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Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av följsamhet till råd, behandling och 

psykosociala stöd vid ansträngningsinkontinens. Studien har en deskriptiv design med 

kvalitativ ansats. Åtta kvinnor med diagnosen ansträngningsinkontinens deltog i studien. 

Material samlades in utifrån intervjuer med semi-strukturerade frågor och analyserades 

genom kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisades utifrån tre kategorier: Att träna trots 

tveksamheter och att få känna ökad säkerhet mot läckage, Att sakna information och 

uppföljningsbesök och Att känna sorg och misslyckande men stöd från närstående. 

Bäckenbottenträning är den viktigaste konservativa behandlingen av 

ansträngningsinkontinens, dock var motivationen och följsamheten till bäckenbottenträning 

låg. Den skriftliga informationen given till patienterna uppfattades som tillräcklig. Den 

muntliga informationen och uppföljningsbesök med återkopplig uppfattas som bristfällig. Att 

ha någon att samtala med om sina besvär upplevs som värdefullt och behovet av psykosocialt 

stöd ser olika ut för olika individer. Ansträngningsinkontinens påverkar livskvalitén i olika 

grad.  Andelen kvinnor som besväras av ansträngningsinkontinens utan att söka professionell 

vård bedöms vara hög. Hälsocentralerna bör bli tydliga i sin roll och aktivt erbjuda hjälp. 

 

Nyckelord: Ansträngningsinkontinens, behandling, livskvalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The purpose of this study was to describe patients' experiences of adherence to advice, 

treatment and psychosocial support for stress urinary incontinence. The study was a 

descriptive design with qualitative approach. Eight women with a diagnosis of stress urinary 

incontinence participated in the study. Materials were collected from interviews with semi-

structured questions and were analyzed by qualitative content analysis. The results were 

reported from three categories: to train in spite of doubt and to feel greater security against 

leakage, lack of information and follow-up visits and to feel sorrow and failure, but support 

from relatives. Pelvic floor muscle training are the most important conservative treatment of 

stress urinary incontinence, however is the motivation and adherence to pelvic floor muscle 

training low. The written information given to patients was considered sufficient. The verbal 

information and follow-up visit with feedback perceived as inadequate. To have someone to 

talk to about their problems are perceived as valuable and need for psychosocial support are 

different for different individuals. Stress urinary incontinence affects quality of life in varying 

degrees. The proportion of women suffering from stress urinary incontinence without seeking 

professional care is expected to be high. Health centers should be clear in their role and 

actively offer help. 

 

Keywords: Stress urinary incontinence, treatment, quality of life 
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Introduktion 

 

Urininkontinens (UI) är ett folkhälsoproblem, som oftare drabbar kvinnor än män. Kravet på 

en mer kostnadseffektiv vård blir allt större inom svensk sjukvård. Den totala kostnaden för 

UI är flera miljarder kronor per år. Så intresset för UI, förutom individens lidande, är även 

intressant ur en ekonomisk synvinkel. De flesta människor med UI är förövrigt friska. 

Inkontinens vid hög ålder är ofta kopplad till andra sjukdomar så som demens och stroke. UI 

definieras som ”ofrivillig urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt 

eller hygieniskt problem för individen” (SBU 2000). UI har länge varit ett dolt problem men 

förbättrad diagnostik och förbättrade behandlingsmöjligheter har lett till ett större 

massmedialt intresse. I och med detta har problemet avdramatiserats och fler söker hjälp i 

vården. Kulturella skillnader och sjukvårdens tillgänglighet har betydelse för antalet 

vårdsökande. Kanske finns det en oro för att utredning och behandling skall upplevas som 

kränkande (SBU 2000). Inkontinens är ofta underdiagnostiserad och ofta obehandlad trots 

diagnos. Inkontinens är inte oundvikligt på grund av åldrande och kan och bör behandlas 

(Farage et al. 2008). Inkontinens i alla former kan orsaka en överväldigande känsla av ilska, 

sorg, skam och depression (Specht et al. 2005). 

 

Förutsättning för normal kontinens är att blåsan kan lagra urin, att uretrasfinktern är 

kompetent, att stödet av uretra är tillräcklig för att stå emot krafter vid ökat buktryck och att 

slemhinnan i uretra har en tätande funktion. Riskfaktorer för inkontinens är genomgången 

graviditet, uttalad övervikt, gynekologiska operationer, familjär förekomst, långvarig 

förstoppning, kroniska luftrörssjukdomar och tungt lyftarbete (Altman et al. 2010). 

 

Det finns olika typer och symtom på inkontinens så som ansträngningsinkontinens 

trängningsinkontinens, blandinkontinens, neurogeninkontinens, funktionellinkontinens och 

överrinningsinkontinens (Abrams et al. 2003). Föreliggande studie berör endast 

ansträngningsinkontinens. 

 

Ansträngningsinkontinens 

Ansträngningsinkontinens benämns även som stressinkontinens. International Continence 

Society (ICS) definierar ansträngningsinkontinens som urinläckage i samband med fysisk 

ansträngning eller vid hosta, skratt och nysning. Bland yngre kvinnor är det 

ansträngningsinkontinens som dominerar. Det är fortfarande delvis okänt vad som är orsaken 
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till ansträngningsinkontinens. Klart är att orsaken är multifaktoriell (Altman et al. 2010). Den 

vanligaste orsaken till läckaget anses vara att urinröret förlorar sin förankring kring 

bäckenbenet och muskulatur. Urinröret får ökad rörlighet och roterar nedåt-bakåt vid 

ansträngning (SBU 2000). Urinläckage uppträder vid ökat buktryck vilket oftast beror på 

bristande stöd under övergången mellan urinrör och blåsa på grund av svaghet i ligament och 

muskler och/eller en försämrad funktion i urinrörets slutmuskel som medför lågt tryck i 

urinröret (Läkemedelsboken 2011-2012). Inkontinensen klassificeras efter läckagets 

svårighetsgrad. Vid grad I - urinläckage vid hosta. Vid grad II – urinläckage vid fysisk 

ansträngning till exempel vid lyft. Grad III – läckage vid gående (SBU 2000). 

 

Diagnos  

Anamnesen är viktig vid undersökningen både för att identifiera symtomen men även att få 

en uppfattning om hur stor inverkan symtomen har på patientens dagliga funktion och 

livskvalité. Genomgång av eventuell läkemedelslista bör göras, för att om det är möjligt 

anpassa behandlingen för minskad påverkan på urinvägarna. ACE-hämmare kan ge kronisk 

hosta vilket kan försämra inkontinensen. Astmatisk och allergisk hosta bör vara väl 

behandlad. Obstipationsproblematik kan ge förvärrade symtom. Tunga lyft inom till exempel 

industri och inom vården kan ge upphov till ansträngningsinkontinens. Även om risken för 

ansträngningsinkontinens har ärftliga komponenter dominerar icke ärftliga riskfaktorer 

(Altman et al. 2010) 

 

Miktionslista är ovärderlig i utvärderingen. Ifyllandet av miktionslista har hög följsamhet 

(Ghoniem et al. 2008). Miktionslistan fylls i under två till tre dagar. Där noteras urinmängd, 

antal miktionstillfällen, när under dygnet miktionen och läckage sker, eventuella aktiviteter 

som kan ha förorsakat läckaget, om urinläckaget föregåtts av trängningar. Mängden 

vätskeintag inklusive frukt noteras. Rekommenderat vätskeintag inklusive frukt är omkring 2 

liter per dag. Miktionslistan ger också upplysning om maximal blåskapacitet, vilket normalt 

ligger mellan 300-500 ml. Miktionslistan kan även användas som mått på behandlingseffekt 

genom att föra miktionslista före och efter insatt behandling och sedan jämföra dessa. 

