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Sammanfattning 

 

Urininkontinens definieras som ” ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och 

som utgör ett socialt eller hygieniskt problem för individen”. Detta drabbar ca en halv 

miljon människor i Sverige, främst kvinnor.  

Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens och hur 

urininkontinensen förändrade kvinnornas livskvalitet. 

Metoden är en deskriptiv litteraturstudie där databasen Cinahl har använts vid 

litteratursökningen. Litteraturstudiens resultat bygger på 12 vetenskapliga artiklar varav 

sju hade kvalitativ ansats och fem hade kvantitativ ansats. 

Resultatet visar att kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens varierar 

beroende på vart i livet de befinner sig, men även vart i världen de bor. 

Urininkontinensen kan ge stor påverkan genom försämrad livskvalitet på grund av att 

kvinnorna känner skam som kan leda till social isolering. Kvinnor med urininkontinens 

kan finnas i ett stort mörkertal då det anses vara ett laddat ämne de ogärna pratar om. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan som en omvårdnadsåtgärd ställer obekväma 

frågor om detta ämne för att hitta de drabbade och hjälpa dem till en bättre livskvalitet.  

Slutsatsen är att väldigt många kvinnor lider av urininkontinens i tysthet, därför är det 

av stor vikt att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal våga lyfta ämnet för att kunna 

hjälpa dessa kvinnor till bättre livskvalitet.  
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Abstract 

Urinary incontinence is defined as "involuntary loss of urine which is objectively 

demonstrable and constitutes a social or hygienic problem for the individual”. This 

affects about half a million people in Sweden, mainly women.  

The aim was to describe women's experiences of living with urinary incontinence and 

how urinary incontinence changed their quality of life. 

The method is a descriptive literature review where the database CINAHL have been 

used in the article search. Literature study results are based on 12 scientific articles, of 

which seven had qualitative approach and five had quantitative approach.  

The results show that women's experiences of living with urinary incontinence varies 

depending on where in life they are, but also where in the world they live. Urinary 

incontinence can provide great impact through reduced quality of life because women 

are ashamed and that can lead to social isolation. Women with urinary incontinence may 

be a hidden statistic because it is considered to be a topic they are unwilling to talk 

about. Therefore it is important that the nurse as a nursing intervention makes 

uncomfortable questions about this topic to find the victims and help them to a better 

quality of life.  

The conclusion is that many women suffer from urinary incontinence in silence, 

therefore it is of great importance that nurses and other health professionals dare raise 

the subject in order to help these women to better quality of life. 
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1. Introduktion 

Ett av Sveriges stora folkhälsoproblem är urininkontinens som berör ca en halv miljon 

människor. Att lida av urininkontinens kan ge socialt handikapp för den som drabbas samt att det 

kostar både individen och samhället mycket pengar (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering 2000). Urininkontinens förekommer både hos kvinnor och män. Förekomsten är 

vanligare hos kvinnor och ökar med åldern (Khandelwal & Kistler 2013). Detta orsakas av 

normala åldersförändringar, som sker både hos män och kvinnor. Hos kvinnornas sjunker 

östrogennivåerna och det leder till att slemhinnorna och muskeltonusen förändras vilket i sin tur 

påverkar möjligheten att hålla kvar urinen. Männen får problem med urininkontinens som en 

följd av prostataproblem (Gustafsson, Olofsson 2012). 

 

1.1. Urininkontinens 

ICS, Internationella Kontinensföreningen definierar urininkontinens som: ”ofrivilligt urinläckage 

som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt eller hygieniskt problem för individen” 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2001). Att läcka urin är ingen sjukdom, 

det är enbart ett symtom på att förmågan att behålla urinen är otillfredsställande. Antingen beror 

det på att blåsmuskeln är överaktiv eller att slutningsfunktionen i urinröret fungerar dåligt. Det 

kan även vara en kombination av dessa båda problem (Gjerland, Almås & Grönseth 2012). Det 

finns tre sorters urininkontinens; ansträngningsinkontinens, även kallad stressinkontinens, 

trängningsinkontinens och blandinkontinens, men även ständig droppinkontinens och 

