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Namn

Personnummer

DatumUrin- och  
dryckesmätning
Fyll i listan under minst två dygn, gärna så att både 
arbetsdag och ledig dag ingår. Fördela mätningen 
mellan dag och natt. Använd en lista per dygn. 

Ange urinmängd och dryck i deciliter (dl). Ange orsak till 
eventuellt läckage och markera: +  sparsamt
    ++  måttligt
    +++  rikligt 

Dagurin  Morgonurin och urin som kissas under dagen samt vid sänggåendet.

Natturin  Urin som kissas under natten från det patienten gått och lagt sig för att sova..

Kl. Urinmängd  
(dl)

Läckage Orsak till läckage  
(ex. kroppsaktivitet, trängning)

 Kl. Dryck  (dl)

Kl. Urinmängd  
(dl)

Läckage Orsak till läckage  
(ex. kroppsaktivitet, trängning)

 Kl. Dryck  (dl)

Antal miktioner varav ggr/dag varav ggr/natt Största/minsta uppmätta volym Antal läckage

Dygnsvolym varav dl/dag varav dl/natt Medelvolym Dryck
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Listan är tänkt att fyllas i av patienten själv, vilket kräver en genomgång av hur 
den ska fyllas i. Ordinatören sammanställer uppgifterna i rutorna längst ner. 

Listan bör föras under minst 48 timmar, gärna så att arbetsdag och ledig dag 
ingår. Mätningen fördelas mellan dag och natt. 

Dagurin är urin som kissas under dagen och fram till sänggåendet. 
Natturin är urin som kissas från det patienten gått och lagt sig för att sova plus 
morgonurinen. 

Vid varje kissning antecknas klockslag och urinmängd i deciliter. 

Läckagets storlek är patientens egen upplevelse och markeras med +.

Sparsamt + 
Måttligt ++ 
Rikligt +++ 

Ange orsaken till läckage t.ex. i samband med en kroppslig ansträngning eller  
vid en trängning. 

Normalvärden:
4–8 kissningar/dygn varav 0–2 ggr/natt. 
Dygnsvolym 10–20 dl. 
Impulser till tömning känns vid 2,5–3 dl.
Patienten bör kunna hålla urinen 3–4 timmar utan större besvär. 

I samband med urinmätning görs dryckesmätning. Vid varje intag av dryck 
antecknas klockslag och mängd.

i n s t r u k t i o n

urin- och dryckesmätning


