
Toalettvansker blant eldre med  
og uten demens som mottar 
hjemmetjenester
 – en longitudinell studie
En oppfølgingsstudie hvor eldre (≥ 70 år) som mottok hjemmetjenester ble fulgt med tre under-

søkelser over 36 måneder, viser at forekomst av toalettvansker var høyere blant deltakere som 
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FAG – fagartikkel

Toalettvansker er et viktig tema da disse kan ha store konsekvenser for den 
enkelte og dennes nærmeste – både personlig og økonomisk. Det kan  nevnes 
blant annet konsekvenser som sosial isolasjon, depresjon, hudinfeksjoner, 
trykksår, redusert opplevd livskvalitet og kanskje å bli sykehjemsbeboer 
(5,6). Toalettvansker kan dessuten føre til at assistanse fra helsepersonell 
blir nødvendig, og dermed øke behovet for slikt personell (5). Kort sagt kan 
toalett vansker sies å ha en negativ sosioøkonomisk påvirkning på sam-
funnet (6). 

Det er ønskelig at eldre skal få bo hjemme, også dersom økende hjelpe-
behov oppstår. I Norge er det å bistå med hjemmetjenester slik at dette kan la 
seg gjøre et sentralt politisk mål (7). Innsatsen som nedlegges og ressursene 
som benyttes for å nå dette målet er store, og i 2014 gikk 50 milliarder NOK 
til hjemmetjenester (8). 

God kunnskap om sykelighet, daglig funksjon og hjelpebehov i befolk-
ningen er essensielt for å ta forsvarlige helsepolitiske og organisatoriske 
beslutninger. Kunnskap om mottakere av hjemmetjenester er viktig for å 
kunne optimalisere ivaretakelsen av de som trenger slike tjenester. Tidligere 
norske studier har sett på forekomsten av demens og nevropsykiatriske 
symptomer, bruk av psykoaktive medikamenter, risiko for å bli syke-

hjemsbeboer og dødelighet blant mottakere av 
hjemme tjenester (9,10). Studier som fokuserer 
på toalettvansker blant de som mottar hjem-
metjenester har derimot manglet. Mer kunn-
skap om toalettvansker vil være av betydning 
for enkeltindividet og for vårt samfunn generelt. 

Målsetting
I denne studien ønsket vi å undersøke fore-
komsten av toalettvansker blant eldre (≥ 70 år) 
med eller uten demens som mottok hjemme-
tjenester fra kommunen. Videre ønsket vi å 
 undersøke hvorvidt det å ha demens ved første 
undersøkelsestidspunkt økte sannsynligheten 

Introduksjon 
Det forventes at andelen eldre vil øke i tiden 
som kommer. I Norge kan så mye som  20 pro-
sent av befolkningen være 70 år eller eldre 
innen 2060 (1). Med økende alder kan også 
 sykelighet øke, og evnen til å gjennomføre dag-
ligdagse aktiviteter kan reduseres (2). Toalett-
besøk er et viktig eksempel på daglig aktivitet 
som kan bli vanskelig å gjennomføre (3).  

Toalettvansker er et ord som ofte brukes for 
å beskrive et bredt spekter av utfordringer 
knyttet til bruk av toalettet. Toalettvansker 
handler således ikke kun om grad av inkonti-
nens for urin og/eller avføring, men også om 
praktiske utfordringer som ulike grader av 
 vansker med å komme seg til toalettet og/eller 
behov for assistanse ved toalettbesøk. Vår 
 definisjon av toalettvansker favner både endret 
fysisk funksjon og demensrelaterte vansker, 
som for eksempel å finne fram til toalettet (4). 
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Figur 1. Flytskjema som viser frafall av deltakere fra inklusjon i studien (T1) til siste undersøkelse (T3).
Mangelfull informasjon = Informasjon om toalettvansker manglet.