överfyllnadsinkontinens finns. Ansträngningsinkontinens innebär ofrivillig urinavgång utan 

trängningar. Detta kan ske vid bland annat skratt, nysning, lyft, hopp, hosta och dans. Hälften av 

kvinnorna med urininkontinens har denna sort. Trängningsinkontinens innebär att kvinnan har 

instabil överaktiv blåsa vilket ger okontrollerbara trängningar med ett starkt behov av att tömma 

blåsan. Detta leder till att hela blåsan töms utan att hon har någon kontroll över det och inte alltid 

hinner uppsöka toaletten. Orsakerna till denna sort är överlag oklara. Blandinkontinens är en 

kombination av dessa två. Ständig droppinkontinens innebär att kvinnan ständigt droppar urin, 

dygnet runt. Överfyllnadsinkontinens innebär att kvinnan förlorat möjligheten att känna när 

blåsan är full, men när den blir full, oftast mer än 700ml, så rinner det ut. Denna inkontinens har 

en bakomliggande sjukdom, som till exempel ryggmärgsskada (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & 

Andersson 2012). En faktor som starkt förknippas med urininkontinens är genomgången vaginal 
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förlossning, efter två förlossningar är risken stor att drabbas. Andra riskfaktorer kan vara 

menopaus samt genomgången hysterektomi (Legendre, Ringa, Panjo, Zins & Fritel 2014). 

Hysterektomi innebär att livmodern avlägsnats (Borgfeldt et al. 2012). Andra faktorer som kan 

bidra till urininkontinens är övervikt, förstoppning, defekt i bindväv, kroniska luftrörssjukdomar 

samt tunga lyft (Folkhälsomyndigheten 2001). Urininkontinens är inte en normal del av 

åldrandet, det är en patologisk förändring som påverkar livskvaliteten. Patienter kan utredas för 

urininkontinens hos sin familjeläkare. Patientens historia är oftast den viktigaste faktorn för att 

identifiera typ, svårighetsgrad och hur stor påverkan på patientens liv urininkontinensen har. 

Oftast krävs mer än ett besök hos läkaren för att göra den fysiska utvärderingen samt ta alla 

prover som behövs (Khandelwal & Kistler 2013). 

Det finns nio myter om urininkontinens. Dessa är att urininkontinens är ofrånkomligt när en 

person blir äldre, att det bara finns en sort, att det inte finns någon effektiv hjälp att få, endast 

läkare kan hjälpa personer med urininkontinens, att urininkontinens hos dementa inte är 

hanterbart, total kontinens är det enda tecknet på lyckad behandling, att äldre personer inte har 

något emot att vara inkontinenta och bära inkontinensskydd, att sätta kateter är det bästa sättet att 

förhindra urininkontinens samt att det är omöjligt att förhindra att problemet uppstår. Dessa bör 

dock omkullkastas då de inte är sanna (Pringle Specht 2005). 

 

1.2. Sjuksköterskans roll 

Sjukdom och skada kan ge patienter problem med blåstömning eller att läcka urin, symtom som 

kan göra att patienter isolerar sig och undviker sociala kontakter. På grund av detta är det extra 

viktigt för sjuksköterskan att visa hänsyn och respekt samtidigt som hon måste våga ta upp 

frågan om urininkontinens och vägleda patienten i ämnet även om patienten inte direkt bett om 

det. I sjuksköterskans arbete ingår den första kliniska bedömningen angående urininkontinens 

(Gjerland, Almås & Grönseth 2012). Sjuksköterskor med flera års erfarenheter av kliniskt arbete 

berättar att under grundutbildningen berördes ämnet urininkontinens och inkontinensskydd 

nämndes. Ingenting om hur det går att förebygga genom blåsträning och bäckenbottenövningar 

togs upp. Sedan de började arbeta har inte någon vidareutbildning i ämnet erbjudits även fast de 

flesta sjuksköterskor anser det viktigt att få möjlighet till att uppdatera sig inom ämnet. Det som 

lärdes ut var den medicinska delen av urininkontinens, ingen kunskap om bemötande och hur 

patienten upplever det hela erbjöds (Cheater 1991).  Sjuksköterskan har ansvar för att 

information som ges till en patient är evidensförankrad, samt ansvarar för att ge det stöd som kan 
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behövas i bemötandet av en patient. Sjuksköterskan ska möta patienter utan egna värderingar, 

därigenom kan samförstånd för behandling och vård uppnås (Svensk sjuksköterskeförening 

2006). Patienter klagar sällan eller aldrig på förekomst av ansträngnings- eller 

trängningsinkontinens, de använder sina egna ord för att beskriva sina symtom. Det är av yttersta 

vikt att sjuksköterskor inte använder sig av medicinska termer när de bedömer patienter med 

urininkontinens. Sjuksköterskor behöver känna sig bekväma med att använda ett språk som 

förstås och accepteras av den individuella patienten (Branter 2002). 