Hostprovokation syftar till att bestämma urinläckage vid hastigt ökat buktryck. Blåsan bör 

vara fylld med minst 200 ml urin eller annan vätska och patienten uppmanas hosta. Vid ett 

läckage bekräftas diagnosen men frånvaro av läckage utesluter inte diagnosen. I samband 

med hostprovokation noteras uretras rörlighet eftersom detta är vanligt hos yngre kvinnor 

med ansträngningsinkontinens (Altman et al. 2010). 
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Behandling 

Förändring av levnadsvanor är ofta nödvändig. Normalviktiga har bättre förutsättningar för 

ett lyckat och bestående resultat av inkontinenskirurgi. Viktminskning hos gravt överviktiga 

kan i gynnsamma fall helt eliminera ansträngningsinkontinensen (Altman et al. 2010). 

Viktnedgång påverkar inkontinensen positivt med minskat antal läckage och subjektiv 

upplevd förbättring (Subak et al. 2009).  Övervikt och kronisk bronkit ökar buktrycket och 

bidrar på så sätt risk för ansträngningsinkontinens. Kronisk obstipation förändrar både 

anatomi och tryckförhållandet i lilla bäckenet, vilket är en riskfaktor (Altman et al. 2010). 

 

Förstahandsalternativet för behandling av ansträngningsinkontinens bör vara icke kirurgisk. 

Bäckenbottenträning är den viktigaste konservativa behandlingen (Altman et al. 2010, 

Dumoulin & Hay-Smith 2006). För att uppnå resultat med bäckenbotten träningen förutsätts 

god motivation till kontinuerlig träning. Vid systematisk, progressiv handledd muskelträning 

och förutsatt att patienten förmår identifiera rätt muskler finns möjlighet till goda resultat. 

Elektrostimulering är ett hjälpmedel för att kunna identifiera berörda muskler. Träningen 

består av dagliga knipövningar 2-3 gånger per dag i serier av 10-12 submaximala knip med 

en duration av 4-6 sekunder. Resultatet bedöms efter 10-12 veckors träning. Om resultatet är 

tillfredsställande kan muskelkonditionen behållas med träning 3-4 dagar i veckan.  

Bäckenbotttens muskulatur bidrar bara till en viss del av upprätthållandet av kontinens, så 

ihärdig träning ger inte alltid resultat (Altman et al. 2010). Studier har visat att 

bäckenbottenträning ger effekt (Castro et al. 2008, Sherburn et al. 2011). I en studie av 

Huebner (2011) visades att antalet läckage och läckagets storlek reducerades märkbart efter 

tolv veckors bäckenbottenträning. Faktorer som främjar patienters bäckenbottenträning är 

realistiska mål och förväntningar, positiv bekräftelse, uppföljning, och tränings rutiner 

(Dumoulin et al. 2011). Miktionsträning kan vara en del av behandling. Detta innebär att 

kissa på bestämda tider, både för individer som kissar för ofta och för de som kissar för sällan 

och på så sätt tänjer ut urinblåsan (Vårdprogram 2010, Vårdhandboken 2011). 

  

Det finns ingen egentlig medicinsk behandling för ansträngningsinkontinens. Flertalet 

postmenopausala kvinnor upplever förbättring vid insättning av lokal behandling av östrogen 

men det har inte setts någon minskning av varken läckagemängd eller läckageperiod. Olika 

farmakologiska preparat har en marginell effekt men har varit förknippade med oacceptabla 

biverkningar. Ett sätt att förhindra läckage av urin är vaginala pessar och inkontinensbågar. 
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Biverkningar är vaginala erosioner (ytliga sår), dekubitus (trycksår), kolpiter (slidkatarr) med 

flytningsproblem (Altman et al. 2010). 

 

Det finns olika kirurgiska behandlingar men i denna studie berörs endast 

slyngoperation/TVT-metoden. Kirurgisk behandling kan helt kurera inkontinensen. TVT står 

för Tension-free Vaginal Tape och innebär att det läggs ett band under urinrörets mittendel 

och drar upp det ovanför blygdbenet. Bandet ligger då som ett U runt urinröret och ger stöd. 

Målet med denna metod är att göra ingreppet så minimalt som möjligt och därmed minska 

risken för komplikationer. Stor vikt har lagts för att standardisera metoden. Tanken med detta 

var att om operationen alltid utfördes på samma sätt, underlättandes inlärningen och risken 

för den mänskliga faktorn som orsak till operationskomplikationer begränsades. Operationen 

utförs oftast i lokalbedövning för att det under ingreppet utförs så kallat hosttest. Genom att 

utföra operationen under lokalbedövning är det möjligt för patienten att gå hem samma dag. 

Slyngplastik kan medföra försämrad blåstömning(Altman et al. 2010). Flera studier har visat 

en långsiktig objektiv och subjektiv förbättring av inkontinensen och operationen bedöms 

som effektiv och säker för minst tio år efter operationen (Olsson et al. 2010, Nilsson et al. 

2008).  Förbättringarna efter operation är av stor betydelse för livskvalitén (Tennstedt et al. 

2008, Gil et al. 2009 ).  En studie av Brubaker (2009) visar att sexuell funktion har förbättrats 

efter lyckad operation av ansträngningsinkontinens även om sexuell funktion är komplext och 

består av både fysiska och psykiska faktorer. I en studie framkom att de mest frekventa 

preoperativa besvären var urin läckage (98 %), förlägenhet (88%), miktions frekvens (74%), 

begränsad fysisk aktivitet (72%), sexuell och social begränsning (44%). Patienter som 

inväntar operation har höga förväntningar om att bli helt besvärsfri eller nästan besvärsfri 

efter operationen. De patienter med de högsta förväntningarna var de med mest uttalade 

besvär (Mallett et al. 2008). Att fortfarande lida av ansträngningsinkontinens efter att ha 

opererats är starkt förknippat med måttlig till svår depression, även flera år efter operationen 

(Stoffel et al. 2008).  Det tar lite längre tid för äldre kvinnor att återgå till sin normala 

aktivitet efter operation. Annars är det inte någon skillnad i återhämtning och effekt för yngre 

eller äldre kvinnor efter operation (Richter et al. 2008) 

 

Psykosocialt stöd och livskvalité 

UI är ett tillstånd som framförallt påverkar livskvalitén negativt. Svårighetsgrad och 

läckagefrekvens är inte alltid i relation med patientens uppfattning om problemets storlek. 