Deltakere som ved inklusjon var hjemmeboende  
og mottok hjemmetjenester (T1) (n=1001)

Ikke analysert grunnet mangelfull informasjon (n=5)

Døde (n=178) 
Tapt for oppfølging (n=224) 

Døde (n=146) 
Tapt for oppfølging (n=39) 

Deltakere ikke undersøkt 
ved T2 (n=42)

Deltakere som ved T1 mottok hjemmetjenester  
og ble undersøkt etter 18 mnd (T2) (n=599) 

Sykehjemsbeboere (n=89)
Ikke analysert grunnet mangelfull informasjon (n=20)

Deltakere som ved T1 mottok hjemmetjenester  
og som ble undersøkt etter 36 mnd (T3) (n=456) 

Sykehjemsbeboere (n=114)
Ikke analysert grunnet mangelfull informasjon (n=21)

Tabell 1. Svaralternativer ved undersøkelse av toalettvansker ved hjelp av PSMS og IPLOS, og hvordan disse ble kategorisert av 
hensyn til analyser. 

Svaralternativer  Kategorier brukt ved analysering 

Toalettvansker i PSMS

1  Klarer seg selv på toalettet 1 Klarer seg selv på toalettet 1 Ingen toalettvansker

2  Trenger å bli påminnet, og/eller hjelp til å 
vaske seg, har sjelden uhell (høyst en 
gang i uken) 

2  Trenger å bli påminnet, og/eller hjelp til å 
vaske seg, har sjelden uhell (høyst en 
gang i uken)

2 Har toalettvansker 

3  Er inkontinent (blære eller tarm) i søvn 
mer enn én gang i uken

3  Er inkontinent (blære eller tarm) i søvn/ 
våken tilstand mer enn én gang i uken

4  Er inkontinent (blære eller tarm) i våken 
tilstand mer enn én gang i uken 

5 Ingen kontroll over blære eller tarm 4 Ingen kontroll over blære eller tarm

Toalettvansker i IPLOS

1  Utgjør ingen problem/utfordring å gå på 
toalettet

1 Ingen toalettvansker 1 Ingen toalettvansker

2  Ikke behov for bistand/assistanse ved 
toalettbesøk

3  Middels behov for bistand/assistanse 
ved toalettbesøk

2  Middels behov for bistand/assistanse 
ved toalettbesøk

2 Har toalettvansker  

4  Store behov for bistand/assistanse ved 
toalettbesøk

3  Stort/ fullt bistands-/assistansebehov 
ved toalettbesøk

5  Fullt bistands-/assistansebehov ved 
toalettbesøk

PSMS Lawton og Brody’s fysiske selvoppholdelsesskala
IPLOS register for Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk
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var kommet på sykehjem ved andre og tredje undersøkelsestidspunkt utgjorde 
14 prosent og 25 prosent av deltakerne på disse tidspunktene. I alt døde 324 
deltakere i løpet av oppfølgingsperioden på 36 måneder (Figur 1). Blant del-
takerne som deltok på alle tre undersøkelser var det en overvekt av kvinner, 
og gjennomsnittsalderen var lavere sammenliknet med de deltakerne som 
forlot studien i løpet av oppfølgingstiden. 

Toalettvansker ved tre tidspunkt. 
Forekomst av toalettvansker blant deltakerne ved de tre undersøkelsestids-
punktene (T1-3) er vist i Tabell 3. Gjennom hele studien, uavhengig av om 
vi brukte IPLOS eller PSMS til å undersøke toalettvansker, var det flere del-
takere uten enn med toalettvansker. Over tid økte andelen av deltakere med 
toalettvansker på bekostning av andelen uten toalettvansker. Ved alle 
 undersøkelsestidspunkt var forekomst av toalettvansker høyere blant del-
takere med demens sammenliknet med deltakere uten demens. 

