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Sammanfattning 
 

Urininkontinens är ett förekommande problem framförallt hos äldre kvinnor som tillhör 

åldersgruppen 65 år och uppåt. Urininkontinens är en bristande förmåga att kontrollera 

sin urinfunktion och har inverkan på det vardagliga livet. Syftet är att beskriva hur äldre 

kvinnor med urininkontinens upplever livskvalitet och hur sjuksköterskan kan ge stöd 

utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Metoden är en beskrivande litteraturstudie och 

databaserna Cinahl och Pubmed har används för artikelsökning. Polit & Becks 

niostegsmodell användes för att granska och bearbeta artiklarna. Tio vetenskapliga 

artiklar besvarar syftet och ligger till grund för litteraturstudiens resultat. Resultatet 

visar att äldre kvinnor med urininkontinens upplever försämrad livskvalitet och 

begränsningar i vardagen på grund av användning av inkontinensskydd och planerande 

toalettbesök. Det innebär påfrestningar i sociala sammanhang och fysiska aktiviteter samt 

medför känslor av skam och genans, försämrad självkänsla och rädsla för urinläckage. 

Kvinnor med urininkontinens vill inte att omgivningen ska bli medveten 

om deras urininkontinensbesvär och undviker att söka hjälp. Sjuksköterskan har i 
 

uppgift att hjälpa och vägleda kvinnor med urininkontinens. Sjuksköterskan ska ha goda 

kunskaper om urininkontinens inverkan på livskvalitet, utbildning om 

omvårdnadsåtgärder och hög prioritering av tillståndet för att förhindra onödigt lidande 

hos kvinnorna. Omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan informera om och utföra är 

individanpassade strategier, blåsträning, fylla urinblåsan helt innan blåstömning, 

planerade toalettbesök och information om inkontinensskydd. Slutsatsen är att kvinnor 

med urininkontinens upplever försämrad livskvalitet som medför begränsningar i det 

vardagliga livet. Utifrån ett omvårdnadsperspektiv ska sjuksköterskan hjälpa och 

vägleda kvinnorna genom att informera samt att de bör ha goda kunskaper i 

omvårdnadsåtgärder för att minska onödigt lidande. 
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Abstract 
 

Urinary incontinence is a common problem especially among older women that is 65 

years and older. Urinary incontinence is the inability to control their urinary function 

and has an impact on everyday life. The purpose of this study is to describe how older 

women with urinary incontinence experiencing quality of life and how nurses can be 

supportive from a nursing perspective. The method is a descriptive literature review 

and database Cinahl and Pubmed used for the article research. Polit & Becks 

ninestepsmethod was used to examine and process the items. Ten articles will answer 

the purpose and form the basis of literature study's results. The result shows that older 

women with urinary incontinence are experiencing reduced quality of life and 

limitations in their everyday life, using incontinence pads and planning when to go to 

the toilet. It limits social occasions and physical activities and causes feelings of shame 

and embarrassment, loss of self-esteem and fear of leakage of urine. Women with 

urinary incontinence do not want the environment to be aware of their problem and 

most of them avoid seeking help. The nurse's task is to help and guide women with 

urinary incontinence. The nurse should have good knowledge about urinary 

incontinence impact on quality of life, education on nursing measures and high priority 

of the state to prevent unnecessary suffering to women. Nursing care nurses can provide 

information about the condition and perform individualized approaches, bladder 

training, filling the bladder completely before emptying the bladder, scheduled toileting 

visits and information on incontinence products. The conclusion is that women with 

urinary incontinence are experiencing reduced quality of life that imposes limitations in 

their everyday life. From a nursing perspective, the nurse's helps and guide women by 

providing information and have good knowledge of nursing care to reduce unnecessary 

suffering. 
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1. Introduktion 
 
Urininkontinens är ett folkhälsoproblem hos kvinnor och män (Socialstyrelsen 2012). 

Det beskrivs som en bristande förmåga att kontrollera sin urinfunktion och cirka åtta 

procent av den vuxna befolkningen drabbas, men med tilltagande ålder växer antalet. 

Hos äldre kvinnor, som tillhör åldergruppen 65 år och uppåt, är problemet mer 

förekommande och omfattande. Kvinnor som drabbas av urininkontinensbesvär är 

övervägande mellan 45-49 år där besvären stiger efter 60 år och vid 80 års ålder 

beräknas 25 procent leva med urininkontinens (Jeppsson et al. 2005, Larsson & 

Rundgren 2010, Socialstyrelsen 2012). 

 
 

1.1 Urininkontinens 
 

ICS definierar urininkontinens som ett tillstånd där en individ besväras av en 

okontrollerbar eller ofrivillig urinavgång och detta innebär ett problem ur ett socialt och 

hygieniskt perspektiv (International Continence Society 2009, s. 1769). Urininkontinens 

utmärks som en sjukdom, tillstånd, symtom eller ett kliniskt tecken (Larsson & Rundgren 

2010). Detta tillstånd innebär besvär som har inverkan på det vardagliga livet, allt från 

vardagssysslor till att tvingas avstå från kroppsliga aktiviteter. Urininkontinensbesvären 

kan växla mellan att vara måttliga och temporära till att ha en daglig påverkan i 

kvinnornas liv (Borgfeldt et al. 2012). Metoder kvinnor använder sig av för att hantera 

sina besvär är daglig användning av inkontinensskydd vilket innebär blöjor och bindor 

som fångar upp urin. Kvinnorna planerar även sina toalettbesök, begränsar sitt 

vätskeintag och utför blåsträning, vilket innebär upprepande frivilliga kontraktioner och 

avslappningar i bäckenbottenmuskulaturen (Du Milne & Moore 2006, Moulin et al. 

2009, International Continence Society 2009, Borgfeldt et al. 2012). 

 
 
1.2 Urinblåsans anatomi 

 

Väggen i urinblåsan omfattas av glatt muskulatur. Där urinblåsan mynnar ut i urinröret 

formas en inre slutmuskel av muskellagret. Yttre slutmuskeln omfattar urinröret i 

höjdläge med anslutning till bäckenbotten och bildas av tvärstrimmig muskulatur. 

Motoriken av blåsan kontrolleras av det autonoma nervsystemet. Det förekommer 

sträckreceptorer i urinblåsans vägg och startar när blåsan blir utspänd av urin. 

Sträckreceptorerna skickar ut impulser och utvecklas med sympatiska nerver till 

ryggmärgen som förbinder sig till hjärnan, åter till blåsväggen samt till inre slutmuskel. 

Yttre slutmuskeln regleras istället av kontrollerbara motoriska nervtrådar. Urinblåsan 
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reagerar och vill tömmas när den är fylld med 250 ml och vid 350 ml blir det besvärligt 

att undanskjuta miktionsbehovet. Blåsan töms genom att den glatta muskulaturen drar 

ihop sig och på samma gång slappnar sfinkterna av. Effekterna förs vidare av de 

parasympatiska nerverna och den egna viljan (Järnhult & Offenbartl 2013). Volymen av 

urinblåsan avtar gradvis från 500 ml bland yngre och till 300 ml hos äldre, som orsakas 

av att väggarna i blåsan övergår till att vara stelare. Äldre personer misslyckas ofta att 

kontrollerbart reglera och tömma blåsan. Urin ansamlas i blåsan på grund av att den 

glatta muskulaturen i blåsväggen avtar med åren (Larsson & Rundgren 2010). 

 
 
1.3 Bakomliggande orsaker till urininkontinens 

 

Det finns bakomliggande orsaker till urininkontinens. Uppkomsten kan relateras till att 

blåsfunktionens nerver blir skadade (Socialstyrelsen 2012). Det sker dessutom 

åldersförändringar i kvinnans urinrör efter menopausen som innebär att 

östrogenproduktionen avtar, vilket resulterar i minskad förmåga att sluta tätt i urinblåsa 

och urinrör. Urininkontinens kan dessutom uppkomma i samband med sjukdomar i 

urinvägarna och andra sjukdomar, miljöfaktorer samt läkemedelsbehandlingar (Larsson 

& Rundgren 2010). Kända riskfaktorer är ålder, antal graviditeter, övervikt, tidigare 

urinvägsinfektioner, diabetes, högt blodtryck och vaginal förlossning. Samband kan 

likväl ses till rökning, hög konsumtion av kaffe, te och alkohol (Ham et al. 2009, Basak 

et al. 2013). 

