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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige drabbades 5526st personer av inkontinens 2017. Inkontinens innebär 

läckage av urin eller faeces. Urininkontinens kan bero på försvagad bäckenbottenmuskulatur 

efter till exempel en vaginal förlossning eller kan bero på avflödeshinder i urinröret. 

Faecesinkontinens kan bero på tarmsjukdomar eller kirurgi runt analkanalen. Ämnet är svårt 

att prata om vilket ställer krav på sjuksköterskan att våga fråga samt att besitta relevant 

kunskap.  

Syfte: Att beskriva personers upplevelse av att leva med urininkontinens eller 

faecesinkontinens, samt att beskriva den metodologiska aspekten undersökningsgrupp i de 

valda artiklarna.  

Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie med beskrivande design. Databaserna 

PubMed och Cinahl har använts för att hitta relevanta artiklar.  

Huvudresultat: Personer med inkontinens upplevde att det är ett ämne som är svårt att prata 

om, vilket gör att det krävdes en förståelse från omgivningen och från vården. Det upplevdes 

befriande att prata med andra som hade samma problem. När personerna med inkontinens 

upplevde att de tappade kontrollen över symtomen upplevde de oro för att andra skulle märka 

att de är inkontinenta. I samband med det valde många att sluta med aktiviteter som de 

tidigare uppskattat, vilket ledde till att de isolerade sig.  

Slutsats: Förståelse och stöd gav personer med inkontinens modet att prata om sin situation. 

När en sjuksköterska våg fråga om symtomen kan en god och givande relation uppstå.  

 

Nyckelord: faecesinkontinens, upplevelse, urininkontinens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary  

Background: In Sweden, 5526 persons were affected by incontinence 2017. Incontinence 

causes leakage of urine or faeces. Urinary incontinence may be due to weakened pelvic floor 

muscles after for example a vaginal delivery or may be due to drainage in the urethra. Faeces 

incontinence may be due to bowel disease or surgery around the anal canal. The subject is 

difficult to talk about, which imposes a requirement on the nurse to dare to ask and to possess 

relevant knowledge.  

Aim: To describe people's experience of living with urinaryincontinence or 

faecalincontinence, as well as describing the methodological aspect of the study group in the 

selected articles.  

Method: The present study is a literature review with descriptive design. The PubMed and 

Cinahl databases have been used to find relevant articles.  

Main outcome: People with incontinence experienced that it is a subject that is difficult to 

talk about, which necessitates an understanding of the environment and from nurses. It was a 

reliefe to talk to others who had the same problem. When the person with incontinence 

experienced that they lost control of the symptoms, they were worried that others would 

notice that they were incontinent. In connection with this, many chose to end activities they 

had previously estimated, which led to isolation.  

Conclusion: Understanding and support gave people with incontinence the opportunity to talk 

about their situation. When a nurse dares to ask about the symptoms, a good and rewarding 

relationship can arise. 

 

 Keywords: experience, faecal incontinence, urinary incontinence 
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Introduktion 

När en person drabbas av ohälsa är symtomen det som personen själv upplever och tecknen är 

det som vårdpersonal kan undersöka (Ekman 2014). Inkontinens är ett ofarligt men 

ovälkommet symtom på tillstånd som påverkar personens välbefinnande negativt. 

Eliminationen är något som i vår kultur ska kunna hanteras i vuxen ålder och ska ske på en 

bestämd plats, privat och inte i andras åsyn (Stenzelius 2014). För att känna socialsamhörighet 

krävs att alla följer samma normer, som är oskrivna riktlinjer för hur personer ska uppföra sig 

i olika situationer (Sandman & Kjellström 2016).  

 

Totalt fick 5526 personer diagnosen inkontinens i Sverige 2017, de flesta fick sin diagnos i 

primärvården (socialstyrelsen 2017). 

 

Urininkontinens 

Urininkontinens innebär ofrivilligt läckage av urin (Lindström 1999). Totalt fick 2975 

personer diagnosen urininkontinens 2017, av dessa var 2556 kvinnor och 419 var män 

(socialstyrelsen 2017). 

  

Patofysiologi 

Vid ansträngningsinkontinens uppfattas läckage som små skvättar. När personer hostar 

skrattar eller idrottar ökar trycket i buken och blir högre än vad bäckenbotten och urinröret 

kan hålla emot, och då läcker det ut urin. Den här typen drabbar ofta kvinnor efter en 

förlossning då bäckenbotten är uttänjd och förslappad. Kvinnor som inte fött barn kan drabbas 

av ansträngningsinkontinens och då beror det ofta på att musklerna blir förslappade med 

åldern (Lindström 1999). 

  

Vid Trängningsinkontinens läcker ofta hela blåsans innehåll ut. När blåsväggen kontraheras 

upplever personen ett akut behov av att tömma blåsan. Det finns två typer av 

trängningsinkontinens, den sensoriska typen innebär att personen upplever trängningar trots 

att blåsan inte är fylld. Behovet av att tömma blåsan uppstår ofta vilket leder till täta 

toalettbesök, men behöver inte alltid vara förknippat med läckage. Motorisk 

trängningsinkontinens ger kraftiga trängningar samtidigt som blåsväggen kontraheras vilket 

ofta leder till ett stort läckage. Personer kan också drabbas av blandinkontinens vilket är en 

blandning av ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens (Lindström 1999). 



 

2 

 

 

Vid Överrinningsinkontinens läcker urin ut på grund av att blåsan blir full. Blåsan blir 

överfylld och ett mindre läckage uppstår. Den här typen är vanlig vid avflödeshinder eller 

förslappad blåsa. Hos kvinnor är det vanligt vid prolaps (Lindström 1999). 

 

Behandling 

Vid ansträngningsinkontinens är det i första hand att stärka bäckenbottenmuskulaturen som är 

behandlingsmetoden för att minska läckagen (Lindström 1999). Genom att göra knipövningar 

med speciella knipkulor stärks musklerna i bäckenbotten (Gjerland, Almås och Grønseth, 

2011). Östrogen kan användas som behandling om det inte räcker med bäckenbottenträning. 

Läckagen kan också avhjälpas med hjälp av kirurgi då ligamenten runt urinblåsan stärks 

(Lindström 1999).   

 

Vid trängningsinkontinens behandlas personen med blåsträning i första hand men kombineras 

ibland med bäckenbottenträning (Lindström 1999). Blåsträning används för att öka tiden 

mellan blåstömningarna, personen får sakta öka tiden mellan toalettbesöken för att öka 

blåsans förmåga att hålla urinen (Gjerland, Almås och Grønseth, 2011). Livsstilsförändringar 

såsom att reducera kaffeintaget, minska i vikt och sluta röka kan också ge goda effekter 

(Chung, Katz, Love 2017). 

 

Vid överrinningsinkontinens som beror på avflödeshinder behandlas personerna med kirurgi. 

Om personen inte behandlas med kirurgi är intermittent kateterisering (RIK) ett alternativ 

(Lindström 1999).   

 

Faecesinkontinens  

Faecesinkontinens är oförmåga att förhindra avföringsavgång (Lindström 1999). Totalt fick 

2551 personer diagnosen faecesinkontinens 2017 varav 2126 var kvinnor och 425 var män 

(socialstyrelsen 2017). 

 

Patofysiologi 

Vid sensorisk faecesinkontinens betyder det att personen inte känner trängningar eller 

läckage.  
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Vid motorisk faecesinkontinens känner personen trängning men kan inte förhindra läckage. 

Det beror ofta på en skada på analsfinktern, vilket till exempel kan drabba kvinnor vid en 

vaginal förlossning (Lindström 1999). 

 

Behandling 

För att minska de praktiska besvären med faecesinkontinens kan till exempel fiberrik kost 

provas för att göra avföringen hårdare. Det kan också ge en positiv effekt att ändra sina 

dagliga rutiner. Att göra knipövningar för att träna sin bäckenbotten kan göra det lättare att 

undvika läckage. Det finns även kirurgiska metoder för att behandla faecesinkontinens, 

beroende på den bakomliggande orsaken går det att återställa eller återskapa muskulatur i 

bäckenbotten eller analsfinktern. Det går också att kirurgiskt påverka kolon och anus (Alavi et 

al. 2015). 