Faktorer assosiert med toalettvansker. 
Vi fant, uavhengig av om vi brukte IPLOS eller PSMS, at demens ved inklu-
sjon i studien og å bli sykehjemsbeboer i løpet av oppfølgingsperioden var 
forbundet med toalettvansker ved siste undersøkelsestidspunkt (se Tabell 
4). Det å ha demens ved inklusjon mer enn doblet oddsen for å ha toalett-
vansker ved siste undersøkelsestidspunkt, mens å bli sykehjemsbeboer på 
sin side mer enn tidoblet oddsen for å få toalettvansker. 

Diskusjon 
I denne studien undersøkte vi forekomsten av toalettvansker over tid blant 
eldre ≥ 70 år som ved inklusjon i studien mottok hjemmetjenester. I løpet av 
oppfølgingsperioden fant vi en  økning i toalettvansker blant deltakerne. 
Ved alle undersøkelsestidspunktene var det høyere forekomst av toalett-
vansker blant deltakere med demens sammenliknet med dem uten demens. 
Vi fant at det å ha demens og toalettvansker ved inklusjon i studien samt å 
bli sykehjemsbeboer i løpet av oppfølgingsperioden, økte sannsynligheten 
for å ha toalettvansker ved siste undersøkelsestidspunkt. 

Ved inklusjon i studien hadde omtrent 10 prosent av deltakerne toalett-
vansker, dette økte til cirka 25 prosent blant gjenværende deltakere ved 
slutten av oppfølgingsperioden. To ulike måleverktøy (PSMS og IPLOS) ble 
benyttet, og for alle praktiske formål kan man si at disse ga like resultater. 
Videre bør det bemerkes at funnet av økende forekomst av toalettvansker 
stemmer overens med resultater fra studier som har fokusert kun på in-
kontinens (3,11,12). 

Vi fant videre, uavhengig av om vi brukte PSMS eller IPLOS, at deltakere 
med demens ved inklusjon i studien hadde større sannsynlighet for å ha 
toalettvansker ved siste undersøkelse. Disse funnene besto også etter at vi 
hadde tatt hensyn til sosiodemografiske ulikheter, ulik fysisk helsetilstand 
ved inklusjon og å bli sykehjemsbeboer i løpet av oppfølgingstiden. 

Tidligere studier har funnet sammenheng mellom demens, skrøpelighet 
og redusert evne til å utføre daglige aktiviteter (13). Gjennomføring av 
 toalettbesøk avhenger av samspillet mellom kognitiv, autonom og senso-
motorisk funksjon. Demens kan føre til svekkelse av flere deler av dette 
samspillet og dermed inkontinens og andre toalettvansker (4). Tidligere 
forskning har vist at økende grad av demens er assosiert med reduksjon i 
mobilitet, svekket evne til å gjenkjenne eller forflytte seg til toalettet, 
 problemer med avkledning og med å gjenkjenne og respondere på følelsen 
av en full blære eller sammentrekninger i endetarmen (14, 15). Slike tid-
ligere funn støtter opp om våre funn av høyere forekomst av toalettvansker 
blant studiedeltakere med demens. Vårt studiemateriale inneholder des-
sverre ikke informasjon om hvorvidt rapporterte toalettvansker var knyttet 

for toalettvansker ved siste undersøkelsestids-
punkt om man tok hensyn til relevante sosio-
demografiske og helsemessige forhold. 

Metode
Data ble samlet inn fra 19 norske kommuner.  
I alt deltok 1001 eldre som ved inklusjon i studien 
mottok hjemmetjenester. Studiedeltakere ble 
rekruttert fra august 2008 til desember 2010. 
Det ble for alle deltakere planlagt tre under-
søkelser og det var 18 måneder mellom hver 
undersøkelse. Deltakerne ble fulgt opp med 
 videre undersøkelser også om de ble syke-
hjemsbeboere. Både deltakerne selv og deres 
pårørende ble intervjuet. Grunnet manglende 
informasjon om toalettvansker hos fem del-
takere, ble disse ekskludert fra studien.