En studie undersökte vilka strategier sjuksköterskor använde sig av för att visa empati mot 

patienter som de fann svårt att få kontakt med. Där framkom att många inte riktigt visste vad 

empati innebar. Efter studiens analys framkom 4 huvudkategorier och 7 underkategorier. Dessa 

kategorier var strategier som användes av sjuksköterskor för att frammana empati i patientmötet. 

De framgick i studien att sjuksköterskor använde sig av flera strategier i patientmötet. 

Kategorierna gick ut på att sjuksköterskorna gavs en mall att agera utifrån, vilket ledde till ett 

bättre bemötande i patientmötet (Berhin, Lundgren & Theodoridis 2014). 

  

1.3. Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori handlar om människa-till-människa relationer. Teorin som 

hon har utarbetat innehåller ord som empati* och sympati*. Inställningen som patienten och 

sjuksköterskan har är nyckeln till hur kommunikationen i vårdsituationen hanteras. En av delarna 

i Travelbees teori är att en mellanmänsklig relation etableras. Genom detta kan rollerna som 

finns i vårdmötet upplösas och det ges ett möte mellan unika likvärdiga individer (Pokorny 

2013). Då urininkontinens kan vara ett känsligt ämne och Travelbees teori handlar om att 

etablera jämställda relationer genom kommunikation mellan sjuksköterska och patient passar 

teorin till denna studie. 

* Empati: ”förmåga att leva sig in i en annan människas känsloläge och behov” 

(Nationalencyklopedin AB 2015). 

* Sympati: ”en känsla av varm uppskattning och förståelse” (Nationalencyklopedin AB 2015). 

 

1.4. Problemformulering 

Urininkontinens är ett stort hälsoproblem som drabbar ca en halv miljon människor i Sverige, det 

förekommer hos både män och kvinnor, men är vanligare bland kvinnor och förekomsten ökar 

med stigande ålder. Urininkontinens innebär ofrivilligt läckage av urin och är ett stort hinder i 
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vardagen för många människor, även ekonomiskt. Sjuksköterskor i kliniskt arbete anser att 

utbildning inom ämnet urininkontinens är en bristvara, den utbildning de fått handlade om den 

medicinska delen och inte så mycket om omvårdnaden av patienter med dessa bekymmer. Som 

legitimerade sjuksköterskor har de inte erbjudits någon vidareutbildning inom ämnen 

urininkontinens. Sjuksköterskan måste våga prata om urininkontinens med patienter och måste 

våga fråga om patienten lider av det eller inte. För att sjuksköterskan ska kunna ge en patient 

med urininkontinens det stöd och den hjälp som behövs måste en förändring av synen på 

problemet ske. Denna studie kan hjälpa till att ge sjuksköterskan verktyg att våga lyfta ämnet så 

att fler kan bli hjälpta i sin problematik kring urininkontinens. 

 

1.5. Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens och hur 

urininkontinensen förändrade kvinnornas livskvalitet. Samt att undersöka vilka 

datainsamlingsmetoder som använts i studierna. 

1. Vilka erfarenheter har kvinnor av att leva med urininkontinens? 

2. Hur förändrade urininkontinensen kvinnornas livskvalitet? 

3. Vilka datainsamlingsmetoder har använts i studierna? 

 

1.6. Nyckelord 

Erfarenheter – i denna litteraturstudie definieras erfarenheter kvinnornas förvärvade kunskaper 

och förståelse av sina liv (Nationalencyklopedin AB 2015). 

Livskvalitet – i denna litteraturstudie definieras livskvalitet som ett ord som beskriver om en 

person har möjlighet att leva ett bra liv eller inte (Nationalencyklopedin AB 2015). 