 
 
1.4 Olika typer av urininkontinens 

 

Urininkontinens kan delas in i tre kategorier. Ansträngningsinkontinens är den 

vanligaste formen hos äldre kvinnor och innebär en ofrivillig urinavgång som 

uppkommer vid fysisk aktivitet till exempel hosta, nysning, skratt samt träning. 

Karaktärsdraget för denna inkontinensform är att kvinnan läcker en liten mängd urin 

och därefter snabbt kan styra sin blåsfunktion med viljan. Tillståndet förklaras med att 

den inre slutmuskeln till urinröret öppnas, urin mynnar ner och urinvägarnas funktion 

att hantera blåstrycket är nedsatt. Tre huvudsakliga orsaker kan förklara detta tillstånd: 

anatomiska orsaker kan vara påfrestningar som förändrar bäckenbottens form och 

försämrar dess funktion, genetiska orsaker kan innebära en medfödd försvagning i 

bäckenbottenmuskulaturen samt hormonella orsaker så som stigande ålder och minskat 

östrogen. Trängningsinkontinens är en annan form av urininkontinens som orsakas av 

irritation i blåsmuskulaturen, vilket medför till en snabb och ofrivillig urinavgång. Vid 
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liten fyllnadsgrad riskeras uppkomsten av en okontrollerbar trängning av urin, blåsan 

töms ofta helt och detta kan inte stoppas med viljan. Den stigande åldern och 

menopausen kan ge försämrad elasticitet i blåsväggen vilket kan förklara 

trängningstillståndet (Borgfeldt et al. 2012). En studie visar att uppkomsten av 

trängningsinkontinens har ett betydande samband till bakterier i urinvägarna hos äldre 

kvinnor (Rodhe et al. 2007). Den sista kategorin är blandinkontinens vilket innebär en 

blandning av ansträngnings- och trängningsinkontinens (Borgfeldt et al. 2012). 

 
 

1.5 Livskvalitet 
 

Livskvalitet defineras ”Individuals’ perceptions of their positions in life in the context of 

the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns” (WHOQOL-BREF 1996, s.1). Livskvalitet är ett 

begrepp som kan beskrivas på olika sätt. Enligt den filosofiska tillämpningen har en 

människa hög livskvalitet enbart vid gott välmående och en person har låg livskvalitet 

vid dåligt välmående. Livskvalitetsfrågan innebär i vilken utsträckning varje individ 

värderar positivt och negativt (Brülde 2003). Vid livskvalitetsfrågor är det viktigt att ta 

hänsyn till känslor i samband med ångest, nedstämdhet, rädsla och brist på energi 

(Connell et al. 2014). Inom medicinska sammanhang benämns livskvalitet annorlunda 

när ändamålet är att uppskatta diverse behandlingsformers verkningsgrad. En god 

livskvalitet är ett betydelsefullt mål inom hälso- och sjukvården, särskilt vid icke 

botbara sjukdomar (Brülde 2003). Urininkontinens kan innebära ett psykiskt handikapp i 

det vardagliga livet när kvinnorna kan uppleva en oro att hamna i situationer som kan 

innebära skam och genans, vilket kan medföra social isolering (Borgfeldt et al. 2012). 

Kvinnor med frekventa upplevelser av urininkontinensbesvär löper en större risk att 

drabbas av depressioner som kan ha inverkan på livskvalitet (Sims et al. 2011, Martin et 

al. 2011). 

 
 
1.6 Sjuksköterskans roll ur ett omvårdnadsperspektiv 

 

Dorothea Orems egenvårdsteori bygger på tre huvudsakliga komponenter som står i 

relation till varandra. Teorin om omvårdnadssystem beskriver omvårdnad som ett 

mänskligt handlande och bygger på ett system som granskar åtgärder och tidigare 

kunskaper, vilka behövs för att hjälpa en individ. Teorin om egenvård beskriver Orem 

som medvetna handlingar en individ utför i syfte att främja och bevara liv, hälsa samt 

välbefinnande. Teorin om egenvårdsbrist beskriver relationen mellan individens egen 
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förmåga att upprätthålla hälsa och individens behov av vård. Egenvårdsbrist innebär 

vägledning och åtgärder till individens begränsningar och sjuksköterskan ska hjälpa och 

förstå individens roll i egenvård. Sjuksköterskan ska hjälpa individer som på grund av 

ålder eller sjukdom inte längre har kapaciteten att utföra egenvård för att främja livet, 

hälsa och välbefinnandet (Alligood 2014). Tidigare forskning visar att anledning till att 

få kvinnor söker hjälp för sina urininkontinensbesvär är att de tror att tillståndet är en 

del av naturliga åldrandet (Pakgohar et al. 2014). Därmed ur ett omvårdnadsperspektiv 

har sjuksköterskan en framstående roll att hjälpa kvinnor med urininkontinens. De kan 

få kvinnorna att berätta om sina urininkontinensbesvär och vägleda dem mot hjälp. Det 

är betydande att äldre kvinnor får veta att fler kvinnor drabbas, att det finns hjälp för 

besvären och att de fortfarande kan ha ett socialt umgänge (Borgfeldt et al. 2012). 

 
 

1.7 Problemformulering 
 

Urininkontinens är ett förekommande problem hos äldre kvinnor och upplevelserna kan 

leda till att de drabbade inte söker vård för sina besvär samt antagande att det tillhör 

normalt åldrande (Socialstyrelsen 2012, Borgfeldt et al. 2012, Pakgohar et al. 2014). Att 

leva med urininkontinens kan medföra försämrad livskvalitet hos de drabbade 

kvinnorna ur ett psykiskt och socialt perspektiv. Det kan handla om att drabbas av 

depressioner och social isolering. Därmed framstår behovet av hjälp och vägledning 

(Sims et al. 2011, Borgfeldt et al. 2012). En ökad kunskap och förståelse hos 

sjuksköterskan om hur kvinnor upplever att leva med urininkontinens och dess inverkan 

på livskvalitet skulle kunna resultera i ett bättre stöd för dessa kvinnor samt förhindra 

onödigt lidande. 

 
 

1.8 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att beskriva hur äldre kvinnor med urininkontinens upplever livskvalitet och hur 

sjuksköterskan kan ge stöd utifrån ett omvårdnadsperspektiv samt beskriva de valda 

artiklarnas undersökningsgrupp och bortfall. 

 
 

1.   Hur beskriver äldre kvinnor med urininkontinens upplevelsen av livskvalitet? 
 

2.   Hur kan sjuksköterskan ur ett omvårdnadsperspektiv ge stöd till kvinnor med 

urininkontinens? 

3.  Vilken undersökningsgrupp och bortfall beskrivs i de valda artiklarna? 
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Databaser 

2. Metod 
 

2.1 Design 
 

En beskrivande litteraturstudie har valts som metod. Polit & Beck (2012) beskriver att 

syftet med en litteraturstudie är att utöka forskarnas förståelse av en teori ur flerfaldiga 

perspektiv och därmed har aktuell forskning undersöks som är relaterat till det valda 

problemområdet. Vid genomförandet av litteraturstudien används Polit & Beck (2012) 

niostegsmodell som presenteras nedanför. 
 

 
 
 

1. Formulera syfte 
 

och frågeställningar. 

2. Val av databaser 

och nyckelord. 

3. Söka och 

identifiera material. 

 

 
 
 
 
 

6. Bearbeta 

artiklarnas resultat 

och granska mot 

studiens syfte. 

5. Granska artiklarnas 

titel och abstrakt. 

4. Välja bort artiklar 

som inte är relevanta. 

 
 
 
 

 
7. Kritiskt granska 

data. 

8. Analysera och 

jämställa 

information. Söka 

efter kategorier. 

9. Sammanställa 

data. 

 
 
 
 

Figur 1. Polit & Beck (2012) niostegsmodell vid en litteraturstudie. 
 

 
 

2.2 Databaser 
 

Artikelsökning har utförts i databaserna Cinahl och Pubmed. Cinahl och Pubmed är två 

databaser som är särskilt lämpliga för sjuksköterskans sökning inom vårdvetenskap 

(Polit & Beck 2012). 