 

Hälsa 
Inom omvårdnad är grundsynen att hjälpa varje individ till att uppleva hälsa, många delar av 

en persons liv påverkar huruvida personen upplever hälsa eller inte. Några delar som påverkar 

är ekonomisk trygghet, tro och värderingar inom politik och etik. Hälsa som begrepp kan 

förstås ur ett naturvetenskapligt eller holistiskt perspektiv. Ur det holistiska perspektivet riktas 

intresset till hela människan där hälsa inte endast är en frånvaro av sjukdom (Willman 2014). 

I Sverige är Hälso- och sjukvårdens mål är ge en vård med respekt för människors värdighet 

och lika värde, förebygga ohälsa och att på lika villkor ge en god hälsa till hela befolkningen 

(Hälso- och sjukvårdslagen SFS 2017:30). Sjuksköterskorna bör arbeta hälsofrämjande, där 

de bör ge undervisning till patienter samt deras närstående och se patientens möjligheter till 

egenvård för att främja hälsa (Willman 2014). 

 

Sjuksköterskans roll 

Allmän omvårdnad 

I sjuksköterskeprofessionen är omvårdnad en central del och den preventiva omvårdnaden bör 

ges till både friska personer och till personer som lider av sjukdom (Nortvedt & Grønseth 

2010). Det regleras i patientsäkerhetslagen att sjukvårdspersonal ska vara professionell och ge 

en omsorgsfull vård utifrån patientens behov samt att patienten ska respekteras och göras 

delaktig i sin vård (Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659). Kunskap som är ämnesspecifik och 

bygger på både forskning och erfarenhet ligger till grund för sjuksköterskans kliniska 

bedömningar. För att kunna möta personer från olika sociala sammanhang krävs kunskap i 
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kommunikation samt kulturella skillnader. En sjuksköterska kan genom sin omvårdnad av 

personen lindra den psykiska och sociala påfrestningen som olika symtom utgör (Nortvedt & 

Grønseth 2010).  

 

Specifik omvårdnad  

Det är viktigt att sjuksköterskan kan kommunicera och har god kunskap om inkontinens för 

att minska skuld och skamkänslor hos personer med inkontinens (Ostaszkiewicz, Tomlinson 

& Hutchinson 2018). Viktigt att tänka på för sjuksköterskan är också att det som inte är något 

ovanligt för hen kan vara något skamfyllt för personen (Lindström, 1999). Det är vanligt att 

personer inte söker vård för inkontinens vilket gör att sjuksköterskan behöver våga fråga om 

dessa symtom även om personen söker för något annat (Gjerland, Almås och Grønseth, 2011). 

När en person med inkontinens träffar en sjuksköterska och berättar om sina symtom är det 

viktigt att sjuksköterskan stärker personen i dennes situation och hjälper personen att ta till sig 

sin nya situation (Lindström 1999). För att kunna ge rätt stöd och hjälp behöver 

sjuksköterskan kartlägga personens problem med läckage. Genom att använda miktionslista 

eller blöjvägning kan sjuksköterskan få reda på storleken och frekvensen på läckagen 

(Gjerland, Almås och Grønseth, 2011). Att benämna sig som inkontinent är det få personer 

som vill när det gäller urinläckage, därför är det viktigt att arbeta för att förebygga besvären 

och bevara kontinensen (Stenzelius 2014). En vanlig komplikation vid urininkontinens är 

dermatitis vilket innebär att det blir en inflammation i huden som utsätts för långvarig kontakt 

med urin. För att undvika att huden blir röd och inflammerad är det viktigt att hålla rent och 

torrt samt att ha bra produkter för hudvård (Beele, Smet, Damme & Beeckman 2018).  

 

Vårdpersonalens upplevelse av inkontinens 

En viktig del av inkontinensvård är att behålla personens integritet och till exempel vara 

diskret när det talas om att det är dags att byta inkontinensskydd. Personer som inte vill ha 

inkontinensskydd men som inte vill att andra ska se att de lider av inkontinens är en 

utmanande uppgift för vårdpersonal, ett sätt att hantera det är att börja med att erbjuda små 

skydd och sedan försiktigt erbjuda större efter hand (Ostaszkiewicz, Tomlinson & Hutchinson 

2018). Sjuksköterskor som arbetar med inkontinens upplever ofta att annan vårdpersonal 

saknar kunskap och gärna delar ut inkontinensskydd som en snabb lösning (Wagg, Kendall & 

Bunn 2017). Sjuksköterskor som arbetar med inkontinensvård inom primärvården upplever att 

det är lättare att prata om inkontinens när de träffar en patient på en tid bokad just för att 

diskutera inkontinens. Genom att vara öppen och förstående upplever sjuksköterskorna att de 
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kan påverka viljan att berätta om hur symtomen påverkar vardagen för den sökande personen. 

När sjuksköterskan lyckas skapa ett förtroende upplever sjuksköterskan att besöken blir 

meningsfulla och att förutom att skriva ut inkontinensskydd kan hen vara ett socialt stöd 

(Hägglund 2010). Personer som väljer att utbilda sig inom vårdyrket är medvetna om att det i 

professionen ingår att hantera urin och faeces, och att det är något som de måste acceptera 

(Todd & Woodward 2018). Vårdpersonal som arbetar inom äldreomsorgen upplever att de 

genom att hjälpa de äldre med inkontinensvård samtidigt hjälper personerna att upprätthålla 

sin värdighet. Arbetsuppgiften känns ibland jobbig men de tar sig an den och lyfter sig över 

känslan av att det är olustigt. Personalen motiverar sig genom att de vet att de gör ett viktigt 

arbete (Ostaszkiewicz, O'Connell, & Dunning, 2016). Att upprätthålla personers integritet 

upplevs av sjuksköterskor som viktigt men svårt, speciellt när personen är ung. Manliga 

sjuksköterskor upplevde det svårare att hjälpa kvinnliga patienter med personlig hygien (Todd 

& Woodward 2018).  

 

Teoretisk referensram 

Coping är strategier som en person använder sig av för att hantera olika stressande moment i 

livet, inte bara sjukdom utan olika typer av kriser. Hur en person hanterar momentet beror på 

en mängd olika faktorer såsom personens hälsa, energinivå, trosuppfattning med mera. Olika 

faktorer i livet såsom socialt nätverk och materiella resurser har motiverande effekt. Coping 

kan delas upp i två övergripande kategorier; problemfokuserad coping som utgår från att 

hantera stressoren i den omgivning som finns. Eller känslofokuserad coping som handlar om 

att hantera sin känslomässiga reaktion på en stressor. Mellan dessa två finns ingen klar gräns 

utan en person kan använda sig av båda strategierna flytande över tid (Lazarus & Folkman, 

1984). Känslofokuserad coping handlar ofta om att den som utsätts för en stressor väljer att 

byta fokus till något annat för att kunna hantera sina känslor. Känslofokuserad coping löser 

inga problem och kan vara en källa till bedrövelse, det är en av anledningarna till att personer 

använder sig av olika strategier (Park, 2011). Ofta uppstår känslofokuserade strategier när det 

är en stressor som inte går att förändra. Problemfokuserad coping har likheter med 

problemlösning men har även en dimension som är riktad inåt personen som är påverkad av 

stressoren. Det används oftare när stressoren eller situationen kring den bedöms vara möjlig 

att förändra (Lazarus & Folkman, 1984). 
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Vid svåra problem som personen inte kan kontrollera till exempel. Svår sjukdom eller 

olyckor, är det vanligt att personen använder sig av en meningsskapande strategi i det första 

läget eftersom det inte finns något man kan förändra i situationen. Meningsskapande coping 

är ett tillägg till de två första strategierna och innebär att en person genom att ändra mål i livet 

också förändrar sitt sätt att hantera stressoren. När målen i livet anpassas efter vad som är 

möjligt i den nya situationen kan personen få lättare att se en mening med stressoren (Park 

2011). Lazarus & Folkman (1984) menar att copingstrategier handlar om att tolerera, 

förminska och acceptera det som inte kan förändras.  

 

Problemformulering 

5526 personer fick 2017 diagnosen inkontinens som finns i olika typer. Beroende på 

bakomliggande orsak kan olika behandlingar vara aktuella, bäckenbottenträning, 

livsstilsförändringar samt kirurgi. Vårdpersonal kommer ofta i kontakt med inkontinensbesvär 

och de upplever att det är viktigt att personerna med inkontinens får behålla sin integritet. 

