är väl motiverade och 

gärna innan barnet har börjat att gå.

➢ Att vara uppmärksam på när det är dags, exempelvis efter 

uppvaknande och måltider.

➢ Att låta barnet sitta på pottan då det visar tecken på att vilja 

kissa eller bajsa och göra det till en trevlig stund.

➢ Att låta barnet vara utan blöja ibland.

➢ Att ha ett positivt och tillåtande förhållningssätt!



Sammanfattning

➢ Ålder för blåskontroll beror på sociala förväntningar

➢ Potträning sker i kommunikation med barnet oavsett ålder

➢ Blöjfri innebär stora vinster

➢ Tidig potträning för barn med blåsdysfunktion eller förstoppning

rekommenderas

➢ BHV och förskolans roll är att stödja familjen

➢ De behöver hjälp för att öka samarbetet sinsemellan

➢ SEA och OMEP kan fungera som katalysator!



Tack för uppmärksamheten!

Therése Saksø

therese.sakso@academedia.se