 
 
2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

 

Medical subjects headings, MeSH, fungerar som en kontrollerad sökordsguide och 

hjälper till att finna olika termer för sökord som innebär samma begrepp (Polit & Beck 

2012) och användes för att översätta urininkontinens vilket resulterar urinary 
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incontinence. I Cinahl användes sökordet urinary incontinence med avgränsning på 

kvinnor över 65 år, publicerat 2005-2014, peer-reviewed och linked-fulltext. Denna 

avgränsning användes på samtliga artikelsökningar i databasen. Med fritextsökning i 

Cinahl kombinerades urinary incontinence med booleska sökoperatorn AND med older 

people och quality of life. Urinary incontinence AND nursing care kombinerades, 

nursing care är en MeSH-term från sökordet omvårdnad. I Pubmed utfördes 

artikelsökning med samma avgränsningar som i Cinahl och med Högskolan i Gävles 

filter. Sökordet quality of life kombinerades med urinary incontinence. Övriga sökord 

som kombinerades med urinary incontinence i databasen Cinahl gav inte tillräckligt med 

träffar i Pubmed och anges därför inte i tabellen där utfall av sökningar i databaser 

redovisas (tabell 1). 

 
 

För att avgränsa sökningen i litteraturstudien utgörs inklusionskriterier för att hitta 

artiklar som är lämpade och relevanta för det huvudsakliga syftet och har inverkan på 

sökningens trovärdighet (Willman et al. 2012). Inklusionskriterierna omfattar kvinnor 

över 65 år med urininkontinens, svenska och engelska artiklar på det språk som 

författarna främst hanterar, publicerade mellan 2005-2014, avgränsningarna peer- 

reviewed och linked fulltext samt artiklar som är fritt tillgängliga via Högskolan i 

Gävles databas. Exklusionskriterierna är artiklar som inte var relevant för syftet 

(Willman et al. 2012). De valda exklusionskriterierna var artiklar som endast omfattar 

män, barn, kvinnor under 65 år och de som har genomgått operation relaterat till 

urininkontinens samt systematiska litteraturstudier. 

 
 

2.4 Utfall av databassökningar 
 

Tabell 1 redovisar utfall av artikelsökning, databaser, söktermer, antal träffar, lästa 

abstract och valda källor. 

 
 

Tabell 1. Utfall av artikelsökning i databaser. 
 

Databaser Söktermer Antal träffar Lästa 
 

Abstract 

Valda källor 

Cinahl Urinary 
 

incontinence 
 

(MesH-SH) 

640  0 
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Cinahl Urinary 
 

incontinence 

(Mesh-SH) 

AND “older 

people“ 

38 10 0 

Cinahl “Quality of life 
 

urinary 

incontinence” 

(Mesh-SH) 

165 50 7 

Cinahl Urinary 
 

incontinence 

(MesH-SH) 

AND “nursing 

care” (MesH- 

SH) 

76 15 2 

Pubmed “Quality of life 
 

urinary 

incontinence” 

(Mesh-SH) 

776 40 1 

    Totalt 10 

 
 
 
 

2.5 Dataanalys 
 

Med hjälp av Polit & Beck (2012) niostegsmodell steg sju till nio (figur 1) har 

författarna läst och bearbetat resultatet i de valda artiklarna och sammanställt de resultat 

som svarat på den aktuella litteraturstudiens syfte samt frågeställning ett och två. Totalt 

tio stycken artiklar har gemensamt valts ut och översatts. Författarna har använt tyda.se 

som en användbar hemsida för översättning till svenska och med hjälp av färgpennor 

markerat de viktiga delarna i artiklarna som är relevant för litteraturstudiens resultat. 

För ett tydliggörande och översikt över likheter och skillnader i artiklarnas resultat har 

två tabeller sammanställts. Tabell 2 (bilaga 1) innefattar rubrikerna: författare, syfte och 

resultat. Utifrån tabellen har författarna utformat ett gemensamt resultat till den aktuella 

litteraturstudien som har sammanställts och presenterats i fyra underrubriker. Tabell 3 

(bilaga 2) presenterar översiktligt författare, publikationsår, design, 
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undersökningsgrupp/bortfall, datainsamlingsmetod och dataanalys. Vid analys och 

kvalitetsvärdering av artiklar är det viktigt att bedöma dess trovärdighet vilket innebär 

en stark och lämplig design, urvalsgrupp, datainsamling, genomförande och analys 

(Polit & Beck 2012). För att besvara frågeställning tre har författarna valt att beskriva 

de valda artiklarnas undersökningsgrupp och bortfall. Det presenteras i tabell 3 (bilaga 

2) och i löpande text i litteraturstudiens resultat. Det är av betydelse att litteraturstudiens 

undersökningsgrupp överensstämmer med de valda artiklarna angående kön och ålder 

samt att motivering till bortfall redogörs för att kvalitetssäkra artiklarnas slutsatser 

(Willman et al. 2012). 

 
 
2.6 Forskningsetiska övervägande 

 

Ett övervägande till en etisk prövning till denna litteraturstudie har framgått och 

slutsatsen är att det inte är relevant. Codex (2004) beskriver att ingen etisk prövning 

krävs när studien inte påverkar forskningsdeltagare fysiskt och psykiskt. Författarna har 

under litteraturstudiens arbetsprocess skrivit med objektivitet, inte plagierat och använt 

relevanta artiklar i resultatet som har föregåtts av en etisk prövning innan publicering. 

En vetenskaplig artikel måste genomgå en etisk prövning och godkännas av en kommitté 

som följer etablerade riktlinjer innan publicering (Polit & Beck 2012). 

 

 
3. Resultat 

 

Resultatet i litteraturstudien grundar sig på sju kvantitativa och tre kvalitativa artiklar 

som presenteras i fyra underrubriker: urininkontinens inverkan på livskvalitet, kvinnors 

upplevelser av att leva med urininkontinens, sjuksköterskans stöd utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv och sjuksköterskans begränsningar i det stödjande 

omvårdnadsarbetet. Sist i resultatet presenteras litteraturstudiens metodologiska aspekt 

gällande inkluderade studiers undersökningsgrupp och bortfall. 

 
 
3.1 Urininkontinens inverkan på livskvalitet 

 

I en studie av Aguilar-Navarro et al. (2012) deltog 1124 personer som var över 70 års 

ålder. Sambandet mellan svårighetsgrad av urininkontinens och hälsorelaterad 

livskvalitet uppskattades av deltagarna samt fysiska och psykiska påfrestningar. I 

resultatet framkom det att urininkontinens är vanligare hos äldre kvinnor samt att 

kvinnor med svår urininkontinens upplever sämre hälsa, nedsatt fysisk aktivitet, typiska 

tecken för depression och nedsatt daglig aktivitet i livet. En annan studie belyste att 
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urininkontinens har ett samband till äldre kvinnor och försämrad livskvalitet. Nedsatt 

humör och brist på meningsfulla aktiviteter i vardagen var faktorer som framförallt 

bidrog till en försämrad livskvalitet (Xu & Kane 2013). DuBeau et al. (2006) 

genomförde en studie för att undersöka om patienter på särskilt boende med 

urininkontinens hade sämre livskvalitet jämfört med de som inte hade urininkontinens. 

Studien visade att urininkontinens hade ett betydande samband till nedsatt socialt 

engagemang vilket definierades som kapaciteten att engagera sig i sociala sammanhang, 

samspel och att skapa sociala kontakter. Sämre socialt engagemang kunde dessutom ses 

hos deltagarna med försämrade urininkontinensbesvär samt att det framkom en ökad 

risk för att drabbas av kognitiv och funktionell nedsättning. Kafri et al. (2012) jämförde 

självrapporterad funktion och funktionshinder hos kvinnor med trängningsinkontinens. I 

studien användes ett instrument med poängskala där deltagarna angav i vilken grad 

deras dagliga aktiviteter påverkades och det visade att livsaktiviteter påverkades 

negativt hos kvinnor med trängningsinkontinens. Aslan et al. (2009) belyste likväl i sin 

studie att trängningsinkontinens har en mer ogynnsam inverkan på livskvalitet än de 

andra formerna av urininkontinens. 

