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HJELPER DEG HELSE

Vann i
kroppen
kan være
sykdom
HOVNE ANKLER: Tidvis for tykke ankler er ikke nødvendigvis farlig. Dersom de forsvinner ved å holde benene høyt en stund skal du ikke bekymre deg. Foto: GETTY/TOA 55
Av HANS PETTER TREIDER

kalles det ødemer. På godt norsk kaller vi
det vann i kroppen.
Vi kan som oftest se det på anklene, som
blir hovne. Det kan også komme til uttrykk
på hendene. Oppleves det vanskeligere å få
av seg ringene på fingrene, kan det være en
god indikator på at det er mer vann i kroppen enn normalt.

reguleres hovedsakelig av hvor mye vann og
salt som nyrene skiller ut. Ødemer er ikke en
sykdom i seg selv, men et symptom på noe
annet. Har man vært plaget av dette jevnlig,
og over lengre tid, er det høyst sannsynlig ikke noe alvorlig. Men har det oppstått
plutselig, og man ikke har noen åpenbar
forklaring på det, er det grunn til å ta seg
en tur til fastlegen.

Vann i kroppen er i de fleste
tilfeller ufarlig, og ubehaget kan løses ved hjelp av
enkle grep. Men noen ganger kan det være symptom
på alvorlig underliggende
Stort sett harmløst
sykdom.
I de aller fleste tilfellene er årsaken ganske I indre organer
Åreknuter, hjertesvikt, nyresvikt, leversykdom, ulike former for infeksjoner – samt
bivirkninger av medisiner. Dette kan være
noen av forklaringene til at kroppen holder
på mer væske enn normalt. På fagspråket

harmløs, og lar seg enkelt løse eller behandle.
I enkelte tilfeller, derimot, skal man ta symptomet på alvor.
– Væskeansamlinger er i utgangspunktet
ikke noe en frisk kropp skal ha. Mengden
av vann skal være temmelig konstant, og

Det forteller Marte Kvittum Tangen, som
er spesialist i allmennmedisin og leder i
Norsk forening for allmennmedisin. Hun
legger til at det ikke bare er rundt anklene
og på hender og fingre overflødig væske kan
samle seg. Det kan også hope seg opp i indre

organer, som for eksempel i bukhulen (da
kan årsaken finnes i leveren) eller i lungene
og/eller lungehinnen (noe som i de fleste
tilfeller indikerer hjerte- eller lungesykdom).

Marte Kvittum
Tangen, leder i
Norsk forening for
allmennmedisin.
Foto: ESPEN
STURLASON

– Væskeansamlinger i kroppens indre
organer har selvfølgelig ikke de samme
symptomene som når det samler seg i fin-
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gre og i bena. Væske i indre organer kan for
eksempel merkes med en plutselig oppstått
tungpustethet, eller ved at magen eser ut –
uten at man har noen god forklaring på det,
orienterer Kvittum Tangen.
Opplever man dette, må man oppsøke lege.
Jo bråere det har oppstått, desto viktigere er
det å komme raskt til behandling.
– Væskeopphopning i bena og rundt øynene kan dessuten være tegn på nyresykdom,
legger Marte Kvittum Tangen til.

– Å ha litt vann i ben og fingre fra tid til
annen, er ikke noe vi trenger å engste oss
over. Det vil de fleste oppleve. For kvinner
kan årsaken være endret hormonstatus –
som for eksempel at man er gravid. I en slik
fase vil økt mengde væske i kroppen være
normalt, især mot slutten av graviditeten.
Opplever man en brå væskeopphopning,
derimot, skal man ta det på største alvor:
det kan være et tegn på en begynnende
svangerskapsforgiftning.

Litt vann er ikke farlig

Overgangsalderen

Men la oss starte i den harmløse enden
av skalaen: Er det grunn til bekymring
dersom fingerringene innimellom oppleves
vanskeligere å få av seg?