Patientens subjektiva upplevelse av livskvalité och upplevda handikapp ska vara vägledande i 
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val av behandling (SBU 2000). Stressinkontinens är troligen den vanligaste UI bland yngre 

kvinnor. Tre fjärdedelar av kvinnorna i Hägglunds et al. (2004) studie har inte sökt 

professionell hjälp för sin UI. Kvinnor som lever med UI känner sig maktlösa  (Hägglund & 

Ahlström 2007). Många kvinnor skäms för att söka vård för sin UI och lider i tysthet. Det 

finns en önskan från dessa kvinnor att vårdgivaren skall ta upp ämnet (Hägglund & 

Wadensten 2007). 

 

Studier visar att urininkontinens har en negativ inverkan på livskvalitén och påverkar 

emotionella, sociala, fysiska och sexuella aspekter av välbefinnandet (Lalos et al. 2001, 

Specht et al 2005). Individer med trängningsinkontinens upplever lägre grad av livskvalité än 

de individer med ansträngningsinkontinens. Detta kan förklaras med att individer med 

ansträngningsinkontinens kan undvika olika situationer så som fysiska aktiviteter där de är 

medvetna om risken för läckage. (Hägglund et al. 2001). En betydande andel kvinnor söker 

inte hjälp för sin urininkontinens på grund av skam och ett antagande att UI är ett naturligt 

del i åldrandet (El-Azab & Shaaban 2010). Många av de som inte söker hjälp uppger som 

anledning att UI inte upplevs som ett allvarligt problem och på grund av bristande kunskap 

om anledning och behandling. Den största anledningen för att söka hjälp var när besvären 

blev allvarliga och det uppstod behov av hjälpmedel (Teunissen et al. 2005). I en studie 

framkom att det upplevs som tabubelagt att prata om inkontinens även inför närstående och 

medför känslan av utanförskap (Ashworth & Hagan 2003).  Ansträngningsinkontinens är ett 

tillstånd som inte är livshotande men de sociala och kostsamma konsekvenserna av UI kan 

vara stora. Ett stort antal kvinnor söker inte behandling för sin UI även om detta medför stort 

lidande och påverkar det dagliga livet. UI och sexuelldysfunktion hör ofta ihop. Det finns 

flera anledningar till försämrat samliv så som förlust av spontanitet, behovet av att tvätta sig 

och avlägsna våta inkontinensskydd, behov av separata sängar, och en känsla av att vara 

oattraktiv, att behöva använda inkontinensskydd i sängen och en rädsla för att lukta illa. 

Bäckenbottenträning har många gånger minskat antal läckage och förbättrat sexlivet vilket 

leder till förbättrad livskvalité (Barber et al. 2005). 

 

Primärvårdens roll vid inkontinens 

I en studie av Albers-Heitner et al. (2011) framgår att genom att involvera en 

inkontinenssköterska inom primärvården, som komplement till allmänläkaren, kan 

livskvalitén påverkas positivt, också i situationer som ångest och depression kopplat till 

inkontinens. Inkontinenssköterskor som arbetar med tidsbokad mottagning, vilket är 
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tidskrävande, har en mer positiv erfarenhet och känsla av professionell vård än de 

inkontinenssköterskor som har drop-in- mottagning, vilket upplevdes som stressigt, 

otillräckligt och oprofessionellt.  Det upplevdes som viktigt att patienterna ska känna att det 

finns hjälp att tillgå och att patient och sköterska tillsammans ska arbeta för att lösa deras 

hälsoproblem och inte endast vara en sköterska som skriver recept på hjälpmedel. Detta kan 

hjälpa patienten att öka livskvaliteten vilket är viktigt för deras möjlighet till ett 

tillfredsställande socialt liv. I Hägglunds (2010) studie framkom att inkontinenssköterskorna 

upplevde att deras arbete inte var lika högt prioriterat av arbetsledningen som diabetes- och 

astma mottagningar. Albers-Heitner et al. (2011) beskriver att specialistsjuksköterskor känner 

sig kompetent att ge råd och information angående UI. De känner sig uppskattade av 

patienter och allmänläkare. Ibland kan de dock känna ett bristande intresse från 

allmänläkaren. Personlig kontakt med läkare, möjlighet till avsatt tid, adekvat utrustning och 

finansiella resurser är viktiga förutsättningar för ett effektivt arbete för 

inkontinenssköterskan. 

 

Ett länsgemensamt vårdprogram för urininkontinenta kvinnor är framtaget för att ge riktlinjer 

för utredning och behandling så att utredning och behandling sker på ett strukturerat sätt inom 

kommun- primär- och specialistvård. Med ett tydligt definierat uppdrag kan vården planeras 

inom respektive nivå. Kunskapen höjs och patienternas livskvalité förbättras. I 

vårdprogrammet står att den basala utredningen bör i huvudsak kunna utföras i primärvården 

och genomföras på hälsocentralen av distriktssköterskor, inkontinenssköterskor eller läkare.  

Den basala utredningen syftar till att försöka fastställa bakomliggande orsak och påverkan på 

livskvalité/inskränkning. Åtgärder och behandling i primärvården är medicinjustering, 

eventuellt lokal östrogenbehandling (har inte visat några säkra effekter), 

inkontinensring/kontinensbåge, viktreduktion och bäckenbottenträning. Vid utebliven 

förbättring remitteras patienten till specialist-/slutenvården (Vårdprogram 2010).  

 

Antonovskys (1991) begrepp känsla av sammanhang KASAM har tre centrala begrepp, vilka 

kan användas inom hälsovården. Begriplighet innebär i vilken utsträckning individen 

upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information är ordnad, 

sammanhängande, strukturerad och tydlig. Hanterbarhet innebär hur man upplever att det står 

resurser till ens förfogande för att möta de krav man ställs inför. Meningsfullhet innebär 

vikten av att vara delaktig i de processer som skapar ens öde och dagliga erfarenheter. 
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Problemformulering 

Urininkontinens är ett folkhälsoproblem som drabbar många människor, både män och 

kvinnor i alla åldrar, även om äldre personer är överrepresenterade. Det finns många olika 

behandlingar och valet av behandling skall styras av patientens subjektiva upplevelse (SBU 

2000). Konservativ behandlingen är försthandsalternativet för behandling av 

ansträngningsinkontinens (Altman et al. 2010, Dumoulin & Hay-Smith 2006). För att uppnå 

resultat med konservativ behandling förutsätts god motivation till kontinuitet (Altman et al. 

2010). Att hjälpa patienten som besväras av inkontinens kräver både tid och resurser (Albers-

Heitner et al. 2011). Få studier har undersökt patienters följsamhet till råd, behandling och 

psykosociala stöd gällande ansträngningsinkontinens.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva kvinnliga patienters upplevelse av följsamhet till råd, 

behandling och psykosociala stöd vid ansträngningsinkontinens. 