 
 
3.2 Kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens 

 

I en intervjustudie av Getliffe et al. (2006) deltog 99 kvinnor med urininkontinens där 

kvinnor över 65 år var representerade. Majoriteten av kvinnorna hade använt 

inkontinensskydd mer än ett års tid och orsaken var framförallt symtom på 

blandinkontinens. Studien utvärderade inkontinentskyddens betydande funktioner och 

behandlingseffekter samt inverkan på livskvalitet. Studien presenterar huvudsakliga 

problemområden för kvinnor: förståelse för sitt tillstånd, fysiska effekter, psykologisk 

och social påverkan. Deltagarna berättade att inkontinensskyddens funktion inte 

förebygger eller minskar symtomen utan det handlar om att känna en säkerhet att 

skydden håller urinen tätt och inte är märkbara för andra. Flera av kvinnorna upplevde 

en konstant oro över läckage och att inkontinensskyddet skulle bli synligt samt ändra 

positionsläge. Kvinnorna berättade att betydande faktorer är diskreta inkontinensskydd, 

bra storlek och som samtidigt hade en effektiv uppsugningsförmåga av urin för att 

känna trygghet. Dessa faktorer var framstående för att kunna fortsätta med vardagen och 

aktiviteter samt upprätthålla ett gott självförtroende. Deltagarna belyste att fysiska 

effekter var att inkontinensskydden var behagligare när de var torra och ungefär en 

fjärdedel berättade att nästan alla inkontinensskydd var obehagliga när de var våta, 
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vilket kunde leda till skavsår, hudutslag, klåda samt förändrad passform. Användning av 

inkontinensskydd nattetid ansåg kvinnorna kunna orsaka dålig sömn och utmattning 

dagtid. Åtgärder som deltagarna beskrev var daglig användning av krämer och 

regelbunden hygien av underlivet för att minska ömhet från inkontinensskydden, vilket 

annars kunde riskera att kvinnorna kände sig nedstämda och olyckliga. Det stora 

psykologiska problemet i samband med kvinnornas urininkontinens var rädsla för att 

andra människor ska bli medvetna om deras besvär och det hade negativ inverkan på 

kvinnornas tankar om sig själv, relationer till andra och copingstrategier för att hantera 

sina urininkontinensbesvär. Inkontinensskyddets funktion avgör hur kvinnorna upplever 

sig själv och hur andra personer uppfattar dem. Deltagarna uttryckte önskan att få vara 

normala och känna sig kvinnliga samt inte vara i behov av skydd som behövs för att 

undanhålla problemet. Ett annat problem i samband med inkontinensskydd som 

framkom var att kvinnorna begränsade sina klädval efter skyddet. Upplevelsen av 

urindoft förknippades med att kvinnorna kände genans, skam, förtvivlan och ängslan 

över att personer i deras närhet skulle känna urinlukt. Ytterligare faktorer som hade 

negativ inverkan på kvinnorna var påverkan på sexuella relationer och begränsning i 

sociala aktiviteter som till exempel resor och träffa vänner. För samtliga deltagare i 

studien var det betydelsefullt att ha situationen under kontroll för att minska ängslan 

förknippat till inkontinensskydd. Sammanfattningsvis presenteras fem funktioner som 

var av betydelse för kvinnornas urininkontinensskydd på dagtid: att hålla urinen, stanna 

på plats, hålla tillbaka lukt, vara diskreta och bekväma när inkontinensskydden är våta 

(Getliffe et al. 2006). 

 
 

I en studie av Bradway & Barg (2006) deltog 17 kvinnor i intervjuer. Resultatet 

presenterade individuella berättelser och erfarenheter om urininkontinens relaterat till 

livskvalitet. Tre problemområden presenterades i intervjun: minnen av urininkontinens, 

strategier för att leva med urininkontinens och svar på urininkontinens. I minnen av 

urininkontinens berättade kvinnorna om första tiden när de drabbades av urininkontinens 

och beskrev det som en osäker händelse som övergick till en större livshistoria. En av 

deltagarna berättade om en händelse i badkaret där hon upplevde sig smutsig av orent 

badkarsvatten på grund av urinläckage. Strategier för urininkontinens innebar hur 

kvinnor hanterade sitt dagliga liv. Särskild strategi som framkom var att 

planera och vara medveten om sina urininkontinensbesvär, undvika speciella platser och 

sköta hygien innan sociala aktiviteter. Kvinnorna i studien upplevde en rädsla att leva 
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med urininkontinens och att tillståndet har påverkat deras liv. Urininkontinensbesvären 

har medfört negativ inverkan på tankar om kroppen, psykiska tillstånd och förlorad 

självkänsla. 

 
 

I en studie av Zeznock et al. (2009) utforskades kvinnors upplevelser av urininkontinens i 

syfte att förstå deras situation. Studien bestod av 17 kvinnor som har levt med 

urininkontinens i tre månader eller längre. Fem problemområden presenterades i 

studien: dela med sig av hemligheten, försöka hantera dagen, oroa sig över läckage, 

möte med hälso-sjukvård och få hjälp att lösa problemet. Kvinnorna belyste att dela 

med sig av hemligheten handlade om att bevara sina besvär privat. Urininkontinens 

ansågs vara ett obekvämt ämne att delge till andra trots att kvinnorna misstänkte att det 

finns fler personer med liknande besvär. Deltagarna berättade hur urininkontinens har 

inverkan på att försöka hantera vardagen. De beskrev att det finns för få offentliga 

toaletter vilket medför att det blir svårt att hålla urinen och det upplevdes besvärligt att 

handskas med. Kvinnorna kände oro över läckage av urin då de upplevde genans om 

händelsen inträffade. En deltagare berättade om en genant upplevelse då det uppstod 

urinläckage och en annan person kommenterade det högt offentligt. Deltagarna som 

varit i kontakt med hälso- och sjukvård upplevde delade meningar, där en del hade fått 

god hjälp i det vardagliga livet medan andra var missnöjda och hade inte hade fått svar 

på sina frågor. Kvinnorna i studien föreslog behandlingar av hälso- och sjukvården för 

att få sitt problem löst. En av deltagarna ansåg att det skulle vara betydande att kvinnor 

uppmanas söka vård för sina besvär när kvinnor våndas i tystnad och att sjuksköterskor 

bör blir medvetna om det outtalade problemet. 

 
 

3.3 Sjuksköterskans stöd utifrån ett omvårdnadsperspektiv 
 

I Dingwall & Mclafferty (2006) studie rekommenderade sjuksköterskor åtgärder för att 

förebygga urininkontinens som var blåsträning, fylla urinblåsan helt innan blåstömning, 

planerade toalettbesök och inkontinensskydd. Studien belyste sjuksköterskornas roll att 

främja och behandla urininkontinens, kunskap om konsekvenserna av urininkontinens, 

hög prioritering av tillståndet i vårdarbetet samt att skapa en bra attityd. I en studie 

skriven av Tanaka et al. (2009) utvecklades ett individanpassat vårdprogram till 153 

patienter på särskilt boende med urininkontinens. Vårdprogrammet innefattade 

schemalagda strategier för att förbättra urininkontinensbesvären. Fem mål utformades i 

interventionsstudien: äta klart måltiden, öka vätskeintaget, tömma blåsan på toaletten, 
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sova längre än sex timmar och minska spenderad tid i våta inkontinensskydd. 

Vårdpersonalen utbildades och uppmanades att ta del av vårdstrategierna som 

genomfördes under 12 veckor. Resultatet visade att med hjälp av vårdpersonalens 

strategier och uppmuntran ökade vätskeintaget och de deltagare som använde 

inkontinensskydd blev färre, storleken på inkontinensskydd minskade samt att 

toalettanvändning på natten ökade. Sammanfattningsvis har vårdpersonalens 

uppmuntran och aktiva vårdarbete vid individanpassade strategier visat framsteg i 

urininkontinensvård. 

 
3.3.1 Sjusköterskans begränsningar i det stödjande omvårdnadsarbetet 

 

Sjuksköterskor medverkade i en studie med fokusgrupper och individuella intervjuer. De 

utfördes på två sjukhus med syftet att undersöka hur sjuksköterskor på 

medicinavdelningar förebygger urininkontinens hos äldre. Problemområden som 

framkom var: bedömning av urininkontinens, barriärer för att förebygga urininkontinens 

och sjuksköterskans perspektiv av patienternas attityd mot urininkontinens. Vid 

bedömning av urininkontinens upplevde sjuksköterskor en brist på 

bedömningsinstrument och omvårdnadsåtgärder samt att bedömningsinstrumenten inte 

var anpassade till äldre personer. Sjuksköterskorna i studien upplevde brist att 

förebygga urininkontinens på grund av låga förhoppningar på hjälpmedel och att de 

ansåg att äldre personer accepterar urininkontinens som ett naturligt tillstånd orsakat av 

åldrandet. Brister kan ses i utbildning för att förebygga urininkontinens, avgöra de olika 

urininkontinensformerna och skapa en uppfattning för psykisk och social inverkan av 

urininkontinens hos äldre. Därmed uttrycker sjuksköterskorna behovet av ökad kunskap 

och högre prioritet av tillståndet i vårdarbetet. Sjuksköterskorna i studien ansåg att äldre 

personer försöker dölja sitt problem för personalen och familjen vilket kan medföra ett 

hinder att hantera problemet när tillståndet inte blir rapporterat. Äldre personers attityd 

för problemet kan ändras om de blir medvetna om att andra har samma problem vilket 

kan medföra acceptans för sitt tillstånd (Dingwall & Mclafferty 2006). 