Menstruasjon kan også føre til økt væskemengde, det samme kan man oppleve når
man befinner seg i overgangsalderen. Men
i det store og hele er forklaringen gjerne at

man har sittet stille i lang tid, uten at leggmuskulaturen har vært i bruk. Se for deg
en flytur der du knapt får beveget bena. Da
blir blodet stående stille, uten at det blir ført
tilbake til hjertet. Kommer man seg opp av
flysetet, får brukt leggmusklene og aktivert
systemet igjen, vil væskeansamlingen etter
all sannsynlighet gå ned av seg selv. Hvis man
av ulike årsaker er forhindret fra å få brukt
leggmuskulaturen eller blodpumpen i leggene, kan man også legge den kroppsdelen
som er hoven høyere enn hjertet. Da vil blodet
renne tilbake, og den økte væskeansamlingen
forsvinne, forteller Kvittum Tangen.
– Hva med merkene etter sokkestrikkene
– er de en indikator på økt væskemengde i
kroppen?

– Sokkemerker vil de aller fleste av oss
få. Vi trenger ikke tilbringe lange tiden i et
flysete, i en sofa eller på en kontorstol før de
dukker opp. I de aller fleste tilfeller er ikke
dette tegn på noe underliggende og alvorlig. Men forsvinner de ikke etter at man for
eksempel har lagt bena over hjertehøyde,
eller er de der også morgenen etter, er det
grunn til å følge ekstra med, opplyser Kvittum Tangen.
Lederen i Norsk forening for allmennmedisin føyer til at trykkmerker også kan være
en indikator på at ikke alt er som det skal.

Trykkmerketest

– Dersom man trykker på et område på
kroppen, og registrerer at merket dette
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ØKT RISIKO: – Har man for eksempel åreknuter på bena, medfører dette en økt risiko for væskeansamling, sier spesialist i allmennmedisin Marte Kvittum Tangen. Foto: GETTY/MARINA 113
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trykket avgir, ikke blir borte, bør man
også være på vakt. På en frisk kropp
skal et slikt trykkmerke forsvinne
ganske raskt. Blir det stående, er det
ikke dermed sagt at det er tegn på noe
alvorlig – i de fleste tilfeller er det også
harmløse forklaringer til dette – men
det bør utredes, understreker Marte
Kvittum Tangen.
– I verste fall: hva kan sokkemerker som
ikke forsvinner, være et symptom på?
– Det kan være alvorlig hjertesykdom.
– Er det andre tegn vi kan se etter, ut
over det som hittil er nevnt?
– Ja, dersom væskeansamlingen bare
er på den ene siden av kroppen – for
eksempel i én arm eller i ett ben, er det
mer alarmerende enn dersom væsken
er noenlunde likt fordelt på begge sider.
Kombinert med for eksempel feber eller en plutselig oppstått tungpustethet,
må man søke hjelp raskt, understreker
Kvittum Tangen.

Åreknuter og blodpropp

Hjertet vårt pumper blodet ut til alle
kroppens celler – fra de store blodårene
som går fra hjertet og deretter via stadig
mindre årer jo lenger fra hjertet man
kommer. Alt dette blodet skal tilbake
til hjertet igjen – noe som skjer via et
sinnrikt klaffesystem i venene. Når det
oppstår hindringer på denne returen,
kan man oppleve ulike former for
hevelser/økt væskeansamling.
Spesialist i allmennmedisin Marte
Kvittum Tangen forklarer:
– Har man for eksempel åreknuter på
bena, medfører dette en økt risiko for
væskeansamling. Det samme gjelder
dersom man har hatt årebetennelse eller
blodpropp. Er man blitt operert, eller
vært utsatt for en klemskade, kan også
dette resultere i at blod- eller lymfesirkulasjonen ikke fungerer optimalt. Da
vil væske kunne hope seg opp nedenfor
det skadede området. Økt væskeansamling opptrer for øvrig hyppigere hos
den eldre delen av befolkningen, fordi
hjertet ikke er like sterkt som det var,
og at tilbakeføringen av blod fra blant
annet bena, derfor er svekket. Eller fordi
leveren eller nyrene ikke fungerer like
godt som de gjorde før.