Toalettvansker ble i denne studien under-
søkt ved hjelp av to spørsmål; ett spørsmål fra 
Lawton og Brody’s fysiske selvoppholdelses-
skala (PSMS) og ett spørsmål fra register for 
Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS).  

I PSMS inneholder spørsmålet om toalett-
vansker fem svaralternativer som strekker seg 
fra «Klarer seg selv på toalettet» (1) til «Ingen 
kontroll over blære eller tarm» (5). Av hensyn 
til våre analyser ble det i første omgang gjort en 
sammenslåing av svaralternativ 3 og 4, og i 
 neste omgang svaralternativ 2-5. For illustra-
sjon, se Tabell 1. 

IPLOS inneholder også fem svaralternativer, 
disse strekker seg fra: «Utgjør ingen problem/
utfordring å gå på toalettet» (1) til «Fullt 
 bistands-/assistansebehov ved toalettbesøk» (5). 
Av hensyn til våre analyser ble det i første om-
gang gjort en sammenslåing av svaralternativ 1 
og 2 samt 4 og 5, og i neste omgang svaralter-
nativ 1 og 2 samt 3-5. For illustrasjon se Tabell 1.

Det ble også samlet informasjon om fysisk 
sykelighet, antall foreskrevne legemidler, kog-
nitiv funksjon og type hjemmetjenester mot-
tatt. Demens ble diagnostisert basert på all 
 relevant innsamlet data. 

Data ble analysert med SPSS versjon 24. Vi 
brukte kji-kvadrat-test på kategoriske data og 
t-tester på kontinuerlige data. P-verdier < 0.05 
ble vurdert som statistisk signifikante. Det ble 
utført en logistisk regresjonsanalyse til å 
 undersøke om demens er assosiert med toa-
lettvansker.

Resultater

Beskrivelse av deltakerne 
De 996 deltakerne som ble inkludert hadde en 
gjennomsnittsalder på 84 år og 68 prosent var 
kvinner (Tabell 2). Ved inklusjon hadde 41 pro-
sent av deltakerne demens. Andelen eldre som 

Tidsskriftet aldring og helse / vol. 23 - nr. 4 - 201950



til inkontinens eller til andre aspekter ved toalettbesøk. Slik 
informasjon hadde etter vår mening styrket studien og gjort 
den lettere sammenliknbar med tidligere studier på aktuelle 
felt.

Vi fant at toalettvansker var hyppigere blant dem som i løpet 
av oppfølgingsperioden ble sykehjemsbeboere sammen liknet 
med dem som forble hjemmeboende gjennom hele denne 
 perioden. I våre justerte analyser fant vi ti ganger så høy 
sannsynlighet for toalettvansker blant dem som ble syke-
hjemsbeboere. Vi fikk de samme resultatene uavhengig av om 
vi brukte PSMS eller IPLOS. Det er en sammenheng mellom 
toalettvansker og å bli sykehjemsbeboer, men i vår studie kan 
vi ikke si om toalettvansker oppsto før og bidro til at deltakere 
ble sykehjemsbeboere, eller om toalettvansker oppsto etter 
at deltakerne ble sykehjemsbeboere. 

Studier har rapportert at toalettvansker kan oppstå kun få 
måneder, men også flere år etter den eldre har blitt syke-
hjemsbeboer (16, 17). Andre studier har funnet at in-
kontinens er en risikofaktor for å bli sykehjemsbeboer (18, 
19). Samtidig må det bemerkes at en del tidligere studier ved-
rørende toalettvansker og det å bli sykehjemsbeboer har blitt 
kritisert for metodiske svakheter (20). Nylig har det dessuten 
blitt rapportert at urininkontinens er en selvstendig risiko-
faktor for å bli sykehjemsbeboer, mens analinkontinens ikke 
er det (21). Ved bruk av samme studiemateriale som vi har 
benyttet i vår studie, ble det i en tidligere studie funnet at 
 reduksjon i ADL var en risikofaktor for å bli sykehjemsbeboer 
(9). Toalettvansker ble i denne studien ikke undersøkt som 
en selvstendig faktor, men var en del av ADL-vurderingen.  