 

2. Metod 

2.1. Design 

En deskriptiv design har använts i föreliggande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

 

2.2. Sökstrategi 

Cinahl är enligt Polit och Beck (2012) en ändamålsenliga databas att söka information i då denna 

innehåller omfattande omvårdnadsforskning. Denna har därför använts vid litteratursökningen.  
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Sökord som har använts är: Urinary incontinence, women, attitude, quality of life, coping och 

experience. Sökningarna har smalnats av genom kombinerade sökningar med booleanska 

söktermen AND (Wilman, Stoltz & Bahtsevani 2014). 

 

Tabell 1. Sammanställning av databaser, begränsningar, sökord, antal träffar samt valda källor. 

 

Databas Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda källor (exkl. 

dubletter) 

Cinahl Peer reviewed, 

inte äldre än 5 år, 

skrivna på 

svenska eller 

engelska 

Urinary 

incontinence 

(Heading) AND 

women (Heading) 

21 15 4 

Cinahl Peer reviewed, 

inte äldre än 5 år, 

skrivna på 

svenska eller 

engelska 

Urinary 

incontinence 

(Heading) AND 

attitude (Heading) 

19 6 1 

Cinahl Peer reviewed, 

inte äldre än 5 år, 

skrivna på 

svenska eller 

engelska, female 

Urinary 

incontinence 

(Heading)  AND 

quality of life 

(Heading) 

113 14 2 

Cinahl Peer reviewed, 

inte äldre än 5 år, 

skrivna på 

svenska eller 

engelska 

Urinary 

incontinence 

(Heading) AND 

coping (Heading) 

24 16 1 

Cinahl Peer reviewed, 

inte äldre än 5 år, 

skrivna på 

svenska eller 

engelska 

Urinary 

incontinence 

AND experience 

86 20 4 

   Totalt: 263 71 12 
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2.3. Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: Studier som svarade på syftet inkluderades i studien, även studier som 

handlade om kvinnor oavsett ålder inkluderades. Studier skrivna på svenska eller engelska 

inkluderades. Studier med deltagare av båda könen inkluderades, dock användes enbart delar 

som handlade om kvinnor till resultatet. 

Exklusionskriterier: Studier som inte svarade på syftet samt artiklar som inte var tillgängliga 

genom högskolan i Gävles databaser uteslöts, detta gällde även systematiska litteraturstudier. 

Studier som endast handlade om män oavsett ålder samt dubbletter exkluderades också.   

 

2.4. Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar 
 

 

Figur 1. Urvalsprocessen 

 

2.5. Dataanalys 

Frågeställning 1 och 2. 

De utvalda artiklarnas resultatdel har granskats, där samstämmighet i de valda artiklarna 

granskades. Enligt Polit och Beck (2012) är det bra att försöka hitta gemensamma nämnare i 

263 artiklar 
funna via 

databaserna

•189 hade ej 
relevant titel

74 artiklar 
återstod

•3 litteraturstudier 
valdes bort

71 artiklar 
återstod

•29 ej tillgängliga i 
fulltext

42 artiklar 
återstod

•8 dubletter

34 artiklar 
återstod

•22 svarade ej på 
syftet

12 artiklar 
återstod
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artiklarna för att så småningom ta fram olika teman. Artiklarna skrevs ut på papper för att sedan 

granskas av båda författarna, var för sig och tillsammans. Relevant fakta som framkom i 

resultatdelen markerades med olika färger av respektive läsare. Sedan sammanställdes 

gemensamt relevant fakta till ett resultat. Efter bearbetning av materialet kunde följande 

huvudkategorier urskiljas; urininkontinensens påverkan på livskvalitet, konsekvenser för det 

dagliga livet, bemötandet av vårdpersonal samt granskning av artiklarnas metoddel. 

 

Frågeställning 3. 

De utvalda artiklarnas metoddel har granskats för att kunna beskriva deras 

datainsamlingsmetoder. Artiklarna har granskats av båda författarna var för sig och tillsammans. 

Sedan sammanställdes informationen i tabell 2, se bilaga 1. 

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

Forskning som utförs på grundnivå inom högskolan behöver inte etiskt granskas av en etisk 

kommitté (CODEX 2016). 