Blodtrykk, puls og vekt

Nedsatt lymfedrenasje – altså redusert
lymfesirkulasjon – vil også kunne gi seg
utslag i form av økt væskeansamling.
Sammen med blodsirkulasjonssystemet
sørger nemlig lymfesystemet for å fjerne
overflødig væske og fett, i tillegg til at
det fjerner avfallsstoffer som kroppen
ønsker å kvitte seg med.
Men når årsakene til vann i kroppen
kan synes uendelig mange: hvordan går
Marte Kvittum Tangen til verks for å stille
riktig diagnose?
– Det aller viktigste er at jeg får
en skikkelig prat med pasienten,
og en påfølgende grundig klinisk
undersøkelse. Dette gir svaret på
en rekke vesentlige spørsmål: Hvor
mye væske er det snakk om? Hvor på
kroppen samler den seg? Hvor raskt
har den kommet? Hvor lang tid tar
det før den går tilbake? Har pasienten
opplevd dette tidligere i livet? Er det
tegn til infeksjon, er hevelsen rød, er
det noen form for sår der, eller gjør det
vondt når jeg trykker på hevelsen? Føler
pasienten seg syk ellers? Og ikke minst:
pasientens medisinbruk.
– Jeg vil også sjekke blodtrykk, puls
og vekt. Jo mer jeg vet om pasientens
helsetilstand og sykehistorie, desto
bedre blir diagnostiseringen. I noen
tilfeller kan det også være aktuelt å
ta blodprøver, urinprøve, EKG samt
røntgen av lungene, mener Kvittum
Tangen.
– Hva har kroppsvekten å si for dette?
Man kan vel fint veie noen kilo for mye
uten at det får konsekvenser for helsen?
– Jo større overvekten er, desto mer
klem blir det både på lymfesystemet
og åresystemet som skal frakte blodet

tilbake til hjertet. Røyk og alkohol kan
også bidra til å forverre plagene, konkluderer Marte Kvittum Tangen.

Ødemer som bivirkning

Morten Finckenhagen er overlege ved
Enhet for riktig bruk av legemidler ved
Statens legemiddelverk. Han forteller
at alle medisiner som utvider de små
blodårene og kan bidra til at det lekker
litt væske ut i vevet, kan gi ødemer.
– Det er spesielt kjent at det vi kaller
kalsiumkanalblokkere, som er en gruppe blodtrykksmedisiner, har dette som
en svært vanlig bivirkning. Amlodiplin
er det mest brukte av disse virkestoffene, og er også kjent under salgsnavnet
Norvasc. Som tidligere fastlege har jeg
personlig sett mange pasienter få ankelødemer av denne medisinen. Det er
ubehagelig og lite kledelig. Kroniske
ødemer i legger og ankler utgjør ingen
stor helserisiko, men kan medvirke til
utvikling av såkalt staseeksem (eksem
som skyldes dårlig blodgjennomstrømning) og leggsår. Støttestrømper kan
bidra til å redusere disse plagene, opplyser Finckenhagen.

Overlege Morten Finckenhagen ved
Statens legemiddelverk.
Foto: STATENS LEGEMIDDELVERK

Han legger til at noen pasienter vil
være mer følsomme for disse bivirkningene enn andre, og at dersom man
opplever betydelige plager som følge
av denne medisinbruken, er det i de
fleste tilfeller mulig å velge et annet
blodtrykksmiddel. Eventuelt kan man
balansere det med blodtrykksmedisiner
som også inneholder litt vanndrivende.
– Har man en nedsatt nyrefunksjon
eller en svekket pumpefunksjon i hjertet – noe mange eldre har – og så blir
satt på medisiner som svekker eller utfordrer hjerte- eller nyrefunksjonen,
kan det resultere i ødemer. I enkelte
tilfeller kan det også være snakk om
alvorlige ødemer – ikke bare i bena,
men også i lungene, noe som gjør det
tungt å puste, og som kan bli livstruende, forklarer han.
Angioødem er en annen form for hevelse/væskeansamling som kan dukke
opp flere steder i kroppen, men oftest
i hud og slimhinner i hodet og hals. I
alvorlige tilfeller kan det gi livstruende
pustevansker. Angioødem er en form
for allergisk reaksjon ofte utløst av
medisiner, blant annet penicillin, ACEhemmer, NSAIDs og acetylsalisylsyre.