 
 
3.4 Metodologisk aspekt 

 

Metodologiska aspekten författarna har valt i litteraturstudien är att beskriva 

undersökningsgrupp och bortfall i de valda artiklarna. Resultatet presenters i två 

underrubriker: undersökningsgrupp och bortfall. 
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3.4.1 Undersökningsgrupp 
 

Aguilar-Navarro et al. (2012) undersökningsgrupp bestod av 1124 deltagare i åldern 70 

år och äldre. I studien av Aslan et al. (2008) deltog 1100 personer över 65 år som var 

bosatta på statliga särskilda boenden i Istanbul. Dingvall & Mclafferty (2006) 

genomförde sin studie i Skottland på två sjukhus. Undersökningsgruppen bestod av fem 

fokusgrupper med 17 deltagare och fyra individuella intervjuer. Kafri et al. (2012) 

undersökningsgrupp bestod av 66 kvinnor med klagomål på trängningsinkontinens och 

66 kvinnor utan besvär. Zeznock et al. (2009) rekryterade sina deltagare via tryckta 

flygblad som lämnades ut till kliniker och kvinnocenter i Alaska. 17 kvinnor mellan 33- 

86 år deltog i studien. I en studie av Bradway & Barg (2006) rekryterades deltagarna 

med hjälp av informationsblad som delades ut i Philadelphia kommun. 19 kvinnor 

mellan åldern 28-86 hörde av sig med intresse för att delta i studien varav 17 kvinnor 

valde att delta. DuBeau et al (2006) genomförde en studie i fem delstater i USA där 

undersökningsgruppen bestod av 90538 deltagare. I en studie av Getliffe et al. (2006) 

bestod undersökningsgruppen av 99 kvinnor med lätta besvär av urininkontinens som 

hade inverkan minst en gång om dagen på deras dagliga liv. De använde dessutom 

inkontinensskydd och hade bekräftade symtom. Tanaka et al. 2008 utförde sin studie på 

17 särskilda boenden i Japan med 122 deltagare. Xu & Kane (2013) valde att utföra sin 

studie på särskilda boenden i Minnesota med 10638 personer i ålder över 65 år. 

 
3.4.2 Bortfall 

 

Av de tio valda artiklarna i litteraturstudiens resultat redovisades inte bortfall i sex av 

dem (DuBeau et al. 2006, Aslan et al. 2008, Zeznock et al. 2009, Aguilar-Navarro et al. 

2012, Kafri et al. 2012, Xu & Kane 2013). Det bortfall som redovisades i Dingwall & 

Mclafferty (2006) studie är att nio fokusgrupper med mellan fyra till tio deltagare var 

schemalagda att delta i studien, men vid genomförandet återstod fem fokusgrupper och 

fyra individuella intervjuer. De fyra fokusgrupperna kunde inte delta vid intervjuerna på 

grund av brist på deltagare, som berodde på stress i arbetet och att de var lediga från 

jobbet. Bradway & Barg (2006) hade ett bortfall från 19 till 17 deltagare i studien och det 

redovisades ingen beskrivning eller förklaring varför två deltagare inte valde att 

delta i intervjun. I studien av Getliffe et al. (2006) uppstod ett bortfall på 20 kvinnor 
 

som avskrev sitt deltagande på grund av personliga och hälsoskäl. I Tanaka et al. (2008) 
 

uppstod ett bortfall på 31 personer relaterat till att de inte hade berättigande att få 
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individualiserad och omfattande vård på grund av flera olika sjukdomar eller att 

personerna hade varit utskrivna från särskilda boenden. 

 
 
 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur äldre kvinnor med urininkontinens 

upplever sin livskvalitet och hur sjuksköterskan kan ge stöd till dessa kvinnor utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar med kvantitativa 

och kvalitativa studier som visar att äldre kvinnor med urininkontinens upplever 

försämrad livskvalitet relaterat till sociala och fysiska aktiviteter, känslor av skam och 

genans, försämrad självkänsla, depression samt rädsla för urinläckage. I vardagen 

upplever kvinnor begränsningar på grund av inkontinensskydd och planerade 

toalettbesök. Sjuksköterskor ser brister i sin kunskap, prioritering, bedömning och 

förebyggande omvårdnadsåtgärder av urininkontinensbesvär. Därför bör sjuksköterskan 

ha goda kunskaper om hur urininkontinens kan inverka på livskvalitet. De bör dessutom 

ge stöd och uppmuntran till kvinnorna att söka hjälp, utföra aktivt vårdarbete vid 

individanpassade strategier samt informera om blåsträning, planerade toalettbesök, att 

fylla blåsan helt innan blåstömning och inkontinensskydd, som visar förbättrad vård hos 

kvinnor med urininkontinensbesvär. 

 
 

4.2 Resultatdiskussion 
 
4.2.1 Urininkontinens inverkan på livskvalitet 

 

Urininkontinens hos äldre kvinnor har en negativ inverkan på livskvalitet (DuBeau et al. 
 

2006, Aslan et al. 2009, Aguilar- Narvaro et al. 2012, Kafri et al. 2012, Xu & Kane 
 

2013) med av ökad risk för fall, läkemedelsanvändning samt andra hälso- och 

sjukdomar (Socialstyrelsen 2012). Risk för bristande egenvård föreligger när individen 

inte har kapaciteten att självständigt bevara sin hälsa (Alligood 2014) vilket riskerar att 

uppstå när äldre kvinnor med urininkontinens drabbas av nedsatt fysisk funktion med 

begränsade dagliga och meningsfulla aktiviteter (DuBeau et al. 2006, Aguilar- Narvaro 

et al. 2012, Kafri et al. 2012, Xu & Kane 2013). Besvär av urininkontinens hos äldre 

kvinnor kan medföra typiska tecken för depression och försämrat humör som har 

negativ inverkan på livskvalitet (Aguilar-Narvaro et al. 2012, Xu & Kane 2013) när 

kvinnorna i allmänhet upplever fysiska och emotionella begränsningar, nedsatt energi 
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samt psykisk ohälsa (Saharinen et al. 2013). Urininkontinensbesvär begränsar dagliga 

och meningsfulla aktiviteter, orsakar nedsatt fysisk funktion, (DuBeau et al. 2006, 

Aguilar- Narvaro et al. 2012, Kafri et al. 2012, Xu & Kane 2013), nedsatt socialt 

engagemang samt en risk att drabbas av kognitiv och funktionell nedsättning (DuBeau 

et al 2006). Detta medför ett ökat behov av hjälp i det vardagliga livet som försämrar 

livskvalitet (Socialstyrelsen 2012) vilket kan resultera i egenvårdsbrist när individen 

inte självständigt kan utföra åtgärder för att bevara sin hälsa på grund av ålder och 

sjukdom (Alligood 2014). Äldre kvinnor med trängningsinkontinens upplever mer 

negativ inverkan på livskvalitet och livsaktiviteter än de andra formerna av 

urininkontinens (Aslan et al. 2009, Kafri et al. 2012) och för att hantera sina besvär i 

vardagen och förbättra sin livskvalitet, använder sig kvinnor av inkontinensskydd, 

blåsträning samt planerade toalettbesök (Milne & Moore 2006, DuMoulin et al. 2009, 

Borgfeldt et al. 2012). Författarna till denna litteraturstudie drar slutsatsen att äldre 

kvinnor med urininkontinens upplever försämrad livskvalitet på grund av sociala, 

fysiska och psykiska påfrestningar. Kvinnorna är i stort behov av hjälp i det vardagliga 

livet och därmed anser författarna att sjuksköterskan har en framstående roll att hjälpa 

kvinnorna för att förbättra deras livskvalitet. 