 

Metod 

 

Design 

Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2008) 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Studiedeltagarna är rekryterade på ett sjukhus i Mellansverige. Urvalet är ett 

bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2008). Exklusitionskriterier är icke svensktalande patienter 

och dementa patienter.  Elva patienter med diagnostiserad ansträngningsinkontinens erhöll 

förfrågan om medverkan till studien. Tre av de tillfrågade kvinnorna avstod från att 

medverka, varvid åtta stycken kvinnor medverkade i studien. Deltagarna var mellan 38 och 

70 år med en medelålder på 56 år. En av deltagarna var ensamstående, de övriga var sambo 

eller gifta. Alla deltagare är fysiskt aktiva. Deltagarnas fysiska aktivitet bestod av olika grad 

av fysisk aktivitet så som promenader till hård fysisk och konditionsmässig träning. Ingen av 

deltagarna har hjälpinsatser från kommunen eller behöver hjälp av sina närstående med sin 

dagliga hygien eller aktivitet.  Alla kvinnor har fött ett eller flera barn. Sex stycken av 

deltagarna är opererad för sin inkontinens så kallad TVT. En av deltagarna inväntar operation 

och en deltagare avstår operation. Tre av kvinnorna är opererade för framfall innan TVT 

operationen. Deras urininkontinensbesvär uppkom efter denna operation. Två av deltagarna 
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fick urininkontinens efter genomgången graviditet. För tre av deltagarna har inkontinensen 

uppkommit utan direkt koppling till orsak utan kommit smygande med åren.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide. Intervjuguiden bestod av 

nitton frågor konstruerade av författaren gällande ålder, civilstånd, sysselsättning, 

hälsohistoria, fysisk aktivitet, vårderfarenhet och psykosocialt stöd. Följdfrågor ställdes som 

komplement till intervjuguiden t.ex. Hur kände du då? Hur menar du då? Intervjuerna 

genomfördes av författaren under april och maj 2011. 

 

Tillvägagångssätt 

Ansökan om tillstånd att utföra studien gjordes hos Forskningsetiska rådet vid Högskolan. 

Efter erhållet tillstånd gjordes en muntlig och skriftlig förfrågan till berörd verksamhetschef. 

Därefter togs muntlig och skriftlig kontakt med specialistsjuksköterska på berörd avdelning. 

Med hjälp av denne fick författaren en lista med patienter som diagnostiserats med 

ansträngningsinkontinens och som var positiva till att medverka i studien efter att de 

tillfrågats av specialistsjuksköterska. Informationsblad om studiens syfte och förfrågan om 

intresse att medverka skickades till elva patienter. I informationsbladet framgår tydligt att 

medverkan är frivillig och kan när som helst och utan given anledning avbrytas. Därefter tog 

författaren kontakt med de medverkande och intervjuerna bokades per telefon. Åtta av de 

tillfrågade valde att medverka och tre stycken valde att inte medverka. Fem intervjuer 

utfördes i ett samtalsrum på ett sjukhus. Två intervjuer utfördes på annan plats vald av 

patienten själv och en intervju utfördes per telefon. Intervjuerna spelades in på diktafon och 

längden på intervjuerna varierade mellan 15 – 150 minuter. 

 

Dataanalys 

Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2008). De 

inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Intervjuerna lästes igenom för att få en 

helhetsbild om vad texten handlade om. Textmaterialet med deltagarens egna ord, delades 

upp i meningsbärande enheter av meningar och stycken som hör ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang, utifrån studiens syfte. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna 

genom att komprimera textmaterialet men bibehålla textens kärna. De kondenserade 

meningsenheterna gavs sedan en kod, vilken kortfattat beskriver dess innehåll. Koderna 
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sammanfördes därefter in i subkategorier och kategorier. Exempel på analysprocessen, se 

tabell 1. Analysprocessen har under arbetets gång diskuterats med handledare. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen med meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategori 

och kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

Så jag gjorde 

knipövningar i ett och 

halvt år, varje dag, 

många gånger om dan 

och jag, bättre blev 

det, men det räckte ju 

inte när jag skulle 

springa fort så...  

Jag gjorde 

knipövningar i ett och 

ett halvt år, varje dag, 

många gånger om 

dagen. Bättre blev det 

men det räckte inte 

när jag skulle springa 

fort. 

Bäckenbotten -tränade 

1½ år dagligen.  

Upplevelse av 

bäckenbottenträning 

Att träna trots 

tveksamheter och  att 

få känna ökad 

säkerhet mot läckage 

Ja det har ju blivit 

bättre men jag tycker 

inte att det är riktigt 

bra nej.... så är det. 

Ja, jag har blivit bättre 

men jag tycker inte att 

det är riktigt bra 

Har blivit bättre men 

inte helt bra 

Upplevelse av 

behandling/operation 

Att sakna information 

och uppföljningsbesök 

Du vill ju inte råka ut 

för att du kissar på dig 

allt för mycket så att 

det syns på utsidan 

byxorna eller..... 

Du vill ju inte kissa på 

dig så att det syns på 

utsidan av byxorna. 

Orolig över att 

urinläckage skall 

synas  

Upplevelse av skam 

och oro vid sociala 

sammanhang 

Att känna sorg och 

misslyckande men 

stöd från närstående 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ansökan om tillstånd att genomföra studien söktes hos Forskningsetiska rådet vid Högskolan. 

Muntlig och skriftlig förfrågan gjordes till berörd verksamhetschef och specialistsköterska 

efter godkänt tillstånd från Forskningsetiska rådet. Specialistsköterskan kontaktade patienter 

enligt inklusions- och exklusitionskriterierna om intresse för medverkan till studien. Därefter 

fick författaren namn och adress till de tillfrågade. Informationsbrev skickades till de 

medverkande. I informationsbrevet beskrevs syftet med studien, tillvägagångssätt, 

konfidentiell hantering av materialet och att deltagandet var helt frivilligt och kunde när som 

helst avbrytas utan någon motivering. I brevet tydliggjordes även att endast författaren och 

handledaren har tillgång till materialet. Namn, telefonnummer och mailadress till författare 

och handledare, för eventuella frågor fanns med i brevet. Materialet bearbetas så att resultatet 

inte kan härledas till någon enskild deltagare och kommer att förstöras efter att 

examensarbetet slutförts. De medverkande fick information om att resultatet av studien 

sammanställs i form av ett examensarbete som de får ta del i om de önskar. Denna 

information gavs också muntligt till alla medverkande innan intervjun påbörjades. 
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Resultat 

 

Resultatet redovisas i tre kategorier och tio subkategorier, se tabell 2. Kategorierna beskrivs 

med löpande text och citat från intervjuerna ses i kursiv stil.  Kategorierna som framkom var: 

Att träna trots tveksamheter och att få känna ökad säkerhet mot läckage, Att sakna 

information och uppföljningsbesök och Att känna sorg och misslyckande men stöd från 

närstående. 

 

Tabell 2. Frågeområden, kategorier och subkategorier. 