Vær obs på smertestillende

Overlege Morten Finckenhagen
forteller at betennelsesdempende
og smertestillende medisiner i den
såkalte NSAIDs-kategorien (som Ibux
og Naproxen) også kan utløse og forverre
ødemer – ved at de kan svekke hjerteog nyrefunksjonen.
– Hos friske personer med normal
hjerte- og nyrefunksjon, går dette aldeles utmerkeat. Men jo eldre og mer
sårbar man er, desto viktigere er det å
ha dette i bakhodet.
– Mange eldre sliter med artrose i
knær og hofter, og det kan være fristende å ty til det første og beste man kommer over av smertestillende. NSAIDs
vil redusere smertene på kort sikt, men
vil samtidig kunne forverre hjerte- og
nyreproblemene, og bidra til en væskeopphopning i kroppen som er langt

mer alvorlig enn et ankelødem. Derfor
skal man ikke ta denne type medisiner
ukritisk, advarer Finckenhagen.
– Videre kan SSRI-medisiner, som
brukes mot depresjon, gi hyponatremi.
Det betyr at man får for lite natrium –
altså salt – i kroppen og blodbanene.
Dette kan gi en rekke diffuse symptomer
som for eksempel slapphet, kvalme/
oppkast, hodepine, svimmelhet, ustøhet samt konsentrasjons- og hukommelsesvansker, men ødem er ikke typisk
ved denne tilstanden. Og igjen: gamle
og sårbare er ekstra utsatt, og samtidig
bruk av vanndrivende vil øke risikoen.
Pådrar man seg en depresjon som krever
behandling i godt voksen alder, må man
være oppmerksom på denne potensielt
alvorlige bivirkningen, advarer overlege
Morten Finckenhagen.

Hva med salt og kaffe?

Akkurat som for lite natrium i blodet kan
skape helsemessige utfordringer, kan
for mye natrium gjøre det samme. En
sunn og frisk kropp vil i stor grad kunne
regulere saltmengden automatisk, og
skille ut det som er overflødig. Men har
man en nyresykdom, kan dette være en
utfordring. Saltbalansen er det nemlig
til en stor grad nyrene som regulerer.
– Men salt trekker også vann, og gjør
oss mer tørste. Min klart sterkeste anbefaling er at både friske og syke begrenser
saltinntaket.
Det forteller Eirik Garnås, som er høyskolelektor på Institutt for helsefag ved
Oslo Nye Høyskole, og har blant annet
en mastergrad i klinisk ernæring. Han
forteller at vi gjennomsnittlig får i oss
10 gram salt per dag, som tilsvarer 4
gram natrium.
– Myndighetenes uttalte mål er å
halvere dette. Vi ser en klar sammenheng
mellom høyt saltinntak, høyt blodtrykk
og hjerte- og karsykdommer. Salt er også
i nyere studier knyttet til forstyrrelser i
tarmfloraen og betennelse – som spiller
en viktig rolle i en rekke sykdommer. Så
her kan man vinne mye på å begrense
inntaket av prosessert og saltet mat,
som er den klart største kilden til
natrium i kosten vår. Natrium er en
elektrolytt og en svært viktig bestanddel
i reguleringen av mengden væske i
kroppen. Men mens inntaket vårt av
natrium har gått i taket, har inntaket av
kalium, som er en annen elektrolytt, gått
ned. Et for høyt natriuminntak og et for
lavt kaliuminntak virker forstyrrende på

Høyskolelektor Eirik Garnås.
Foto: PRIVAT

kroppens væskebalanse og blodtrykk,
forklarer Garnås.
– Men dersom vi plages av litt for mye
vann i kroppen, er det vel bare å hive
innpå noen kopper kaffe. Det virker
vanndrivende, gjør det ikke?
– Dette er en påstand som bokstavelig
talt ikke holder vann. Gjennomgangsstudier viser at et normalt inntak av
kaffe – det vil si to-tre kopper per dag
– ikke har en utpreget vanndrivende
effekt. Da er det mer å hente ved å satse
på et kosthold med lite salt, samt et
stort innslag av kalium. Dette mineralet finner vi for eksempel i frukt og
grønnsaker som tomater, artisjokker,
avokado, ananas og meloner, konkluderer Eirik Garnås.