Sjuksköterskor som arbetar med inkontinensvård inom primärvården betonar att det är viktigt 

att bemöta personerna på rätt sätt för att få en förtroendefull relation. Inom forskningen finns 

det många studier på hur väl olika behandlingar fungerar gällande inkontinens samt hur 

personer hanterar sin vardag. Kvantitativa studier som undersöker livskvalitet hos personer 

med inkontinens finns tillgängliga, däremot finns det få kvalitativa studier där deltagarna med 

egna ord får berätta om sin situation. Det finns även få litteraturstudier som baseras på 

kvalitativa studier om hur det är att leva med inkontinens. Att personer drabbas av inkontinens 

som försvårar det vardagliga livet är något som varje sjuksköterska bör ha kunskap om. 

Eftersom det är ett ämne som är svårt för drabbade personer att prata om behöver 

sjuksköterskan vara den som tar upp ämnet och som ser till att personen får rätt hjälp. 

 

Syfte 

Att beskriva personers upplevelser av att leva med urininkontinens eller faecesinkontinens – 

samt att beskriva den metodologiska aspekten undersökningsgrupp i de valda artiklarna. 

 

Frågeställningar 

Hur upplever personer att det är att leva med urininkontinens eller faecesinkontinens? 

Hur ser den metodologiska aspekten undersökningsgrupp ut i de valda artiklarna? 
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Metod 

  

Design 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med beskrivande design. I Polit & Beck (2017) 

beskrivs en litteraturstudie som en viktig grund för att visa att det finns forskning och evidens 

i ett valt ämne. 

 

Sökstrategi 

Databaserna PubMed och Cinahl gör det möjligt att få tillgång till en mängd publicerat 

material inom hälsa och omvårdnad (Polit & Beck 2017). Därför har vetenskapliga artiklar till 

föreliggande studie sökts i dessa två databaser. I sökningen i PubMed användes MeSH termen 

urinary incontinence kombinerat med ordet experience i fritext, även MeSH termen fecal 

incontinence kombinerades med experience i fritext. För att begränsa sökningen användes den 

booleanska termen AND. Polit & Beck (2017) förklarar att MeSH termer finns i PubMed och 

gör det möjligt att söka på ett ämnesord men även få med relevant information för sökningen 

som står under ett annat ämnesord, vidare skriver de att booleanska termen AND är ett sätt att 

kunna avgränsa sökningen. I databassökningen inför föreliggande studie användes 

begränsningarna max tio år gamla och engelskspråkiga. Polit & Beck (2017) poängterar att 

underlaget till en litteraturstudie inte bör vara äldre än femton år. De menar också att 

artiklarna som söks fram bör vara på ett språk som forskarna behärskar.  

 

I Cinahl gjordes en fritextsökning där urinary incontinence kombinerades med experience. 

För att begränsa sökningen användes den booleanska termen AND. Även i denna sökning 

användes begränsningarna, max tio år gamla och engelskspråkiga. Även begränsningarna 

fulltext och peer review användes. Polit & Beck (2017) beskriver att peer review innebär att 

andra forskare har granskat studien vilket ger en högre trovärdighet. Författarna till 

föreliggande studie valde att begränsa sökningarna till att endast innehålla artiklar som är 

tillgängliga via högskolan i Gävle. Sökresultaten finns beskrivna i tabell 1, Sökresultat.  

 

 

 

 

 



 

8 

 

Tabell 1. Sökresultat.  

Databas Begränsningar (limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Medline 

via 

Pubmed 

10 år 

Engelska 

HIG 

2018-08-31 

Experience AND Fecal 

incontinence [Mesh] 

166 4 

Medline 

via 

Pubmed 

10 år 

Engelska 

HIG 

2018-08-31 

Experience AND Urinary 

incontinence [MeSH] 

402 4 

Cinahl 10 år 

Engelska 

Full text 

Peer Review 

2018-09-13 

Urinary incontinence 

AND Experience 

181 2 

 Totalt      749 10 

 

Urvalskriterier 

För att beskriva verkligheten på ett korrekt sätt och få en hög trovärdighet i en studie bör 

forskaren välja kriterier för sin sökning i databaser. Exklusionskriterier används för att välja 

bort artiklar. Inklusionskriterier används för att välja ut vilka artiklar som ska ingå i studien 

(Polit & Beck 2017). I föreliggande studie har kvalitativa artiklar som är relevanta för 

föreliggande studies syfte inkluderats för att få en djupare förståelse för personers upplevelser. 

Både män och kvinnor inkluderades. Föreliggande studie undersökte vuxna personers 

upplevelser varför artiklar med deltagare under 18 år exkluderades. Artiklar skrivna ur ett 

vårdande perspektiv samt litteratursammanställningar exkluderades också. Inklusionskriterier 

och exklusionskriterier redovisas i tabell 2, Urvalskriterier. 

 

Tabell 2, Urvalskriterier. 

Inklusionskriterier 

 

Exklusionskriterier 

Kvalitativa artiklar Personer under 18 år 

Män och/eller kvinnor Litteratursammanställningar 

 Artiklar ur ett vårdande perspektiv 
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Urvalsprocess 

Totalt söktes 749st artiklar fram som handlade om inkontinens varav 583st handlade om 

urininkontinens av dessa fanns 402st i PubMed och 181st i Cinahl. Totalt 166st artiklar 

handlade om faecesinkontinens och fanns i PubMed. Detta beskrivs i figur 1, Sökredovisning 

A. 

 

 

Figur 1. Sökredovisning A. 

 

För att kontrollera om artiklarna svarade på föreliggande studies syfte lästes titeln på samtliga 

749st artiklar. Titeln på 670st av artiklarna svarade inte på föreliggande studies syfte och 

exkluderades. Då återstod 79st artiklar varav 13st var dubbletter som exkluderades. Abstractet 

i de 66st artiklar som kvarstod granskades. Varav 56st exkluderades då de inte svarade på 

föreliggande studies syfte. Av dessa var 10st relevanta för föreliggande studies syfte. Det här 

visas i figur 2, Sökredovisning B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal artiklar 
fördelat på Databas

Totalt antal artiklar om 
Urininkontinens och 
Faecesinkontinens

Totalt antal artiklar 749

Urin 

583

PubMed
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Cinahl 

181

Faeces
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PubMed 
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Figur 2. Sökredovisning B. 

 

Dataanalys 

Nästa steg i processen var att läsa artiklarna i sin helhet för att med säkerhet se att de ger svar 

på studiens syfte (Polit & Beck 2017). De tio utvalda artiklarna skrevs ut och studerades 

enskilt två gånger i sin helhet, av båda författarna till föreliggande studie. Därefter diskuterade 

författarna till föreliggande studie fynden i artiklarnas resultat och undersökningsgrupper för 

att se om de svarade på föreliggande studies syfte. Resultat som svarar på föreliggande studies 

syfte i artiklarna valdes ut och fördes in i tabell 4, Resultatsammanställning, som finns att se i 

bilaga 2. Därefter grupperades fynden baserat på tema. Enligt Aveyard (2014) ska de 

viktigaste delarna av resultatet i artiklarna identifieras och grupperas utefter teman. Polit & 

Beck (2017) benämner detta som likhetsprincipen, vilket innebär att hitta delar i resultatet, i 

olika artiklar, som har liknande mening och innehåll. För att bygga upp rubriker behöver även 

skillnader i resultaten identifieras. Författarna till föreliggande studie började med att göra en 

mind-map på en whiteboardtavla för att urskilja olika teman, olika färger valdes ut till olika 

teman. För att tydliggöra de olika temanas förekomst i artiklarna användes 

överstrykningspennor i vald färg för varje tema. Artiklarnas metoddelar lästes och 

79 artiklars titel 

svarar på syftet 

66 artiklar 

kvarstår  

10 artiklars 

abstrakt svarar 

på syftet 

Totalt: 

749 artiklar 

670 artiklar 

exkluderade

s 

13 dubbletter 

exkluderades 

56 artiklar 

exkluderade

s 
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information om undersökningsgruppen i varje artikel sammanställdes i tabell 3, 

Metodologiska aspekter. Tabellen finns att läsa i sin helhet i bilaga 1.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie har kritiskt granskat alla utvalda artiklar och behållit en 

objektiv inställning till materialet. Resultatet i föreliggande studie bygger på de lästa 

artiklarnas resultat och innehåller inga egna vinklingar av det lästa vetenskapliga materialet. 