Frågeområde Kategori Subkategori 

 

 

Följsamhet till 

råd 

 

 

Att träna trots tveksamhet och att få känna ökad 

säkerhet mot läckage 

 

 

Upplevelse av bäckenbottenträning 

 

Upplevelse av råd 

 

Erfarenhet av hjälpmedel och UI skydd 

 

 

Behandling 

 

 

Att sakna information och uppföljningsbesök 

 

 

Sakna behandlingsplan  

 

Upplevelse av behandling/operation 

 

Bra och mindre bra vårderfarenhet 

 

 

Psykosocialt 

stöd 

 

 

Att känna sorg och misslyckande men stöd från 

närstående 

Stöd av närstående 

 

Påverkan på samlivet 

 

Skam och oro vid sociala sammanhang 

 

Påverkan på det dagliga livet 

 

Att träna trots tveksamhet och att få känna ökad säkerhet mot läckage 

Denna kategori bestod av subkategorierna upplevelse av bäckenbottenträning, upplevelse av 

råd, erfarenhet av hjälpmedel och inkontinensskydd. Kategorin handlar om hur kvinnorna 

använder skydd och försöker träna bäckenbotten trots tveksamhet och med ett dåligt samvete, 

för att få känna ökad säkerhet mot läckage. De råd de medverkande erhållit har kommit från 

läkare, specialistsjuksköterska, vänner eller internet.  

 

Upplevelse av bäckenbottenträning 

Alla medverkande har bäckenbotten tränat någon gång under längre eller kortare tid, mer 

eller mindre frekvent. Flertalet av de medverkande är tveksam till bäckenbottenträningens 

effekt. De flesta har fått bekräftat att de har rätt teknik men det har även visat sig att helt fel 

teknik har använts. Efter att ha opererats för sin urininkontinens och är besvärsfri känns inte 
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bäckenbotten träning lika angeläget. Träningen känns också svårare eller annorlunda efter 

operationen. Känslan av att inte orka bäckenbottenträna återfinns hos flera deltagare. Att inte 

vilja eller orka bäckenbottenträna har många gånger gett de medverkande dåligt samvete. 

Flera deltagare uppger att det går bra att bäckenbottenträna initialt fast motivationen till 

träningen försämras efterhand. 

 

”...men sen när jag börja och träna själv och läsa dom här papperna och som dom skicka 

hem, då kom det ju tillbaka det visade att jag tränade ju fel, så att jag motarbeta väl mig själv 

på nåt sätt...”   (Intervju 1) 

 

”Man måste hålla i och man måste träna men jag kände just att, nej, jag vill inte ta på mig 

de. För jag tror inte att ja kommer att hålla i de hela tin...” (Intervju 8) 

 

Upplevelse av råd 

Råden har varit varierande beroende på besvären. Flertalet har fått rådet att minska 

vätskeintag. För de flesta har inte detta upplevts som något besvär men är ibland svårt att 

motstå. Intag av frukt och grönt har i vissa fall ersatt dryck under kvällstid. Miktionsträning 

kan många gånger kännas stressande. Dels för rädslan att missa tiden för miktion men även 

rädsla för att inte hinna till toaletten i tid och då kissa på sig. De postoperativa råden upplevs 

dock lätta att följa.  

 

” ...man ska helst inte dricka efter sex på kvällen men, och det tycker jag tycker jag är svårt 

att hålla ibland beroende på vad man har ätit för nåt, så törstig så man kan dö, så då 

försöker man äta frukt för å inte dricka vatten men det är ju vätska...” (Intervju 1) 

 

”det jag kan känna själv psykiskt är att jag är mer rädd att jag inte går ofta nog, eller.... som 

att jag är kissnödig fast jag är det inte...” (Intervju 3) 

 

Erfarenhet av hjälpmedel och urininkontinensskydd 

Alla deltagare har använt inkontinensskydd i form av bindor. Att använda inkontinensskyddet 

har känts som en säkerhet inför eventuellt läckage och har många gånger använts 

förebyggande. En tid efter operation när rädslan för urinläckage minskat har användandet av 

skydd upphört. Att då använda skyddet i förebyggande syfte skulle upplevas som att 

acceptera ett misslyckande.  Användande av elektrostimulering som hjälp vid 
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bäckenbottenträning upplevs som positivt både hos de deltagare som provat och för de som 

kan tänka sig att prova. Så kallade knipkulor har använts på eget initiativ av deltagare men 

det upplevdes inte ha någon som helst effekt. 

 

”…det lärde mig och känna vad det var för muskler som man skulle träna för det var ju den 

hjälpen jag behövde tyckte hon, eftersom jag hade suttit och tränat efter dom där papprena 

och det blev fel alltihop…” .(Intervju 1) 

 

”...jag blir för varm utav skydd det är därför jag inte tycker om att ha det, utan jag har extra 

trosor med mig så jag kan byta...” (intervju 2) 

 

Att sakna information och uppföljningsbesök 

Denna kategori bestod av subkategorierna sakna behandlingsplan, upplevelse av 

behandling/operation, bra och mindre bra vårderfarenhet. Kategorin handlar om att 

kvinnorna blev bättre efter behandling men saknade information och uppföljningsbesök med 

reflektion 

 

Sakna behandlingsplan 

Flera deltagare uppger att de saknar tydlig behandlingsplan. De deltagare som opererats för 

sin inkontinens har behandlingsplanen bestått av pre- och post operativ information. 

Återkoppling till vårdgivare har skett genom att fylla i formulär som sedan skickats in. 

Personligt uppföljningsbesök med möjlighet till reflektion upplevdes som bristfällig. 

Samlivet kan också ha förändrats och information om detta saknas. Deltagarna uppger att de 

vet vart de skall vända sig vid eventuella problem, vilket känns som en trygghet. 

 

”... behandlingsplanen var i princip bara att, vi opererar och sen att ja skulle hålla mig lugn 

då i, ordentligt i två månader efteråt...” (Intervju 7) 

 

”Men samlivet efter att ha sex och så efter man har operera sig. Det var ingen heller som sa 

någonting om det... känns lite annorlunda när man har samlag” (Intervju 7) 

 

Upplevelse av behandling och operation  

Tiden mellan första vårdkontakten fram till operation eller annan behandling upplevs som 

kort. Många av deltagarna upplever förbättring eller känner sig helt symtomfri efter 
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operation. Urinläckaget har minskat eller helt upphört men andra besvär kan ha uppkommit, 

som känsla av att inte kunna knipa, urininfektioner, tätare urinträngningar. Endast en av 

deltagarna upplever en subjektiv förbättring efter bäckenbottenträning. Det har förekommit 

att operation har erbjudits som första behandlingsåtgärd. Det finns även deltagare som vill bli 

opererad och inte vill ha någon annan behandling. 

 

”Jag kissar i början sen måste jag sitta och knipa för annars slutar de, och då, han sa att jag 

skulle sitta och gunga så här men det liksom kommer ingenting då...” (Intervju 2) 

 

 ”...hans tanke var ju att han skulle operera men det ville inte alls jag och det hade jag 

faktiskt sagt tidigare också att det var jag inte intresserad av. Inte förrän jag skulle få så 

stora besvär att jag inte står ut...(Intervju 5) 

 

Bra och mindre bra vårderfarenhet 

Flertalet av deltagarna har inte haft någon kontakt med hälsocentralen angående sin 

urininkontinens. De flesta har inte vetat om att de kan vända sig dit med denna typ av 

problem.  Kontakten med hälsocentralen upplevs inte alltid som positivt. Känslan finns att de 

inte tas på allvar och det upplevs som en tidskrävande omväg att ta den kontakten. Det 

framkom även att de trott att hälsocentralen endast är till för äldre kvinnor med 

inkontinensbesvär. Att få snabb hjälp upplevdes som viktigt och att det ska vara lätt att 

etablera en kontakt och att få ha kontakt med en och samma vårdgivare. Under intervjuerna 

framkom att deltagarna själva tagit kontakt med vården när besvären blivit allt för påtagliga. 