 

 

4.2.2 Kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens 
 

Urininkontinens är ett tillstånd som kvinnor har problem att prata om. Därmed är det av 

stor vikt att vårdpersonal efterfrågar om personer har besvär med urininkontinens 

(Socialstyrelsen 2012) när kvinnor anser att det är ett personligt ämne, vilket upplevs 

obekvämt att prata om. De väljer därför att inte dela med sig av sina problem trots 

misstankar om att andra är drabbade (Zeznock et al. 2009). Äldre kvinnor har svårigheter 

att hantera sin genans och undviker att söka hjälp för sina urininkontinensbesvär 

(Borgfeldt et al. 2012) och författarna anser att framförallt sjuksjuksköterskan har en 

framstående roll att vägleda kvinnorna för att öppna sig om sina besvär. Det kan medföra 

förbättrad livskvalitet hos kvinnorna när de får hjälp och stöd att hantera sitt tillstånd. 

Kvinnor med urininkontinens upplever rädsla och oro för urinläckage och urindoft vilket 

kan ge upphov till känslor av skam, genans och försämrad självkänsla (Bradway & Barg 

2006, Getliffe et al. 2006, Zeznock et al. 2009) vilket medför att de ständigt behöver 

extra inkontinensskydd och kläder samt att känna 

till var toaletter finns i närheten av de aktiviteter som sker utanför hemmet (Teunissen et 

al. 2006). Det medför en risk att undvika sociala sammanhang som resor och umgås 
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med vänner (Bradway & Barg 2006, Getliffe et al. 2006, Zeznock et al. 2009) men 

Borgfeldt et al. (2012) poängterar att det finns hjälp mot besvären, att kvinnorna kan 

resa och ha ett socialt umgänge utan våta kläder samt oro över planerade toalettbesök. 

Dorothea Orem beskriver att egenvård är handlingar en individ utför medvetet för att 

främja välbefinnande (Alligood 2014) och författarna till denna litteraturstudie anser att 

extra inkontinensskydd, kläder och kartläggning av toaletter är bra egenvårdsåtgärder 

som skapar en trygghet och kontroll över sina urininkontinensbesvär. Dessvärre kan det 

medföra en inre stress hos kvinnorna att det ständigt behövs extra planering vid 

aktiviteter utanför hemmet. Enligt Socialstyrelsens (2012) föreskrifter om användning av 

medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) ska 

urininkontinensskydd utprovas individuellt utifrån personens behov med utbildad hälso- 

och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan ska utifrån Orems omvårdnadsteori vägleda och 

stötta individer till att främja egenvård och samtidigt skapa förståelse för varje individs 

roll i egenvård för att väna om integriteten (Alligood 2014). Komfort, kroppsform, 

livsstil och hudens hälsa är faktorer som har betydelse vid val av urininkontinensskydd 

(Socialstyrelsen 2012) och kvinnor eftersträvar att inkontinensskydden ska ha rätt 

storlek, effektiv uppsugningsförmåga, hålla bra positionsläge, vara diskreta och inte 

synliga för andra för att uppleva en känsla av säkerhet. I samband med användning av 

inkontinensskydd upplever kvinnor obehag av skavsår, utslag, klåda, begränsningar i 

valet av kläder, dålig sömn nattetid och utmattning dagtid (Getliffe et al. 2006). 

Författarna till litteraturstudien drar slutsatsen att inkontinensskyddets funktion är av 

betydelse för att kvinnorna ska fortsätta att utföra vardagliga aktiviteter och inte känna 

sig begränsade på grund av urininkontinensbesvären. Sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal har ansvaret att hjälpa och utprova individuellt anpassade hjälpmedel 

vilket kan medföra ökad livskvalitet hos kvinnorna. 
 

 
 

4.2.3 Sjuksköterskans stöd utifrån ett omvårdnadsperspektiv 
 

Utredning av urininkontinens utgörs oftast av en sjuksköterska med hjälp av lokala 

rutiner, riktlinjer och vårdprogram (Socialstyrelsen 2012) samt grundliga bedömningar 

för att konstatera urininkontinens och uppmärksamma problem hos individer relaterat 

till kläder och toalettbesök samt behov av inkontinenshjälpmedel (Borgfeldt et al. 

2012). Författarna till denna litteraturstudie anser att det är av betydelse att ha 

strukturerade vårdprogram, rutiner och riktlinjer för sjuksköterskor i omvårdnads- och 

förebyggande åtgärder av urininkontinens för att kvalitetssäkra vårdarbetet. 
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Individanpassat vårdprogram som innefattande schemalagda strategier har förbättrat 

besvär av urininkontinens hos kvinnor med hjälp av vårdpersonalens aktiva arbete och 

uppmuntran, som förbättrade följande faktorer: äta klart måltiden, öka vätskeintaget, 

tömma blåsan på toaletten, sova längre än sex timmar och minska spenderad tid i våta 

urininkontinensskydd (Tanaka et al. 2009). Sjuksköterskan ska enligt Dorothea Orems 

omvårdnadsteori med ett holistiskt synsätt hjälpa individer som på grund av ålder eller 

sjukdom inte längre har förmågan att utföra egenvård (Alligood 2014) och ska vid 

urininkontinens informera om blåsträning, fylla urinblåsan helt innan blåstömning, 

planera sina toalettbesök och använda inkontinensskydd (Dingwall & Mclafferty 2006). 

Vid egenvårdsbrist ska sjuksköterskan stötta och förstå individens roll i egenvården med 

syftet att inte kränka integriteten samt vägleda till åtgärder av de begränsningar som 

uppstått i egenvården (Alligood 2014), dessvärre har kvinnor med urininkontinens 

delade meningar angående stödet från hälso- och sjukvården. Kvinnorna beskriver att de 

döljer sina besvär och att de behöver uppmanas att söka vård samt att sjuksköterskor 

behöver upplysas om det outtalade problemet (Zeznock et al. 2009). Därmed behöver 

sjuksköterskan utifrån ett omvårdnadsperspektiv hjälpa kvinnor med urininkontinens att 

förbättra sin livskvalitet (Borgfeldt et al. 2012). Författarna till litteraturstudien drar 

slutsatsen att urininkontinens är ett folkhälsoproblem som kommer att bli allt mer 

vanligt med antagandet att medellivslängden ökar. Utifrån författarnas egna erfarenheter 

och resultatet i föreliggande litteraturstudie behövs mer information och upplysning 

både inom hälso-och sjukvården samt i samhället. Slutsatsen dras med tanke på att 

resultatet visar sjuksköterskans bristande kunskap i ämnet och urininkontinens negativa 

inverkan på livskvalitet hos kvinnorna. 

 
4.2.4 Sjuksköterskans begränsningar i det stödjande omvårdnadsarbetet 

 

Utifrån ett omvårdnadsperspektiv har sjuksköterskan en roll och uppgift att med 

finkänslighet få kvinnorna att delge sina bekymmer samt att vägleda dem mot hjälp 

(Borgfeldt et al. 2012), dessvärre upplever sjuksköterskor brister i bedömning, kunskap, 

utbildning, omvårdnads- och förebyggande åtgärder av urininkontinens. Sjuksköterskor 

upplever även låga förhoppningar på hjälpmedel och har ett antagande att äldre kvinnor 

accepterar tillståndet som en del av det naturliga åldrandet, därmed får urininkontinens 

en låg prioritering i vårdarbetet (Dingwall & Mclafferty 2006). Författarna till 

litteraturstudien anser att sjuksköterskor måste få ökad kunskap och förståelse för hur 

urininkontinens har inverkan på kvinnornas dagliga liv och livskvalitet. Det är av 
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betydelse att sjuksköterskan ska hjälpa kvinnor att skapa en annan uppfattning om att 

urininkontinens inte ska accepteras som en del av ett naturligt åldrande, när hjälp mot 

besvären finns att få. 

 
 

4.3 Metodologisk diskussion 
 

I samtliga tio artiklar presenterades undersökningsgrupp och i sex artiklar redovisades 

inte bortfall. För att kvalitetssäkra artiklarnas slutsatser är det av betydelse att 

motivering av bortfall redogörs och att undersökningsgrupp är adekvat relaterat till 

studiens syfte (Willman et al. 2012). Författarna till litteraturstudien har vid den 

metodologiska diskussionen valt att granska om undersökningsgruppen är detaljerat 

beskriven och om bortfall kan påverka trovärdigheten i artiklarnas innehåll. 

 
4.3.1 Undersökningsgrupp 

 

Författarna har använt sig av en systematisk metod för att kritiskt granska, tolka och 

sammanställa artiklarnas undersökningsgrupp och bortfall. Granskning och bedömning 

av artiklarnas kvalitet sammanställs i tabell vilket medför att författarna kan bedöma 

trovärdigheten i artiklarnas innehåll (Willman et al. 2012). Efter sammanställning av 

samtliga artiklar i tabell 3 (bilaga 2) anser författarna att de valda 

undersökningsgrupperna är tydligt beskrivna och adekvata till studiernas syfte. 