Tabell 2. Karakteristika for deltakerne ved studiestart. 

Totalt

Deltakere N (%) 996

Sosiodemografi

Alder Gjennomsnitt (SD) 83.4 (5.7)

Kvinne N (%) 679 (68.2)

Gift / samboera N (%) 296 (29.7)

Helsetilstand 

Demens (VS uten demens) N (%) 412 (41.4)

GMHRb dårlig (VS nokså 
god/ god/ veldig god)

N (%) 105 (10.6)

MMSE Gjennomsnitt  (SD) 24.5(4.8)

Antall foreskrevne 
legemidler

Gjennomsnitt  (SD) 5.3(2.9)

Hjemmetjenester

Hjemmehjelpc N (%) 525 (53.1)

Hjemmesykepleiec N (%) 666 (67.3)

Andre tjenesterc N (%) 546 (55.2)

VS Versus
GMHR General Medical Health Rating -Vurdering av somatisk helse
MMSE mini mental status evaluering
SD Standardavvik
aManglende data (n=1) 
bManglende data (n=2) 
cManglende data (n=7)

Tabell 3. Sammenlikning av toalettvansker hos deltakere med og uten demens ved tre oppfølgingstidspunkt (T1-3).  

T1 D Uten D T2 D Uten D T3 D Uten D

PSMS

Totalt a N (%) 412 (100.0) 584 (100.0) 294 (100.0) 282 (100.0) 224 (100.0) 209 (100.0)

1 Klarer seg selv på toalettet N (%) 325 (78.9) 561 (96.1) 199 (67.7) 271 (96.1) 123 (54.9) 198 (94.7)

2  Trenger å bli påminnet, og/eller 
hjelp til å vaske seg, har sjelden 
uhell (høyst en gang i uken)

N (%) 28 (6.8) 5 (0.9) 39 (13.3) 5 (1.8) 40 (17.9) 5 (2.4)

3  Er inkontinent (blære eller tarm) i 
søvn / våken tilstand mer enn én 
gang i uken

N (%) 49 (11.9) 15 (2.6) 45 (15.3) 4 (1.4) 42 (18.8) 5 (2.4)

4 Ingen kontroll over blære eller tarm N (%) 10 (2.4) 3 (0.5) 11 (3.7) 2 (0.7) 19 (8.5) 1 (0.5)

IPLOS

Totalt b N (%) 406 (100.0) 579 (100.0) 282 (100.0) 283 (100.0) 215 (100.0) 208 (100.0)

1 Ingen toalettvansker N (%) 344 (84.7) 558 (96.4) 203 (72.0) 267 (94.3) 118 (54.9) 192 (92.3)

2  Middels behov for bistand/ 
assistanse ved toalettbesøk 

N (%) 36 (8.9) 18 (3.1) 39 (13.8) 12 (4.2) 37 (17.2) 10 (4.8)

3  Stort / fullt bistands- / assistanse-
behov ved toalettbesøk 

N (%)  26 (6.4) 3 (0.5) 40 (14.2) 4 (1.4) 60 (27.9) 6 (2.9)

D / Uten D Demens / uten demens
PSMS Lawton og Brody’s fysiske selvoppholdelsesskala
IPLOS register for Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk
T1 Undersøkelse ved inklusjon i studien 
T2 Undersøkelse 18mnd etter inklusjon
T3 Undersøkelse 36mnd etter inklusjon

a  Mangler informasjon om toalettvansker målt med PSMS ved  
T2 (n=3) og T3 (n=2)

b  Mangler informasjon om toalettvansker målt med IPLOS ved  
T1 (n=11), T2 (n=14) og T3 (n=12) 
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Vi kan ikke med sikkerhet si om toalettvansker bidrar til at flere blir syke-
hjemsbeboere, men basert både på egne resultater samt tidligere forskning 
mener vi at det er grunnlag for å anta at toalettvansker kan øke sannsynlig-
heten for å bli sykehjemsbeboer uavhengig av alder, kjønn og demensstatus. 