Fabricering eller förfalskning har inte förekommit i föreliggande studie. En studie får enligt 

Polit & Beck (2017) inte innehålla påståenden som inte är sanna och ej innehålla plagiat. I 

föreliggande studie har vedertagen referenshantering använts för att undvika misstankar om 

plagiat.  

 

Resultat 

I föreliggande studie kommer resultatet att presenteras med hjälp av två överrubriker samt 

fyra underrubriker. Dessa är Kontrollförlust med underrubrikerna Leva med en ständig oro 

och Förändrad självbild och sänkt sinnesstämning samt Tillit med underrubrikerna Begränsat 

socialt umgänge och Vikten av trygghet och förståelse. Varje överrubrik kommer att inledas 

med en kortfattad presentation. I slutet av resultatet kommer den utvalda metodologiska 

aspekten att presenteras.  

Kontrollförlust 

Personer som lever med inkontinens är ofta oroliga för att de ska lukta samt att andra ska 

tycka illa om dem. Det påverkar personernas självbild och de upplever att de förlorar 

kontrollen över sin vardag.  

  

Leva med en ständig oro 

De som lever med urininkontinens upplever det som något obehagligt och okontrollerbart 

(White et al. 2014). Personer som lever med faecesinkontinens uppger att det leder till en 

ständig osäkerhet (Olsson & Berterö 2014). Att inte längre styra helt över sina toalettvanor 

leder till osäkerhet (White et al. 2014). Personerna i studierna upplever ibland att de kan 

kontrollera sina symtom men upptäcker sedan att så inte är fallet (Peden-McAlpine, Bliss & 

Hill 2008). För att öka upplevelsen av kontroll är många personer med inkontinens beroende 

av att veta var närmaste toalett finns (Arkan, Beser & Ozturk 2018; Hayder & Schnepp 2010; 

Peden-McAlpine, Bliss, Becker & Sherman 2012). När personer med faecesinkontinens 
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beskriver sina upplevelser kring symtomen berör de ångest och rädsla för att läcka på 

offentliga platser eller att lukta illa. Ständigt närvarande är också oron för vad andra ska tycka 

om dem (Olsson & Berterö 2014). I samband med ett läckage upplever alla deltagare i studien 

det som att de gör något fel vilket leder till en rädsla för att bli kritiserad av andra (Arkan, 

Beser & Ozturk 2018). Alla deltagare i Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom 

(2008) med urininkontinens oroas av att andra ska uppfatta att de luktar urin. I studien av 

Peden-McAlpine, Bliss, Becker & Sherman (2012) beskrev personer med faecesinkontinens 

att de oroades över att andra ska känna att de luktar. I Esparza, Tomás & Pina-Roche (2018) 

beskriver några av männen att de är rädda för att bli avslöjade och få negativa reaktioner från 

kollegor. I Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom (2008) beskriver personer med 

urininkontinens en rädsla för att inte bli tagen på allvar av läkare. 

 

Inkontinens påverkar kärleksförhållanden negativt då några av personerna undviker sex. 

(Hayder & Schnepp 2010; Olsson & Berterö 2014). Många personer med inkontinens 

upplever en oro över framtiden och hur det kommer att bli när de blir äldre. Den största oron 

ligger i att det kommer att bli värre (Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018; Olsson & Berterö 

2014; Peden-McAlpine, Bliss, Becker & Sherman 2012) samt att de kommer att bli beroende 

av andra för att klara sin vardag (Arkan, Beser & Ozturk 2018; Olsson & Berterö 2014). 

 

Förändrad självbild och sänkt sinnesstämning  

Några personer som lever med faecesinkontinens upplever en ändrad självbild och ett 

sviktande självförtroende (Olsson & Berterö 2014). När några av kvinnorna i studien inte kan 

kontrollera sina symtom lägger de skulden på sig själva, även när olika strategier för att 

försöka skapa kontroll misslyckas skuldbelägger kvinnorna sig själva trots att det inte beror på 

dem (Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008). Personer med urininkontinens upplever skam över 

sin situation, vilket kan hindra dem från att söka hjälp (White et al. 2014). Några av 

deltagarna har en förutfattad mening om att personer i omgivningen tycker att de är 

motbjudande. Personer med faecesinkontinens kan uppleva känslor såsom ilska, frustration 

och förtvivlan över sin situation (Olsson & Berterö 2014).  

 

Det är vanligt att personer som lever med inkontinens upplever att de blir nedstämda och 

ledsna. Vanligt är även att situationen kan upplevas som ångestfylld och ge depressiva 

symtom (Arkan, Beser & Ozturk 2018; Cichowski, Dunivan, Rogers & Komesu 2014; 

Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018). Att hela tiden uppleva stress och ångest över sin 
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situation leder till utmattning enligt personer med faecesinkontinens (Peden-McAlpine, Bliss 

& Hill 2008). 

 

Tillit 

Personer med inkontinens tenderar att isolera sig då de känner sig obekväma utanför hemmet. 

Att omgivningen har förståelse för symtomen ger en trygghetskänsla och inger förtroende.  

 

Begränsat socialt umgänge 

Personer som lever med inkontinens upplever att det är svårt att prata om sina problem med 

andra. Problemen upplevs som privata och rädslan för att få negativa reaktioner är stor 

(Hayder & Schnepp 2010; Olsson & Berterö 2014). Ofta känner kvinnor att de behöver 

hemlighålla sina problem för alla utom de som står dem mycket nära (Peden-McAlpine, Bliss 

& Hill 2008). När kvinnor med faecesinkontinens upplever att de har stöd och förståelse av 

sina närstående istället för att känna sig dömda blir det lättare att berätta om sina problem 

(Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018). Att prata om urininkontinens är speciellt svårt med en 

ny potentiell partner eftersom personen är rädd att bli avvisad (Hayder & Schnepp 2010). I 

White et al. (2014) berättar personer med urininkontinens att det är svårt att inleda nya 

förhållanden.  

  

När personer lider av urininkontinens är det vanligt att de slutar med de aktiviteter som de 

tidigare utfört regelbundet såsom dans, sport och bio. I och med detta minskar den sociala 

samvaron med andra människor (Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018; Hayder & Schnepp 

2010). När personer med urininkontinens befinner sig i sitt hem upplever de sig inte hindrade 

av sina symtom, det är alltid nära till toaletten och om det behövs är det lätt att duscha och 

byta kläder (Hayder & Schnepp 2010). Personer i studierna upplever sig isolerade eftersom de 

väljer att inte gå ut eller åka till okända platser på grund av rädsla för läckage (Arkan, Beser & 

Ozturk 2018; Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018). 

  

Några personer med faecesinkontinens beskriver att de upplever att det är mycket extra arbete 

kring att gå ut vilket leder till att de stannar hemma. Det beskrivs också som vanligt att 

personer väljer att skylla på till exempel huvudvärk för att få en anledning till att stanna 

hemma (Olsson & Berterö 2014). Personer med urininkontinens upplever livet som begränsat 

vilket leder till frustration över den minskade friheten och att gå miste om det sociala i livet 
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vilket ofta upplevs som en stor sorg. Väldigt sociala personer som inte längre kan eller vill 

vara det känner inte igen sig själv i sin nya situation (White et al. 2014). Det visar sig att 

inkontinens ökar den sociala isoleringen eftersom man väljer att stanna hemma (Peden-

McAlpine, Bliss, Becker & Sherman 2012; White et al. 2014). När symtomen sätter stopp för 

att utföra vardagliga sysslor upplevs en känsla av hjälplöshet (Esparza, Tomás & Pina-Roche 

2018). 