 

”...det man kanske tycker är jobbigt med hälsocentralen att man ska slussas på nå sätt en 

onödig väg...”(Intervju 1) 

 

 ”Jag skulle inte ha kommit på å sökt till hälsocentralen om det här problemet heller... Jag 

tror över taget faktiskt att det är lite känsligt...”(Intervju 6) 

 

Att känna sorg och misslyckande men stöd från närstående 

I denna kategori framstod stödet från närstående som värdefullt trots sorg och misslyckande. 

Subkategorierna var: stöd av närstående, påverkan på samlivet, skam och oro vid sociala 

sammanhang, påverkan på det dagliga livet. 
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Stöd av närstående 

Vid intervjuerna framkom ett behov av att ha någon att prata med angående sin inkontinens 

och stödet från närstående upplevs som mycket värdefullt. Urininkontinens upplevs som 

tabubelagt och anförtros hos familjemedlemmar eller nära vänner. Det framkom även 

deltagare som inte har något behov av att prata med någon om sina besvär utan upplevde 

detta som en privat angelägenhet, vilket inte behöver ventileras med annan person.  

 

”...men det är ingenting man sitter och pratar mycket om utan de är just att det är, hon vet ju 

varför jag reagerar som jag gör när, hon vet ju när de går fel liksom så att det har ju varit 

bra...” (Intervju 3) 

 

”... jag har ju väninnor som jag pratar med öppet om... (Intervju 4) 

 

Påverkan på samlivet 

I intervjuerna framgick att sexlivet påverkats negativt vid urininkontinens. Detta kan 

upplevas som en sorg då samlivet och närhet är en viktig del i livet. Det framkom att det finns 

ett behov av att samtala om detta och även att det finns en önskan att förändrat samliv borde 

tas upp av vårdgivaren vid samtal. 

 

”...innan jag vart opererad då kunde jag inte ens ha samlag utan att det kom urin hela tiden, 

det va jobbigt alltså, det va hemskt för då sluta man ju fungera inom mycket på nå vis...” 

(Intervju 1) 

 

”...man är ju två stycken, det här sexuella och det här, det har ju varit pin och pest tycker 

jag... det blir ju inte de när man läcker alltså ... då måste man ha en förstående man” 

(Intervju 4) 

 

Skam och oro vid sociala sammanhang 

Oron för läckage är mycket stor. Ett urinläckage upplevs som frustrerande, förnedrande, 

ledsamt och ett misslyckande. Ett misslyckande som individen själv inte kan påverka. 

Flertalet av deltagarna upplever en stor rädsla för att lukta illa och detta har inneburit att 

medvetet hålla sig på avstånd från andra människor. Oron medför även en överdriven hygien 

med frekventa duschningar och många klädbyten på grund av känslan av att känna sig 

ofräsch. Även om risken för läckage inte hindrat sociala kontakter så finns det alltid med i 
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tankarna. Det känns tryggare att alltid bära med sig extra kläder och inkontinensskydd vid 

resor eller vistelse i nya miljöer. Att bära kläder där ett läckage inte skulle vara fullt så synligt 

kan också kännas tryggare. 

 

”...du kissar på dig som en vuxen femtioårig kvinna liksom, de är skämmigt, absolut... Får gå 

och byta binda liksom, hoppas att det inte luktar. För det är det enda du kan göra...” 

(Intervju 6) 

 

”...när de väl händer så blir jag ju så fruktansvärt frustrerad över det, eller ledsen över det, 

jag tycker att det är så, dels förnedrande och sen är de ju ett misslyckande som jag inte kan 

påverka själv och när jag inte kan fixa nånting själv vem ska då fixa det...” (Intervju 3) 

 

Påverkan på det dagliga livet 

Känslan av att kissa förebyggande upplevs som mycket svår att komma över. Vid vistelse i 

ny miljö upplevs det som skrämmande att inte veta exakt var den närmsta toaletten finns. 

Miljöer så som restauranger eller caféer kan många gånger väljas beroende på tillgång på 

toaletter eller förväntad toalettkö. Arbetslivet och stora mål i livet har förstörts på grund av 

läckage. I intervjuerna framkom att den fysiska aktiviteten har minska eller helt upphört. Det 

finns en stor sorg och misstro till att inte bli helt besvärsfri. Sorgen och misstron kan i sig 

leda till nedstämdhet. Känner sig inte sjuk men det känns handikappande. 

 

”då kommer det där in i ryggraden att jag måste gå och kissa och då blir det oftare fastän 

jag försöker tänka på att jag får inte gå för ofta men jag vet inte...” (Intervju 2) 

 

”Sen kom det väl lite att jag kanske skulle gå på Friskis och Svettis igen men då kände ja att 

ja jag kanske inte kan springa ordentligt igen så nej... (Intervju 5) 
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Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva kvinnliga patienters upplevelse av råd, behandling och 

psykosociala stöd. Analysen resulterade i tre kategorier. Kategorin Att träna trots tveksamhet 

och att få känna ökad säkerhet mot läckage, beskrev deltagarnas upplevelse av 

bäckenbottenträning. Det framkom under intervjuerna att bäckenbottenträningens effekt inte 

var övertygande och motivationen efter operation hade avtagit. Restriktioner angående 

vätskeintag kan ibland vara svårt att följa och miktionsträning upplevs ibland som stressande.  

Att använda inkontinens skydd i form av bindor har känts som en säkerhet men efter 

operation kan användandet av skyddet kännas som att acceptera ett misslyckande. Kategorin 

Att sakna information och uppföljningsbesök beskrev deltagarnas avsaknad av 

behandlingsplan och återkoppling till vårdgivaren. Den skriftliga informationen upplevdes 

som tillräcklig men den muntliga informationen bristfällig. Information om förändrat samliv 

efterfrågades. Livskvalitén förbättrades efter operation. Kontakten med hälsocentraler 

upplevs inte alltid positivt och insikt om hälsocentralens tillgänglighet och kompetens är vag. 

Kategorin Att känna sorg och misslyckande men stöd från närstående beskrev deltagarnas 

behov av psykosocialt stöd från närstående. Ansträngningsinkontinensen har stor inverkan på 

livskvalitén. Ämnet upplevs som tabubelagt och medför försämrad livskvalité. 