Konklusjon
Denne studien av hjemmeboende eldre viste at forekomsten av toalett-
vansker i den samlede deltakergruppen økte i oppfølgingsperioden. Del-
takere med demens ved inklusjon i studien samt deltakere som ble syke-
hjemsbeboere i løpet av oppfølgingsperioden hadde høyere sannsynlighet 
for å oppleve toalettvansker sammenliknet med de resterende deltakerne. 

De sosioøkonomiske konsekvensene toalettvansker kan medføre både 
for enkeltindividet og samfunnet er kjent. Vårt håp er at økende kunnskap 
om utbredelsen av toalettvansker vil bidra til bevisstgjøring rundt og 
 forebygging av slike vansker, ikke minst blant eldre med demens og eldre 
sykehjemsbeboere.

 anne-sofie.helvik@aldringoghelse.no

Medlemmer av studiegruppen 
Vi ønsker å takke de erfarne klinikerne Geir 
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diagnostisere demens ved hjelp av innsamlet 
datamateriale. 
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FG analyserte mesteparten av datamaterialet 
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samt forfattet deler av manuskriptet. Alle for-
fattere deltok i tolkning av resultater samt 
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Prosjektet ble godkjent av Helse- og omsorgs-
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Tabell 4.  Justerte regresjonsanalyser av toalettvansker (VS ingen toalettvansker) målt med PSMS (n=433) og IPLOS (n=423) ved T3 a,b. 

PSMS IPLOS

OR (95% KI) P-verdi OR (95% KI) P-verdi

Karakteristika ved T1

Helsetilstand

GMHR dårlig (VS nokså god/ god/ veldig god) 2.11 (0.76; 5.88) 0.151 1.11 (0.36; 3.45) 0.861

Demens (VS uten demens) 2.69 (1.47; 4.92) ≤0.001 2.07 (1.14; 3.76) 0.017

Toalettvansker

PSMS toalettvansker: ja (VS ingen toalettvansker) c 6.54 (2.22; 19.26) ≤0.001

IPLOS toalettvansker: ja (VS ingen toalettvansker) d 8.53 (2.78; 26.20) ≤0.001

Karakteristika ved T2 og/ eller T3

Ble sykehjemsbeboer ila oppfølgingsperioden 11.12 (6.07; 20.38) ≤0.001 10.60 (5.75; 19.53) ≤0.001

a  I de justerte analysene inkluderte vi de uavhengige variabler som hadde en p-verdi <0,250 for en av de to utfallsvariablene i de ujusterte analysene.  
I tillegg til de nevnte variablene ble det justert for alder, kjønn, sivilstatus og type hjemmetjenester gitt ved baseline 

b  Manglende informasjon om toalettvansker ved T3 i PSMS (n= 2) og IPLOS (n=12) blant dem som i løpet av studien rapporterte toalettvansker  
i PSMS og/ eller IPLOS. 

c PSMS toalettvansker: ja. Fra noe behov for assistanse til ingen kontroll over blære eller tarm. 
d IPLOS toalettvansker: ja. Fra noe behov for assistanse til stort/ fullt bistands-/ assistansebehov. . 

PSMS Lawton og Brody’s fysiske selvoppholdelsesskala
IPLOS register for Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk
GMHR General Medical Health Rating - vurdering av somatisk helse

T1 Undersøkelse ved inklusjon i studien 
T2 Undersøkelse 18mnd etter inklusjon
T3 Undersøkelse 36mnd etter inklusjon
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