  

Vikten av trygghet och förståelse  

Flera kvinnor upplever urininkontinens som något normalt som är kopplat till åldrande och 

barnafödande (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom 2008; Esparza, Tomás & 

Pina-Roche 2018). Några av de elva män som deltog i Peden-McAlpine, Bliss, Becker & 

Sherman’s (2012) studie som lever med faecesinkontinens, uppger att de med tiden lär sig att 

leva med sina besvär och upplever det som det nya normala (Peden-McAlpine, Bliss, Becker 

& Sherman 2012). Genom att träffa andra med samma problem upplever personerna att de får 

tröst och insikt i hur andra hanterar sin vardag (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-

Blom 2008; Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008). Kvinnor upplever det som enklare att 

umgås med de som vet om problemet. När en olycka händer kan de prata om det. Kvinnorna 

som lever med faecesinkontinens gör allt de kan för att undvika en olycka eftersom en sådan 

får dem att känna sig generade och bortgjorda. Detta är oavsett om de har berättat om sitt 

problem eller inte för den som de umgås med (Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008). Det är 

viktigt med förståelse och omsorg från de som står närmast den med problem. Några av 

personerna upplever att hemmet blir som en säkerhetszon där de inte behöver oroa sig för att 

läcka inför andra (Olsson & Berterö 2014). Hemma känns livet normalt och är fyllt med 

vardagliga bestyr men när kvinnorna i studien tänker på att de inte kan eller vill åka till andra 

platser känns huset som den enda säkra platsen (Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008). I 

Arkan, Beser & Ozturk (2018) beskrivs upplevelsen av att leva med urininkontinens som att 

aldrig känna sig bekväm någonstans någonsin av alla deltagare. 

 

Sjukvården anses av deltagarna inte ha tillräckligt med kunskap om inkontinens för att kunna 

ge adekvata råd. Det leder till en upplevelse av dåligt bemötande och bristande förståelse 

(Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008; White, et al. 2014; Zeznock, Bradway & Gilje 2009). 

Några av personerna i Olsson & Berterö (2014) beskriver också att de inte alltid känner sig 

delaktiga i sin behandling. I Cichowski, Dunivan, Rogers & Komesu (2014) belyser 

deltagarna vikten av att aldrig tappa hoppet om att det kan bli bättre. 
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Metodologisk aspekt  

 

Antal deltagare 

I de utvalda studierna levde 122 personer med urininkontinens och 41 personer med 

faecesinkontinens. Personerna med urininkontinens var med i sex av artiklarna fördelade 

enligt; 33 personer (Esparza, Tomás & Pina-Roche (2018), 32 personer (Hayder & Schnepp 

2010), 17 personer (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom 2008; Zeznock, 

Bradway & Gilje 2009), 15 personer (Arkan, Beser & Ozturk 2018) och åtta personer (White 

et al. 2014). Personerna med faecesinkontinens var med i fem av artiklarna fördelat enligt; 20 

personer (Olsson & Berterö 2014), elva personer (Peden-McAlpine, Bliss, Becker & Sherman 

2012) tio personer (Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008). Cichowski, Dunivan, Rogers & 

Komesu (2014) redovisar inte vilket antal deltagare de har.   

 

Könsfördelning 

Av de utvalda artiklarna handlar fem stycken om kvinnor (Andersson, Johansson, Nilsson & 

Sahlberg-Blom 2008; Cichowski, Dunivan, Rogers & Komesu 2014; Peden-McAlpine, Bliss 

& Hill 2008; White et al. 2014; Zeznock, Bradway & Gilje 2009). Av de utvalda artiklarna 

handlar fyra stycken om män och kvinnor (Arkan, Beser & Ozturk 2018; Esparza, Tomás & 

Pina-Roche 2018; Hayder & Schnepp 2010; Olsson & Berterö 2014;). I Peden-McAlpine, 

Bliss, Becker & Sherman (2012) intervjuades elva män. Totalt 81st kvinnor med 

urininkontinens deltog i studierna (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom 2008; 

Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018; Hayder & Schnepp 2010; White et al. 2014; Zeznock, 

Bradway & Gilje 2009) samt 26st män med urininkontinens (Esparza, Tomás & Pina-Roche 

2018; Hayder & Schnepp 2010). Totalt deltog 25st kvinnor med faecesinkontinens i studierna 

(Olsson & Berterö 2014; Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008) samt 16st män med 

faececsinkontinens (Peden-McAlpine, Bliss, Becker & Sherman 2012; Olsson & Berterö 

2014). I Cichowski, Dunivan, Rogers & Komesu (2014) redovisas att studien har kvinnliga 

deltagare med faecesinkontinens men inte hur många de är. 

 

Ursprungsland 

Av de utvalda artiklarna är fyra stycken gjorda i USA (Cichowski, Dunivan, Rogers & 

Komesu 2014; Peden-McAlpine, Bliss, Becker & Sherman 2012; Peden-McAlpine, Bliss & 
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Hill 2008; Zeznock, Bradway & Gilje 2009). Sverige var ursprungsland för två av artiklarna 

(Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom 2008; Olsson & Berterö 2014). Övriga 

länder som representeras är: Tyskland (Hayder & Schnepp 2010) Spanien (Esparza, Tomás & 

Pina-Roche 2018) Turkiet (Arkan, Beser & Ozturk 2018) och Australien (White et al.  2014). 

 

Åldersfördelning 

Deltagarna i fem av studierna var mellan 28 och 89 år gamla (Andersson, Johansson, Nilsson 

& Sahlberg-Blom 2008; Hayder & Schnepp 2010; Olsson & Berterö 2014; Peden-McAlpine, 

Bliss, Becker & Sherman 2012; Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008). Medelåldern uppgavs 

vara 67,93år (Arkan, Beser & Ozturk 2018) samt 57 år (Zeznock, Bradway & Gilje 2009). I 

Cichowski, Dunivan, Rogers & Komesu (2014) var medelåldern 56 år och ett av 

inklusionskriterierna för att få delta i studien var att personerna var >18år. Varken Esparza, 

Tomás & Pina-Roche (2018) eller White et al. (2014) uppger vilken ålder deltagarna i studien 

har.  

 

Diskussion 

Diskussionsavsnittet börjar med en kortfattad sammanställning av huvudresultaten i 

föreliggande studie, därefter diskuteras både personers upplevelser av att leva med 

inkontinens samt den metodologiska aspekten undersökningsgrupp. I metoddiskussionen 

diskuteras styrkor och svagheter med tillvägagångssättet. Avsnittet avslutas med föreliggande 

studies relevans för det kliniska arbetet samt förslag till vidare forskning.  

 

Huvudresultat 

Personer med inkontinens är ofta rädda för att lukta och oroar sig för vad andra ska tycka om 

dem, detta påverkar en eventuell kärleksrelation negativt. Oro för framtiden och frustration 

över hur tillvaron ter sig ger ofta ångest och nedstämdhet. Inkontinens påverkar självbilden 

och självförtroendet negativt, det är ett ämne som är svårt att prata om med personer i sin 

närhet. Hemmet blir ofta en fristad för personer med inkontinens eftersom de inte behöver 

kontrollera var det finns en toalett och de har nära till dusch och ombyten. På grund av rädsla 

för läckage undviker personerna ofta aktiviteter som de tidigare har uppskattat vilket leder till 

att de upplever sig isolerade. I föreliggande studie framkommer att flera kvinnor upplever att 

det är normalt att drabbas av urininkontinens i samband med barnafödande och åldrande. Det 

är viktigt att omgivningen visar förståelse när personerna med inkontinens berättar om sina 
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symtom, ofta upplever de det som befriande att prata med andra med samma symtom. När 

personer med inkontinens söker hjälp för sina problem upplever de att vården saknar 

förståelse och kunskap om problemen. Detta leder till att de känner sig dåligt bemötta och inte 

delaktiga i sin vård. 