 

Resultatdiskussion 

Deltagare i föreliggande studie upplevde att ansträngningsinkontinensen påverkade deras 

livskvalité negativt och påverkar emotionella, sociala, fysiska och sexuella aspekter. Det 

överensstämmer med vad som beskrevs i ett antal studier (Hägglund & Ahlström 2007, Lalos 

et al. 2001, Specht et al. 2005). I föreliggande studie framkom attityden om att UI är den 

gamla kvinnans sjukdom, vilket påtalas i Farges et al. (2008) studie. I en studie av Teunissen 

et al. (2005) beskrivs att UI inte upplevs som ett allvarligt problem och den största 

anledningen för att söka professionell hjälp var när besvären påtagligt försämrade livskvalitén 

och det uppstod ett behov av hjälpmedel. Detta överensstämmer med föreliggande studie där 

det framkom att deltagarna avvaktat med att söka hjälp och väntat till besvären blivit så stora 

att det uppstod behov av hjälpmedel eller när besvären blev så påtagliga att livskvalitén gravt 

försämrades. 
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I föreliggande studie framkom deltagarnas tveksamhet till bäckenbottenträningens effekten 

och att motivationen till bäckenbottenträning var låg. I en studie av Dumoulin & Hay-Smith 

(2006)  understryks vikten av bäckenbottenträning och påtalar att bäckenbottenträningen är 

den viktigaste konservativa behandlingen. Flera studier har visat att bäckenbottenträning har 

mätbar effekt (Castro et al. 2008, Sherburn et al. 2011, Huebner et al. 2011).  I föreliggande 

studie framkom att den skriftliga instruktionen om bäckenbottenträning inte var 

tillfredsställande. För en av deltagarna kunde den felaktiga bäckenbottenträningen rättas till 

efter professionell hjälp av specialistsköterska. Samtliga deltagare hade fått rådet att 

bäckenbottenträna och deltagarna beskrev att följsamheten till träningen i början kändes hög 

men minskade eftersom av olika anledningar. Det framkom under intervjuerna att 

bäckenbottenträning efter lyckad operation inte kändes lika angeläget eftersom besvären då 

avtagit eller helt eliminerats. Rådet gällande restriktivt vätskeintag upplevdes av deltagarna i 

föreliggande studie som lätt att följa. Dock ersattes vätskeintag emellanåt med ökat intag av 

frukt och grönt, vilket i sig är rikt på vätska. De deltagare vilka erhöll rådet med 

miktionsträning, upplevde detta ibland som stressande. 

 

Deltagarna i föreliggande studie har erfarenhet av inkontinensskydd i form av bindor. Att 

använda bindor upplevs som en trygghet framförallt i okända miljöer där deltagaren inte har 

kännedom om vart toaletterna finns. Det framkom i intervjuerna en känsla av att inte känna 

sig ren och ett stressmoment att regelbundet behöva byta skydd. Detta tas upp i en studie av 

Barber et al. (2005). I föreliggande studie framkom att använda bindor i förebyggande syfte 

efter operation upplevdes som att acceptera ett misslyckande. 

 

I föreliggande studie framkom avsaknad av behandlingsplan. För de deltagare som genomgått 

operation framkom att behandlingsplanen uppfattades vara operation och vissa postoperativa 

restriktioner. Författaren till föreliggande studier har inte hittat några vetenskapliga artiklar 

som visar under hur lång tid efter operation de positiva effekterna kvarstår. Studier visar en 

långsiktig objektiv och subjektiv förbättring efter operation och bedöms som effektiv och 

säker för minst tio år efter operation (Nilsson et al. 2008, Olsson et al. 2010). Den skriftliga 

informationen upplevs vara tillräcklig och utförlig. I föreliggande studie kunde ingen av 

deltagarna uppge någon planerad uppföljning. Deltagarna kände sig däremot trygga om vart 

de kunde vända sig vid eventuella uppkomma besvär eller funderingar. Dumoulins et al. 

(2011) tar i en studie upp faktorer som främjar bäckenbottenträning. Dessa är realistiska mål 

och förväntningar, positiv bekräftelse, uppföljning och träningsrutiner. Författaren till 



18 
 

föreliggande studie anser att det genom en tydlig behandlingsplan skulle öka följsamheten till 

bäckenbottenträning. I föreliggande studie framkom att flertalet av de deltagare som opererats 

för sin inkontinens upplevde stor förbättring om inte helt besvärsfri vilket överensstämmer 

med andra studier (Gil et al. 2009,Tennstedt et al.2008.). I föreliggande studie framkom att 

en deltagare upplevde en subjektiv förbättring efter bäckenbottenträning, vilket 

överensstämmer med studier utförda av Castro et. al. (2008), Huebner et al. (2011), Sherburn 

et al. (2011). 

 

I föreliggande studie framkom att flertalet av deltagarna inte hade kännedom om att 

hälsocentralerna kan vara behjälplig angående inkontinensbesvär. Flera av deltagarna har inte 

sökt vård förrän besvären av ansträngningsinkontinensen blev så besvärlig att det påverkade 

deras dagliga liv. Detta stämmer väl överens med en studie av Teunissen et al. (2005). Under 

intervjuerna i föreliggande studie framkom att när deltagarna beslutat sig för att söka 

professionell hjälp fanns en stor önskan att få snabb hjälp. Hälsocentralen kunde då upplevas 

som en fördröjd väg att gå. Under intervjuerna framkom bristande kunskap om 

hälsocentralernas tillgänglighet och kompetens gällande inkontinens. I föreliggande studie 

framkom det även att bemötandet på hälsocentralen inte har upplevts som positivt. Deltagare 

i studien har upplevt att inte bli lyssnad på och tagen på allvar. I en studie av Albers-Heitner 

et al. (2011) beskriver att inkontinenssköterskor med drop-in mottagning inom primärvården 

upplever arbetssituationen som stressigt, otillräcklig och oprofessionell. Detta kan vara en 

förklaring till att bemötandet på hälsocentralen upplevs som negativ.  Albers-Heitner et al. 

(2011) beskriver också att avsatt tid och finansiella resurser är viktiga för att bedriva ett 

effektivt arbete gentemot denna patientkategori. I föreliggande studie framkom att när 

kontakt väl etablerades så upplevdes denna som professionell, kompetent och snabbt 

handlagd. 

 

För flertalet i föreliggande studien upplevdes det som viktigt att ha någon att anförtro sina 

besvär. Oftast är det anhörig eller någon nära vän som anförtros. Det framkom i föreliggande 

studie en olustkänsla av att samtala om detta med sin partner vilket också framgår i Ashworth 

& Hagans (2003) studie. I föreliggande studie framkom försämrat samliv. Detta upplevdes av 

någon av deltagarna som en stor sorg och saknad. Detta tas upp i en studie av Barber et al. 

(2005) där det påtalas att urininkontinens och sexuellfunktion ofta hör ihop. I föreliggande 

studie framkom att samlivet har subjektivt förbättrats efter bäckenbottenträning, vilket 

överensstämmer med Barber et al. (2005) studie. 
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Det framkom i föreliggande studie att ansträngningsinkontinensen försämrat livskvalitén 

gravt. Detta överensstämmer med Lalos et al. (2001) studie som säger att urininkontinens 

påverkar emotionella, sociala, fysiska och sexuella aspekter. Deltagare i föreliggande studie 

beskriver att livet förändrats efter UI.  Symtomen har varit så besvärliga att det förstört mål i 

livet. Det har även försvårat arbetslivet genom att inte kunna arbeta obehindrat med rädsla för 

läckage och oron över att lukta illa. Deltagare berättar att de anpassar sitt liv efter UI och 

innan UI levt ett mycket socialt aktivt liv. Deltagare i föreliggande studie som varit mycket 

aktiv innan besvären med UI upplever sig hindrade att utöva fysisk aktivitet i samma 

utsträckning som tidigare. Flertalet av deltagarna i studien har helt upphört med sin fysiska 

aktivitet eller minskat i frekvens. En del fysiska aktiviteter upplevs inte längre som 

genomförbara. En studie av Hägglund et al. (2001) visar att individer med 

ansträngningsinkontinens undviker fysiska aktiviteter där de är medveten om risken för 

läckage. Deltagare i föreliggande studie berättar om överdriven skötsel av hygien med 

frekventa duschningar och klädombyten.  