Författarna anser att en god trovärdighet kan ses i Getliffe et al. (2006), Kafri et al. 

(2006) och DuBeau et al. (2006) studier när de undersöker ett större antal deltagare och 

resultatet får en hög generaliserbarhet. Studier av Bradway & Barg (2006) och Zeznock 

et al. (2009) består endast av 17 deltagare och författarna ställer sig kritisk till om det 

låga antalet deltagare anses vara lämplig som undersökningsgrupp och om resultatets 

trovärdighet kan påverkas. Studierna bygger på individuella beskrivande berättelser som 

stärks med citat, vilket anses medföra betydande information som ökar resultatets 

trovärdighet. I Dingwall & Mclafferty (2006) studie upplever författarna brister i 

beskrivningen av undersökningsgruppen. Författarna hade önskat mer information om 

sjuksköterskornas antal år i yrket för att ta ställning till om undersökningsgruppen är 

adekvat. Lång arbetslivserfarenhet skulle kunna medföra mer kunskap och utbildning av 

urininkontinens och det skulle kunna påverkat resultatet i jämförelse med nyutbildade 

sjuksköterskor. Tanaka et al. (2008), Aslan et al. (2008), Aguilar-Navarro et al. (2012), 

och Xu & Kane (2013) undersöker i sina studier äldre män och kvinnor med 

urininkontinens där majoriteten var kvinnor. Författarna anser att artiklarnas resultat 
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hade kunna sett annorlunda ut om kvinnor och män hade varit lika många till antalet när 

upplevelserna eventuellt kan skilja sig åt mellan könen. Fem artiklar undersöker 

urininkontinens hos kvinnor mellan 28 år och 90 år. Äldre kvinnor var övervägande 

representerade i samtliga artiklar (Getliffe et al. 2006, Kafri et al. 2006, Bradway & Barg 

2006, DuBeau et al. 2006, Zeznock et al. 2009). För god trovärdighet i artiklarna 

är det betydande att undersökningsgruppen är lämplig för att kunna säkerhetsställa 

slutsatser till föreliggande litteraturstudie (Willman et al. 2012), och därmed ställer sig 

författarna kritisk till om den stora åldersskillnaden i artiklarna anses vara en lämplig 

undersökningsgrupp, när upplevelser eventuellt kan se olika ut beroende på ålder och 

livserfarenheter. Det kan handla om att äldre kvinnor kan acceptera och hantera 

tillståndet som en del av det naturliga åldrandet i jämförelse med yngre kvinnor. 

Pakgohar et al. (2014) belyser att kvinnor tror att urininkontinens är en del av naturliga 

åldrandet. 

 
4.3.2 Bortfall 

 

Sex artiklar i litteraturstudien redovisar inte bortfall (DuBeau et al. 2006, Aslan et al. 
 

2008, Zeznock et al. 2009, Aguilar-Navarro et al. 2012, Kafri et al. 2012, Xu & Kane 
 

2013), och författarna anser att artiklarnas trovärdighet inte påverkas. De övriga fyra 

artiklarna i litteraturstudien redovisar bortfall och tre av dessa redogör motivering till 

varför bortfall förekommer. Bradway & Barg (2006) har ett bortfall på två personer och 

ingen motivering varför de avskrev deltagandet. Författarna tycker att ett bortfall på 

endast två personer är utan betydelse för innehållet och trovärdigheten när resultatet 

troligtvis blir detsamma. I Getliffe et al. (2006) studie uppstod ett bortfall på 20 personer 

på grund av personliga och hälsoskäl. Författarna anser att tydligare beskrivning behövs 

för att kunna ta ställning till om trovärdigheten skulle ha påverka resultatet. I en studie 

av Tanaka et al. (2008) uppstod ett bortfall på 31 personer. Författarna anser att 

motiveringen till bortfallet är rimligt och att trovärdigheten inte påverkas. Frågor att 

ställa sig kritisk till vid granskning och bedömning av bortfallets trovärdighet är varför 

deltagarna i studien inte valt att delta samt om resultatet påverkas av bortfallets storlek 

(Willman et al. 2012). Dingwall & Mclafferty (2006) studie 

redovisar ett bortfall på fyra fokusgrupper med anledning av otillräckligt antal deltagare, 

stress på jobbet och ledig tid från jobbet. Författarna ställer sig kritiskt till om artikelns 

innehåll och trovärdighet påverkas på grund av att det anses vara ett stort bortfall, när 

nästan hälften av de planerade deltagarna inte kunde delta. Författarna ställer sig 
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frågandes om mer betydande information hade kunna påverkat resultatet. 
 
 

4.4 Metoddiskussion 
 

En litteraturstudie innebär en undersökning av tidigare forskning i det aktuella 

problemområdet som författarna har valt att studera (Polit & Beck 2012). Författarna har 

använt niostegsmodellen (figur 1) som metod och det medförde en tydlig förståelse för 

en litteraturstudies arbetsprocess. Artikelsökning har utförts i databaserna Cinahl och 

Pubmed som är centrala i sjuksköterskans forskning inom vårdvetenskap (Polit & Beck 

2012). Sökning i Pubmed gav inte tillräckligt med relevanta träffar till litteraturstudiens 

syfte och begränsade därmed författarnas urval av artiklar. Fler val av databaser och 

nyckelord kunde ha resulterat i ytterligare relevanta artiklar. Sökorden som 

kombinerades i Cinahl var urinary incontinence med older people, quality of life och 

nursing care. Sökordet older people medförde träffar som inte var betydelsefulla för 

litteraturstudien och hade kunna exkluderas när avgränsning på kvinnor över 65 år redan 

tillämpades. Författarna hade inklusionskriterier på kvinnor över 65 år men valde att 

inkludera studier som innefattade både män och kvinnor under 65 år med anledning av 

ett fåtal betydelsefulla artikelträffar. Valda delar ur artiklarna som endast berörde 

kvinnor över 65 år valdes ut till resultatet i litteraturstudien. Dataanalysen genomfördes 

med Polit & Beck (2012) niostegsmodell, steg sju till nio (figur 1). Författarna 

bearbetade och granskade artiklarna gemensamt vilket underlättade översättningen från 

engelska till svenska. Tyda.se var en användbar hemsida för översättning som 

tillämpades för att skapa en lättare förståelse och minska risken för feltolkning av 

innehållet i texten. Markeringspennor användes som studiemedel för att märka ut de 

betydande delarna i artiklarna och för att inte gå miste om viktig information. De valda 

artiklarna sammanställdes i två tabeller (tabell 2 och 3) vilket medförde att författarna 

skapade en tydlig översikt över likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Resultatet 

presenteras i fyra underrubriker som svarar på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Underrubrikerna skapar en enkel och tydlig struktur för läsaren vilket 

kan underlätta läsningen. Författarna ställer sig kritiskt till om resultatet hade kunna 

påverkats av tidigare erfarenheter och kunskaper i problemområdet. Om författarna 

inkluderat artiklar som motbevisar att urininkontinens har en negativ inverkan på 

livskvalitet hade ett annat resultat eventuellt kunna redovisats. Författarna ställer sig 

dessutom frågandes till vad resultatet hade kunna påvisat om män och kvinnor under 65 

år inte hade exkluderats i åtanke att upplevelser i samband med urininkontinens och 
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livskvalitet kan skilja sig åt mellan könen och olika åldrar. Författarna frågar sig om fler 

betydande artikelträffar hade kunna påträffats om sökning utförts på fler språk än 

svenska och engelska. Dock ställer sig författarna kritisk till detta när språkliga 

kunskaper kan försvåra översättningen. Diskussion har framgått om en annan metod 

istället för litteraturstudie hade kunna varit lämplig för det aktuella syftet och 

frågeställningar. Motivering varför en litteraturstudie har valts är att författarna ville 

undersöka en eventuell kunskapslucka som saknas för att få mer kunskap inom området 

inför fortsatt forskning. Polit & Beck (2012) beskriver att vid kvantitativ metod 

undersöks tidigare forskning som oftast grundas på en litteraturstudie innan 

datainsamling påbörjas. 