 

Resultatdiskussion  

Rädslan för att lukta (Olsson & Berterö 2014; Peden-McAlpine, Bliss, Becker & Sherman 

2012) och vad andra människor ska tycka (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom 

2008; Arkan, Beser & Ozturk 2018; Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018; Olsson & Berterö 

2014) upplevs av personerna i föreliggande studie som något som ökar när bristen på kontroll 

infinner sig. I Sandman och Kjellström (2016) beskrivs en norm som riktlinjer för hur vi ska 

handla i olika sociala situationer. Om normerna inte hålls kan det uppstå ett obehag hos andra 

människor som kan leda till en känsla av utanförskap i den social gemenskapen. Lazarus och 

Folkman (1984) menar att coping innebär att hantera en stressor, att försöka skapa kontroll i 

en utsatt situation och förändra hur den påverkar personen är en typ av känslofokuserad 

coping. Det framkom i föreliggande studie att den ständiga rädslan för läckage påverkar 

kärleksrelationer och sexliv negativt (Hayder & Schnepp 2010; Olsson & Berterö 2014). När 

en person i förhållandet begränsas av sina symtom kan det bli en obalans mellan parterna som 

kan ställa till problem. För att undvika det är det viktigt att partnern är informerad om 

symtomen och att sjuksköterskan vågar lyssna och ställa frågor (Hulter 2014). Revenson & 

DeLongis (2011) menar att en person som hanterar en stressor påverkas i sin coping av sin 

partners ansträngningar för att hantera samma stressor ur sitt perspektiv. Johnsen, Skattebu, 

Aamot-Andersen och Tyberg (2009) beskriver att partnern ofta kan påverkas av tabun vilket 

ger en känslomässigt svår situation i relationen. Det bekräftas i Lindström (1999) som också 

lyfter att det är sammankopplat inte bara med inkontinensbesvären utan även med den stress 

som uppkommer på grund av inkontinensen.  

 

I föreliggande studie framgår att personer med inkontinens ofta upplever att de blir nedstämda 

och ledsna vilket ibland kan leda till depressiva symtom (Arkan, Beser & Ozturk 2018; 

Cichowski, Dunivan, Rogers & Komesu 2014). Stenzelius (2014) uppger att en ständig rädsla 

för att läcka eller att en olycka kan vara i antågande ger en nedsatt självkänsla och kan leda 

till depression. Park (2011) menar att lyckad meningsskapande coping har visat sig ge en 

lägre risk för depression och upplevs ge en känsla av ökat självförtroende.  
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Personerna slutar ofta med aktiviteter som de tidigare uppskattat vilket leder till att de känner 

sig isolerade (Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018; Hayder & Schnepp 2010). Kvinnor med 

förlossningsrelaterad faecesinkontinens gör uppoffringar och begränsar sig för att känna att de 

har kontroll över situationen (Lind Rasmussen & Ringsberg 2010). Lazarus & Folkman 

(1984) menar att personer som använder sig av problemfokuserad coping inte försöker lösa 

problemet utan lära sig att bemästra och förändra stressoren i den mån det är möjligt. 

Deltagarna i Johnsen, Skattebu, Aamot-Andersen och Tyberg (2009) beskriver skammen över 

sig själv de känner när de behöver lämna sociala aktiviteter utan förklaring och känner en 

frustration över att inte kunna vara spontan.  

 

Att inkontinens är ett ämne som är svårt att prata om framkommer i föreliggande studie 

(Hayder & Schnepp 2010; Olsson & Berterö 2014). Omgivningens förståelse för personerna 

är viktig för att de ska våga öppna sig om sina problem (Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008). 

I Johnsen, Skattebu, Aamot-Andersen och Tyberg (2009) upplevde deltagarna att det inte var 

lika jobbigt om ett läckage hände under tiden de umgicks med nära personer som visste om 

problemen. I föreliggande studie framgår också att personer med inkontinens upplever det 

som en befrielse att prata med andra i samma situation (Andersson, Johansson, Nilsson & 

Sahlberg-Blom 2008; Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008).  

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger att patienterna ska med respekt och omtanke 

inneha en omsorgsfull och personlig vård som utgår utifrån patienten. Sjukvårdspersonalen 

ska vara professionell och göra patienten delaktig i sin vård. I föreliggande studie 

framkommer det att personerna med inkontinens upplever att vårdpersonal saknar kunskap 

och förståelse för symtomen (Peden-McAlpine, Bliss & Hill 2008; Whitle et al. 2014; 

Zeznock, Bradway & Gilje 2009). Detta kan även ses i Wagg, Kendall och Bunn (2017) där 

inkontinenssjuksköterskorna i studien upplevde att de sällan blev kontaktade trots viljan att ge 

kunskap till både personal och patienter. De redogör också för att många i vårdpersonalen 

antar att problemen inte finns om inte patienterna själva tar upp dem. Gjerland, Almås och 

Grønset (2011) beskriver sjuksköterskans ansvar att lyssna på patienten och med hjälp av 

frågor och respekt försöka fånga upp personerna som har de här problemen. I Johnsen, 

Skattebu, Aamot- Andersen och Tyberg (2009) upplevde deltagarna att vårdpersonalen 

tvekade vid frågor om inkontinens och bjöd inte in till en dialog. 
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I föreliggande studie framkommer att flera kvinnor upplever att det är normalt att drabbas av 

urininkontinens i samband med barnafödande och åldrande (Andersson, Johansson, Nilsson & 

Sahlberg-Blom 2008; Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018). I studien av Wagg, Kendall & 

Bunn (2017) upplevde kvinnorna med urinläckage att närstående ofta gav en bild av att det 

var något som kom med åldern och efter barnafödande. De saknade själva kunskap om vad 

som var normalt och när de bör söka hjälp för sina problem. Lindström (1999) förklarar att 

när kroppen åldras minskar urinblåsans volym vilket leder till tätare toalettbesök. Park (2011) 

beskriver att när ett problem eller en stressor upplevs som det normala kan det bero på att 

personen som är utsatt för stressoren har omvärderat sina mål och hur personen förväntar sig 

att livet ska te sig det vill säga att personen har använt sig av meningsskapande coping. 

 

Metodologiskaspekter 

Polit & Beck (2017) beskriver att en kvalitativ studie oftast baseras på mindre än 50 deltagare 

och att det är bättre om det är få deltagare som kan formulera sig väl än många deltagare som 

svarar knapphändigt. Författarna till föreliggande studie anser att det är en styrka att den 

största gruppen deltagare är 33st personer (Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018).  

 

Antalet deltagande kvinnor i studierna som lever med urininkontinens är 81st (Andersson, 

Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom 2008; Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018; Hayder & 

Schnepp 2010; White et al. 2014; Zeznock, Bradway & Gilje 2009) jämfört med 26st 

deltagande män med urininkontinens (Esparza, Tomás & Pina-Roche 2018; Hayder & 

Schnepp 2010). Polit & Beck (2017) menar att vid en studie ska forskaren försöka att få så 

stor variation i undersökningsgruppen som möjligt. Författarna till föreliggande studie ser inte 

den stora skillnaden mellan män och kvinnor som en nackdel eftersom socialstyrelsens (2017) 

statistik visar på att det är många fler kvinnor som lever med urininkontinens än män i 

Sverige. Statistiken visar även att kvinnorna som lever med faecesinkontinens är många fler 

än männen. Olsson & Berterö (2014) & Peden-McAlpine, Bliss & Hill (2008) har totalt 25st 

kvinnliga deltagare med faecesinkontinens jämfört med Peden-McAlpine, Bliss, Becker & 

Sherman (2012) & Olsson & Berterö (2014) som har totalt 16st manliga deltagare. 

 

Den yngsta deltagaren som redovisas för är 28 år gammal (Esparza, Tomás & Pina-Roche 

2018) och den äldsta är 89 år gammal (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom 

2008) samt medelåldern är 56 år i Cichowski, Dunivan, Rogers & Komesu (2014) och 
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medelåldern är 57 år i Zeznock, Bradway & Gilje (2009) vilket författarna till föreliggande 

studie anser visar på en stor spridning i ålder bland deltagarna vilket är en styrka. Polit & 

Beck (2017) anser att desto större spridning i undersökningsgruppen desto bättre. I 

föreliggande studie ingår två artiklar där det inte tydligt framgår hur många som intervjuats 

(Cichowski, Dunivan, Rogers & Komesu 2014) samt hur könsfördelningen i 

undersökningsgruppen ser ut (Arkan, Beser & Ozturk 2018). Enligt Polit & Beck (2017) är 

det svårt för läsaren att sätta resultaten i sitt sammanhang när forskaren inte redovisar tydligt 

hur studien är utförd. Författarna till föreliggande studie anser detta vara en svaghet.  

 

Metoddiskussion 

För att få tillgång till publicerat material inom hälsa och omvårdnad är det bra att använda sig 

av databaserna PubMed och Cinahl därför att de innehåller stora mängder aktuell forskning 

(Polit & Beck 2017). Författarna till föreliggande studie valde att söka efter artiklar i ovan 

nämnda databaser med gott resultat. Genom att använda sig av MeSH-termer har författarna 

till föreliggande studie fått ett brett och relevant resultat i PubMed.  