 

I föreliggande studie framkom att oron för urinläckage i sociala sammanhang är mycket stor. 

Deltagare beskriver att komma till en ny miljö där tillgången på toaletter är bristfällig eller att 

inte veta vart toaletterna finns är mycket stressande. Det framkom att valet av restauranger, 

pub eller annan lokal gärna väljs beroende på tillgång på toaletter med kort varsel. Det 

framkom att det upplevs som en trygghet att bära kläder där ett urinläckage är mindre synligt. 

Oro över att lukta urin är tydlig i intervjuerna. Detta påverkar i stor grad både arbetsliv och 

den sociala samvaron. Deltagarna i föreliggande studie uppger en känsla av förnedrande, 

frustration, nedstämdhet och misslyckande vid urinläckage. Flera studier beskriver den 

negativa effekten av inkontinens (Ashworth & Hagan 2003, Hägglund & Ahlström 2007, 

Lalos et al. 2001, Specht et al. 2005). I föreliggande studie framgår att 

ansträngningsinkontinens påverkar den fysiska, psykiska och sociala hälsan negativt. Utifrån 

detta kan vård och bemötande av dessa patienter, genom begreppen begriplig, hanterlig och 

meningsfull hjälpa patienter att göra tillvaron mera sammanhängande, det vill säga känsla av 

sammanhang KASAM (Antonovsky 1991). 
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av följsamhet till råd, behandling och 

psykosociala stöd vid ansträngningsinkontinens. Studien genomfördes som en intervjustudie 

med ett semi-strukturerat frågeformulär. Frågeformuläret bestod av bakgrundsfrågor och 

följdfrågor, som komplement till intervjuguiden. Deltagarna i studien berättar fritt utifrån 

egen erfarenhet och upplevelser inom vissa områden (Polit & Beck 2008).  

 

Inklusionskriterierna i studien var kvinnliga patienter med diagnostiserad 

ansträngningsinkontinens. Exklusionskriterier var icke svensktalande kvinnliga patienter och 

dementa patienter. Att icke svensktalande patienter inkluderades var att författaren ej haft 

tillgång till tolk. Dementa patienter inkluderades ej på grund av att studien förutsätter att 

deltagaren är orienterad till tid och rum. Elva patienter var positiva till att deltaga i studien. 

Därefter avböjde tre av patienterna varvid studien omfattar åtta kvinnor i varierande ålder, 

civilstatus och behandling av inkontinensen. Intervjuerna med dessa deltagare gav ett rikt och 

varierande innehåll därför eftersöktes ej ytterligare studiedeltagare. 

 

Det insamlade materialet bearbetades genom kvalitativ ansats med beskrivande design. 

Graneheim & Lundman (2008) beskriver att olika åtgärder bör vidtas som visar 

trovärdigheten av kvalitativa studier. De använder begrepp som Giltighet, Stabilitet, 

Överförbarhet. Giltighet handlar om hur sanna resultaten är. Valet av deltagare har betydelse 

för resultatets giltighet. Deltagarna i föreliggande studie har olika erfarenheter kopplat till 

ansträngningsinkontinens, civiltillstånd och är i olika åldrar, vilket ökar giltigheten. Urval och 

analysarbete är beskrivet och styrkt genom citat från intervjuerna. Tillförlitligheten handlar 

om möjligheten att kontrollera data. Under arbetet med föreliggande studie har handledare 

och författaren diskuterat och reflekterat över tolkningsmöjligheter, koder och kategorier. 

Överförbarhet handlar om resultatets generaliserbarhet till andra grupper eller situationer. För 

att kunna bedöma om studien är överförbar förutsätts noggrann beskrivning av urval, 

deltagare, datainsamling och analys och omständigheter för studien. I föreliggande studie har 

författaren försökt att beskriva dessa områden så tydligt som möjligt. Graneheim & Lundman 

(2008) säger att forskaren kan ”färga” resultatet och genom samspelet i intervjun vara 

medskapare av texten. 
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Allmän diskussion 

Ansträngningsinkontinens innebär ett stort problem för många kvinnor. I många fall kan 

livskvalitén försämras avsevärt.  Det kan många gånger begränsa aktiviteter i det dagliga 

livet. Fysisk aktivitet anpassas efter besvären eller undviks helt. Fysisk aktivitet har stor 

inverkan på hälsan och detta är något vårpersonal bör främja. Inkontinens kan också försvåra 

det sociala livet med följd att individer undviker sociala kontakter. Stöd av närstående 

upplevs som viktigt och stödet från specialistsköterskor och annan vårdpersonal kopplad till 

vården inom inkontinens upplevs i föreliggande studie som tillgänglig, kompetent och 

professionell.  

 

I behandlingen av ansträngningsinkontinens är bäckenbottenträning den viktigaste 

behandlingen. Tidigare studier belyser faktorer som positiv bekräftelse och uppföljning som 

gynnsamma för följsamhet till bäckenbottenträning. Detta kräver möjlighet till avsatt tid och 

finansiella resurser till förmån för vårdpersonal. Några deltagare i föreliggande studie beskrev 

tveksamhet till bäckenbottens effekt. Optimala förutsättningar för vården av 

ansträngningsinkontinens borde kunna påverka patienters motivation och följsamhet till 

bäckenbottenträning och andra givna råd. 

 

Hälsocentralen skall ha en betydande roll i vården av ansträngningsinkontinens (vårdprogram 

2010). I resultatet av föreliggande studie framkom deltagarnas bristande kunskap av 

hälsocentralens tillgänglighet och kompetens. Författaren till föreliggande studie anser att 

hälsocentralerna bör tydliggöra sin roll i vården angående inkontinens. Kvinnor som besväras 

av ansträngningsinkontinens drar sig ofta för att söka vård och vårdpersonal bör aktivt 

försöka fånga upp dessa individer innan symtomen märkbart påverkar livskvalitén.  

Det skulle vara intressant att vidare studera hur vårdpersonal upplever arbetet med 

ansträngningsinkontinenta kvinnor och arbetsledningen syn på arbetet och fördelning av 

resurser för inkontinens. 

 

Slutsats 

Ekonomiska resurser och avsatt till för vården av ansträngningsinkontinens borde kunna 

främja patienter motivation och följsamhet till givna råd och behandling. Tidsbokad 

uppföljning ger möjlighet till positiv feedback. Vid tillräckligt avsatt tid finns möjlighet att 

stötta patienter psykosocialt i det dagliga livet. 
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