 

 
 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Författarna till litteraturstudien anser att urininkontinens är ett förekommande problem 

sjuksköterskor stöter på hos äldre kvinnor som har negativ inverkan på kvinnornas 

livskvalitet. Utifrån resultatet i det genomförda examensarbetet kan sjuksköterskan få en 

ökad kunskap och förståelse om hur det är för kvinnor att leva med urininkontinens och 

dess upplevelser av livskvalitet. Sjuksköterskan kan med ökad kunskap ge ett bättre stöd 

utifrån ett omvårdnadsperspektiv, vilket kan resultera i ett minskat onödigt lidande och 

ökad livskvalitet hos kvinnorna. 

 
 
4.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

Författarna till litteraturstudien anser att det finns en ökad risk av urininkontinens i 

framtiden hos äldre kvinnor i samband med ökad medellivslängd. Kvinnor med 

urininkontinensbesvär undviker att söka hjälp hos hälso- och sjukvård som medför ett 

dolt lidande på grund av känslor av skam och genans samt acceptans att det tillhör det 

naturliga åldrandet. Litteraturstudiens resultat visar brister i sjuksköterskans bedömning, 

förebyggande åtgärder och låg prioritet i vårdarbetet av urininkontinens. Fortsatt 

forskning behövs för att uppmärksamma urininkontinens som ett onödigt lidande som har 

en negativ inverkan på livskvalitet. Forskning behövs för ökad kunskap och utbildning 

hos sjuksköterskor, utifrån ett omvårdnadsperspektiv, för att upplysa kvinnor att hjälp 

finns. Brist på kunskap, information och det dolda lidandet hos kvinnorna resulterar i att 

de tappar en stor del av sin livskvalitet i onödan när det egentligen finns hjälp att få. 

Därmed menar författarna att vidare forskning om urininkontinens och 
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sjuksköterskans stödjande roll kan resultera i förbättrad livskvalitet hos kvinnor med 

besvär. 

 
 

4.7 Slutsats 
 

Författarna drar slutsatsen att äldre kvinnor med urininkontinens upplever försämrad 

livskvalitet i vardagen. Det innebär påfrestningar i sociala sammanhang, fysiska 

aktiviteter, rädsla för urinläckage, känslor av skam, genans och försämrad självkänsla. 

Kvinnor upplever begränsningar i sitt vardagliga liv i form av användning av 

inkontinensskydd, planerade toalett besök och anpassade klädval. Kvinnor med 

urininkontinens döljer tillståndet för omgivningen och undviker att söka hjälp. Det 

medför ett dolt lidande för kvinnorna och därmed har sjuksköterskan en framstående roll 

och uppgift att vägleda samt uppmana kvinnor att hjälp finns att få. Studier belyser att 

sjuksköterskor upplever brist i kunskap, bedömning, prioritering, förebyggande- och 

omvårdnadsåtgärder av urininkontinens. Genom sjuksköterskans aktiva vårdarbete i 

omvårdnadsåtgärder, uppmuntran till att kvinnorna ska söka hjälp och individanpassade 

strategier för omvårdnadsåtgärder kan urininkontinensvården och kvinnornas 

livskvalitet förbättras. Sjuksköterskan bör ge information om blåsträning, att fylla 

urinblåsan helt innan blåstömning, planera sina toalettbesök och använda 

inkontinensskydd. 
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Tabell 2. Sammanställning av valda artiklars syfte och resultat. 

 
Författare Syfte Resultat 

Aguilar-Navarro et al. (2012) Att undersöka sambandet 

mellan urininkontinens 

svårighetsgrad och 

hälsorelaterad livskvalitet när 

frekventa geriatriska frågor 

beaktas. 

Äldre personer med svåra 

urininkontinensbesvär upplevs 

ha en försämrad hälsa, större 

handikapp och symtom av 

depression i jämförelse med 

personer utan besvär eller de 

som berörs i mindre 

omfattning. 

Aslan et al. (2009) Att utvärdera urininkontinens 

och effekten på livskvalitet 

hos äldre personer som bor på 

särskilt boende i Turkiet. 

Urininkontinens visade 

ogynnsam effekt på 

livskvalitet hos kvinnor och att 

trängningsinkontinens har en 

negativ inverkan på 

livskvalitet i jämförelse med 

de andra formerna av 

urininkontinens. 

Bradway & Barg (2006) Att utveckla en kulturell 

modell för långsiktig 

urininkontinens hos kvinnor. 

Individuella och gemensamma 

erfarenheter kan ses hos 

kvinnor med långsiktig 

urininkontinens och har en 

inverkan på livskvalitet. 

Rädsla, tankar om kroppen 

och förlorad självkänsla är 

gemensamma upplevda 

faktorer i samband med 

urininkontinens samt 

livskvalitet. 

Dingvall & Mclafferty 

(2006) 

Att undersöka om 

sjuksköterskor som arbetar 

inom äldre medicin och vid 

akuta medicinska miljöer 

förebygger urininkontinens 

och i verkligheten använder 

strategier. 

Sjuksköterskor har gjort 

antagandet att äldre människor 

accepterar urininkontinens till 

det normala åldrandet. 

Sjuksköterskor anser 

tillvägagångssättet att 

behandla patienter med 

urininkontinens är att inrikta 

sig på bedöma besvär och 

hantera inkontinensprodukter. 

Kliniska prioriteringar och 

otillräcklig utbildning är 

brister i förebyggandet av 

urininkontinens. 
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Författare Syfte Resultat 

DuBeau et al. (2006) Att undersöka om patienter på 

särskilt boende med 

urininkontinens har sämre 

livskvalitet jämfört med 

personer utan besvär och för 

att se om det finns en relation 

mellan urininkontinens, 

livskvalitet samt kognitiv-och 

funktionsnedsättning. 

Urininkontinens har ett 

samband med försämrad 

livskvalitet hos patienterna 

med kognitiv- och 

funktionsnedsättning. 

Samband framkommer mellan 

försämrad livskvalitet och 

nyligen bekräftad eller 

försämrad urininkontinens. 

Getliffe et al. (2006) Att undersöka användningen 

och egenskaperna hos 

absorberande produkter för 

urininkontinens och om 

kvinnors livskvalitet påverkas 

samt att undersöka 

behandlingseffekter. 

Uppnå ett verksamt och diskret 

inkontinensskydd. 

Urininkontinens hade inverkan 

på: fysiska effekter, 

psykologisk påverkan och 

social funktion. Fem viktiga 

karaktärsdrag i 

inkontinensskydd: att hålla 

urinen, hålla tillbaka lukt, 

stanna på plats, vara diskreta 

och bekväma när det är våta. 

Kafri et al. (2012) Att jämföra självrapporterad 

funktion och funktionshinder 

hos kvinnor med 

träningsinkontinens och 

hälsokontroll. 

Svårigheter att utföra fysiska 

aktiviteter i övre och nedre 

extremiteter, 

funktionsnedsättning, 

begränsningar i livsaktiviteter. 

Resultatet belyste att den 

totala funktionen var 

utmärkande lägre hos kvinnor 

med trängningsinkontinens. 

Tanaka et al. (2008) Att undersöka om strategier i 

själva verket kan öka intaget 

av vätskor och livsmedel samt 

minska antalet 

inkontinensskydd och storlek, 

vilket kan leda till en 

förbättrad livskvalitet. 

Personalens aktiva vårdarbete 

vid individuella strategier 

medför att vätskevolymen 

ökar, tiden i blöta 

inkontinensskydd- och 

storleken på skydden minskar 

under dagen samt att 

kontinuerliga toalettbesök 

ökade. Individanpassad vård 

medförde ett framsteg i 

urininkontinens vård. 
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Författare Syfte Resultat 

Xu et al. (2013) Att utvärdera effekten av 

urininkontinens och 

självuppskattad livskvalitet 

hos personer på särskilt 

boende. 

Skillnad kan ses hos personer 

med urininkontinens och 

påverkan på livskvalitet, 

framförallt beträffande humör 

och meningsfulla aktiviteter. 

Det framkom att deltagarna 

med urininkontinens upplevs 

ha en försämrad livskvalitet än 

personer utan besvär. 

Zeznock et al. (2009) Att undersöka kvinnors 

upplevelser att leva med 

urininkontinens och skapa en 

bättre förståelse utifrån deras 

perspektiv och historia. 

Sex upplevelser att leva med 

urininkontinens: dela med sig 

av hemligheten, försöka 

hantera dagen, oroa sig över 

läckage, söka en lösning, möte 

med hälso-sjukvård och få 

hjälp att lösa problemet. 

 