 

Efter att sökningen i PubMed var genomförd insåg författarna till föreliggande studie att 

antalet valda artiklar inom faecesinkontinens var lika stort som antalet artiklar om 

urininkontinens, se tabell 1, sökresultat. Författarna till föreliggande studie ansåg inte att detta 

speglade verkligheten varför endast urinary incontinence söktes i Cinahl. I sökningen i Cinahl 

användes endast sökord i fritext då det gav ett tillräckligt stort resultat. Genom att använda 

MeSH-termer menar Polit & Beck (2017) att sökningen även innefattar artiklar som använder 

annan terminologi inom ett ämne. Motsvarande funktion i Cinahl är Cinahl headings. 

Författarna till föreliggande studie inser begränsningen i att endast ha använt sig av fritext i 

sökningen i Cinahl. För att den föreliggande studien ska baseras på uppdaterad och relevant 

forskning uteslöts artiklar äldre än tio år, vilket författarna till föreliggande studie anser vara 

en styrka då Polit & Beck (2017) menar att det är viktigt att en litteraturstudie bygger på 

aktuell forskning som inte är äldre än femton år. De anser att forskningen ska vara publicerad 

på ett språk som forskaren förstår. I föreliggande studie har artiklar som har annat språk än 

engelska uteslutits. Då engelska inte är författarnas modersmål är det en styrka att båda 

författarna har läst alla artiklar individuellt två gånger för att sedan diskutera innehållet. 

Samtliga studier som ligger till grund för föreliggande studie är av kvalitativ ansats och 

baserade på intervjuer vilket författarna till föreliggande studie anser är en styrka då 
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föreliggande studies syfte är att beskriva personers upplevelser. Polit & Beck (2017) beskriver 

att kvalitativ ansats används av forskare som vill beskriva personers upplevelser och öka 

förståelsen för dem.  

 

I föreliggande studie har författarna skapat teman i två omgångar, först genom att göra en 

mind-map på en whiteboardtavla och sedan genom att skriva in den elektroniskt. När allt 

fördes in i datorn gjordes nya överväganden som gav de slutgiltiga rubrikerna vilket Aveyard 

(2014) tycker är viktigt. Vidare anser Aveyard (2014) att färgade överstrykningspennor är en 

fördel att använda sig av för att tydliggöra hur de olika temana beskrivs i artiklarna. 

Författarna till föreliggande studie valde en färg till varje tema som användes först på 

whiteboardtavlan och sedan i artiklarna. Detta gav ett lätt överskådligt material att använda.   

 

För att skapa en överblick över artiklarnas undersökningsgrupper sammanställdes information 

om dessa i en tabell (tabell 3). I Aveyard (2014) beskrivs att en tabell kan hjälpa till att skapa 

tydlighet inför resultatet.   

 

Kliniska implikationer  

I föreliggande studies resultat framkommer att personer med inkontinens är beroende av att 

omgivningen visar förståelse då det är ett ämne som är svårt att prata om. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskan vågar ta upp frågan och besitter tillräcklig kunskap för att bemöta 

personerna med respekt. Information från sjuksköterskan är viktigt inte bara till personen med 

inkontinens utan även till dennes partner då inkontinensen kan påverka relationen och sexlivet 

negativt. I föreliggande studie redogörs för att personer med inkontinens ofta kan känna sig 

ledsna och nedstämda, vilket sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på eftersom det kan 

leda till depression. Rätt stöd och information från sjuksköterskan kan hjälpa personer med 

inkontinens att behålla hoppet om att det kan bli bättre.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

I föreliggande studie framkommer hur personer som lever med inkontinens upplever sin 

situation. Det som inte framkommer är hur de skulle vilja bli stöttade från vården. Författarna 

till föreliggande studie anser att studier bör göras inom det område för att utveckla 

sjuksköterskors stöd till dessa personer. För att utreda vilket stöd som efterfrågas vill 
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författarna till föreliggande studie att en kvantitativ studie som bygger på enkäter som skickas 

till personer med inkontinens. I dessa bör det utredas vilket stöd personerna får idag och vilket 

stöd de skulle önska.  

 

Slutsats 

Personer med inkontinens upplever ofta oro för läckage och lukt, det leder till att de stannar 

hemma och isolerar sig. Genom att omgivningen är förstående och stöttande kan personerna 

bli stärkta i sin situation. Sjuksköterskans roll i detta är att våga fråga om inkontinensbesvär, 

besitta kunskap om olika sätt att minska symtomen samt att fånga upp depressiva symtom. 

Personer med inkontinens uttrycker att de önskar återfå kontrollen över sitt liv och att det ska 

bli lättare att leva med symtomen i framtiden.  
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Bilaga 1 

Tabell 3. Metodologiska aspekter 
Författare Titel Design och eventuell 

ansats 

Undersöknings-grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Andersson, 

Johansson, Nilsson 

& Sahlberg- Blom 

(2008) 

Accepting and adjusting: Older 

women`s experiences of living with 

urinary incontinence. 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande design 

Kvinnor (17st) 

66 – 89 år 

Urininkontinens 

Sverige 

Intervju Fenomenologisk 

metod 

 Arkan, Beser & 

Ozturk (2018) 

Experiences related to urinary 

incontinence of strokepatients: A 

qualitative descriptive study. 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande design 

Män och kvinnor (totalt 15st) 

Över 18 år 

Medelålder 67,93 år 

Urininkontinens 

Turkiet 

Intervju Induktiv analys 

Cichowski, Dunivan 

Rogers & Komesu 

(2014) 

Patients`experience compared with 

physicians`recommendations for 

treating fecal incontinence: a qualitative 

approach. 

Kvalitativ ansats 

Design anges ej 

Kvinnor (antal redovisas ej) 

Över 18 år  

Medelåldern 56år 

Faecesinkontinens 

USA 

Intervju Anges ej 

Esparza, Tomás & 

Pina-Roche (2018) 

Experiences of women and men living 

with urinary incontinence: A 

phenomenological study. 

Kvalitativ ansats 

Jämförande design 

Män (16st) och kvinnor (17st) 

28 – 83 år 

Urininkontinens 

Spanien 

Intervju Interpretive 

phenomenology 

analys (IPA) 

Hayder & Schnepp 

(2010) 

Experiencing and managing urinary 

incontinence: A qualitative study 

Kvalitativ ansats 

Grounded theory 

design 

Män (10st) och Kvinnor (22st)  

38 – 83 år 

Urininkontinens 

Tyskland 

Intervju Strauss och Corbin 

Olsson & Berterö 

(2014) 

Living with faecal incontinence: trying 

to control the daily life that is out of 

control. 

Kvalitativ ansats 

Jämförande design 

Män (5st) och kvinnor (15st) 

31 - 79 år 

Faecesinkontinens 

Sverige 

Intervju IPA 

Peden-McAlpine, 

Bliss Becker & 

Sherman (2012) 

The experience of community living 

men managing fecal incontinence. 

Kvalitativ ansats 

Induktiv 

fenomenologisk 

design 

Män (11st) 

48 – 85 år 

Faecesinkontinens 

USA 

Intervju Van Manen 

Peden-McAlpine, 

Bliss & Hill (2008) 

The experience of community living 

women managing fecal incontinence 

Kvalitativ ansats 

Induktiv 

fenomenologisk 

design 

Kvinnor (10st) 

35 – 78 år 

Faecesinkontinens 

USA 

Intervju Van Manen 
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Författare Titel Design och eventuell 

ansats 

Undersöknings-grupp   

White, Patterson, 

Jordan, Magin, 

Attia & Sturm 

(2014) 

The experience of urinary incontinence 

in stroke survivors: A follow-up 

qualitative study. 

Kvalitativ ansats 

Pragmatisk design 

Kvinnor (8st) 

69 – 88 år 

Urininkontinens 

Australien 

Intervju Induktiv analys 

Zeznock, Gilje & 

Bradway (2009) 

Living with urinary incontinence: 

Experiences of women from ”the last 

frontier”. 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande design 

Kvinnor (17st) 

Över 18 år 

Medelåldern 57 år 

Urininkontinens 

USA 

Intervju Kvalitativ analys 
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Bilaga 2  

Tabell 4. Resultatsammanställning.  
Författare Syfte Resultat 

Andersson, Johansson, Nilsson 

& Sahlberg- Blom.  

Att beskriva erfarenheter av att leva med 

urininkontinens hos personer som inte vill ha vidare 

behandling. 

Alla personerna uppgav en rädsla för att lukta urin. 

Personerna beskriver en rädsla för att inte bli tagen på allvar av läkare om de 

söker hjälp. 

Personerna upplever urinläckage som något normalt som kommer med åldern 

och barnafödandet. 

Personerna upplever det som givande att träffa andra med samma problem för 

att dela erfarenheter. 

Arkan, Beser & Ozturk. Att bidra till omvårdnad genom att underlätta för en 

bättre förståelse för patienters upplevelser av 

urininkontinens efter en stroke. 

Personerna känner oro för att inte hinna till toaletten i tid och behöver därför 

veta var den finns.  

Personerna uppgav att de kände det som att de gjort något fel vid ett läckage, 

vilket gav en rädsla för vad andra ska tycka.  

Personerna beskriver en oro för att bli beroende av andra. 

Personerna uppger att det är psykiskt påfrestande att leva med urininkontinens.  

Personerna väljer att inte gå ut på grund av rädsla för läckage. 

Personerna beskriver livet med urininkontinens som att aldrig känna sig bekväm 

någonstans någon gång. 

 

Cichowski, Dunivan, Rogers & 

Komesu. 

Att utforska omfattningen av icke kirurgiska ingrepp 

för faeces inkontinens ur ett läkar-och patient-

perspektiv.  

Personerna uppger att de blir nedstämda och ledsna av faecesinkontinens.  

Personerna beskriver vikten hopp. 

Esparza, Tomás & Pina-Roche. Att utforska och förstå upplevelser av livskvalitet hos 

män och kvinnor med urininkontinens ur ett 

genusperspektiv. 

Några män är rädda för att bli upptäckta och få negativa reaktioner av bland 

annat kollegor. 

Personerna beskriver en oro för framtiden. 

Personerna beskriver en känsla av att känna sig ledsen och deprimerad över sin 

urininkontinens. 

Personerna upplever att det är lättare att berätta för människor när de känner sig 

förstådda och stöttade än när de känner sig dömda 

Personerna beskriver att de slutar med aktiviteter som de tidigare utfört 

regelbundet vilket leder till en minskad social samvaro.  

Personerna väljer att inte gå ut på grund av rädsla för läckage. 

Personerna beskriver en känsla av hjälplöshet när man inte kan utföra dagliga 

aktiviteter 

Personerna normaliserar urininkontinens och tycker att det kommer med åldern 

samt efter barnafödandet. 
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Författare Syfte Resultat 

Hayder & Schnepp.  Att utforska hur personer i tysktalande regioner med 

urininkontinens planerar och upplever sitt dagliga liv. 

Personerna menar att de genom att veta var toaletten är ökar sin känsla av 

kontroll. 

Personerna uppger att urininkontinens påverkar kärleksförhållanden negativt då 

några undviker sex.  

Personerna tycker att det är svårt att prata om inkontinens pga. rädsla för 

negativa reaktioner. 

Personerna upplever att det är svårt att prata med en potentiell partner då man är 

rädd att bli avvisad. 

Personerna beskriver att deras sociala liv påverkas av urininkontinensen i och 

med att de slutar med aktiviteter. 

Personerna berättar att hemma blir de inte hindrad av sin urininkontinens 

eftersom de vet att toaletten och duschen finns i närheten. 

Olsson & Berterö.  Att identifiera och beskriva upplevelser hos personer 

som lever med faecesinkontinens och hur det påverkar 

deras dagliga liv. 

Personerna upplever en ständig osäkerhet. 

Personernas känslor kretsar ofta kring ångest och rädsla för att läcka offentligt, 

lukta illa och oro för vad andra ska tycka om dem. 

Personerna uppger att faecesinkontinens påverkar kärleksförhållanden negativt 

då några undviker sex. 

Personerna beskriver en oro för att det ska bli värre med tiden och att de ska bli 

beroende av andra.  

Personerna uppger att faecesinkontinens påverkar självförtroendet och 

självbilden negativt. 

Personerna med faecesinkontinens kan ha förutfattade meningar om att andra 

tycker illa om dem på grund av inkontinensen. 

Personerna känner ilska, frustration och förtvivlan. 

Personerna anser att faecesinkontinens är privat och svårt att prata om med 

andra eftersom de är rädda att få ett negativt bemötande.  

Personer beskriver att de brukar avstå från sociala sammankomster på grund av 

skam, de skyller istället på huvudvärk. 

Personer beskriver att det är mycket extraarbete runt att gå ut vilket också leder 

till att de stannar hemma. 

Personer beskriver att det är viktigt med förståelse och omsorg från de som står 

dem närmast. Hemma blir en säkerhetszon där man inte behöver oroa sig för 

läckage inför andra. 

Personer beskriver att de inte känner sig involverade i sin behandling. 
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Författare Syfte Resultat 

Peden-McAlpine, Bliss, Becker 

& Sherman. 

Att utforska erfarenheter hos män som lever med 

faecesinkontinens. 

En viktig aspekt för att personerna skulle känna sig trygga var att det fanns en 

toalett i närheten.  

Några män oroar sig för lukt. 

Personer beskriver en oro för att det ska bli värre med tiden. 

Personer beskriver hur faecesinkontinens leder till att de inte går ut vilket leder 

till att de blir isolerade.  

Några män lär sig leva med konsekvenserna av faecesinkontinens och upplever 

det som det nya normala. 

Peden-McAlpine, Bliss & Hill. Att förstå upplevelsen att leva med faecesinkontinens 

ur ett kvinnligt perspektiv samt att ta del av deras 

egenvård och hur de hanterar sin faecesinkontinens.  

Kvinnor upplever att de kan kontrollera sina symtom ibland, men upptäcker 

sedan att det inte är så.  

Kvinnornas självförtroende sjunker när olika strategier inte fungerar och de 

skuldbelägger sig själva när de inte kan kontrollera symtomen.  

Kvinnorna med faecesinkontinens upplever daglig stress och ångest vilket blir 

utmattande. 

Kvinnorna känner att de behöver hemlighålla sina problem utom för mycket 

närstående personer. 

Kvinnor upplever att det är tröstande att träffa andra med faecesinkontinens som 

de kan dela sina problem med. 

Kvinnor upplever att det är lättare att umgås med de som vet om problemet, när 

en olycka händer kan de prata med vänner om det. 

Oavsett om man valt att berätta eller inte gör man allt för att undvika en olycka 

och känsla av att göra bort sig. 

Kvinnor beskriver att hemma känns livet normalt och är fyllt med vardagliga 

bestyr. Där de känner sig fria och när de tänker på att de inte kan eller vill åka 

var de vill känner de att hemmet är en säker plats.  

Kvinnor upplever att sjukvården inte har kunskap eller förståelse och ger dåliga 

råd. 

White, Patterson, Jordan, 

Magin, Attia & Sturm.  

Att utforska strokeöverlevandes upplevelser hur det är 

att leva med urininkontinens och förstå hur deltagarnas 

sammanhang formar upplevelserna. 

Personer med urininkontinens upplever det som något obehagligt som inte går 

att kontrollera.  

Personer beskrev att när de delvis förlorade kontrollen över sina toalettvanor 

gav det en osäkerhet.  

Personer undviker ibland att söka hjälp på grund av skam. 

Personer upplever att det är svårt att inleda nya förhållanden. 

Personer beskriver livet som begränsat vilket leder till frustration över att ha 

förlorat sin frihet. 

Personer beskriver det som att gå miste om det sociala i livet är en stor sorg. 

Väldigt sociala personer känner inte igen sig själva när de blir tillbakadragna.  

Personer beskriver hur urininkontinens ökar social isolering. 
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Personer upplever sig missnöjda med att läkaren inte kan förklara och hjälpa. 

Författare Syfte Resultat 

Zeznock, Gilje & Bradway. Att utforska kvinnors upplevelser av att leva med 

urininkontinens samt att utöka förståelsen utifrån deras 

perspektiv. 

Personer upplever sig missnöjda med bemötandet från vården.  

 

 