Resultatet presenteras objektivt utan egna värderingar, plagieringar har inte förekommit och 

tydlig referenshantering har använts (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 

Resultatet bygger på 12 artiklar, fem stycken med kvantitativ ansats och sju med kvalitativ 

ansats. Dessa har sammanställts till fyra huvudrubriker med underrubriker. Huvudrubriken 

Förändring av livskvaliteten hos kvinnor med urininkontinens med underrubrikerna 

Livserfarenhet samt Behovet av stöd och acceptans. Huvudrubriken Konsekvenser för det 

dagliga livet med underrubriken Symtomet som uthärdas i hemlighet. Huvudrubriken Bemötande 

av vårdpersonal utan underrubrik. Sist i resultatet presenteras granskningen av de ingående 

artiklarnas metoddel. 

 

3.1. Förändring av livskvaliteten hos kvinnor med urinkontinens 

Upplevelsen av livskvalitet varierade beroende på vilken sorts urininkontinens den drabbade 

hade (Pakgohar, Sabetghadam, Rahimparvar & Kazemnejad 2014; Basak, Uzun & Arslan 2012). 

Kvinnor med blandinkontinens upplevde lägst livskvalitet med fokus på begränsat beteende, 
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psykosociala konsekvenser samt social isolering (Pakgohar et al. 2014). Urininkontinens 

dominerade kvinnornas sociala relationer då de hela tiden måste anpassa sig till livet som 

inkontinent kvinna, genom att till exempel alltid ha koll på var närmaste toalett fanns, använda 

inkontinensskydd samt att komma ihåg att packa ner rena byxor (Róin & Nord 2014). De 

drabbade undvek att utsätta sig för situationer som kunde leda till social förlägenhet, de 

begränsade sitt beteende för att inte försätta sig i pinsamma situationer. Detta beteende blev värre 

ju allvarligare inkontinensens symtom var (Kang, Phillips & Kim 2010). Det fanns kvinnor som 

inte lät urininkontinensen styra dem, de accepterade sina begränsningar, men lät sig inte styras 

av dem, de försökte hitta vägar förbi (Hayder & Schnepp 2010) 

 

3.1.1. Livserfarenhet 

Ålder och livserfarenheter påverkade hur kvinnor såg på urininkontinens. Äldre kvinnor hade en 

annan syn än yngre kvinnor (Avery, Braunack Mayer, Duggan, Taylor & Stocks 2015). Äldre 

kvinnor såg oftast urininkontinens som en del av åldrandet (Avery et al. 2015; Róin & Nord 

2014), det gav dem en förklaring till symtomen (Róin & Nord 2014). De äldre kvinnornas 

livserfarenhet gjorde att de inte stördes lika mycket av sin urininkontinens. Jämförelsen med de 

yngre kvinnorna och deras erfarenheter var att de yngre kvinnorna såg urininkontinensen som 

framträdande i sitt liv, de ansåg att de alltid blev påminda om sin urininkontinens då den ju alltid 

fanns där (Avery et al. 2015). Kvinnor som hade en mer positiv erfarenhet av sin urininkontinens 

hade oftare utvecklat en positiv inställning till livet, de var mer flexibla och ansåg att vara 

urininkontinent inte var ett hinder i livet. Kvinnorna hade lärt sig sina begränsningar, visste 

precis vad som behövdes för stunden för att kunna göra det som personen i fråga ville göra. 

Urininkontinensen kontrollerade inte personen utan personen kontrollerade urininkontinensen 

(Avery et al. 2015; Hoogsteyns & van der Horst 2015). 

 

3.1.2. Behovet av stöd och acceptans 

Många kvinnor var ängsliga för att tala om urininkontinens då de var rädda för att få negativa 

reaktioner från omgivningen. På grund av detta höll många kvinnor sin situation hemlig till en 

början. De drabbade tänkte noga igenom vem de litade på tillräckligt för att våga berätta om sin 

situation. Många kvinnor kände att det var lättare att dela sin situation med en kvinnlig vän än 

med en manlig då de kunde ha samma livserfarenheter, som till exempel barnafödande. Det 

fanns kvinnor som inte vågade öppna sig för någon utanför familjen, inte ens nära vänner, av 
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rädsla för vad som skulle hända med den intima informationen om vänskapen skulle fallera. De 

som hade ett arbete funderade över huruvida de skulle berätta på arbetsplatsen eller inte. Om de 

jobbade nära varandra i små grupper, hade känt varandra länge eller att en vänskap hade uppstått 

var det lättare att berätta. Om de valde att inte berätta ledde det till att aktiviteter begränsades då 

de fick lägga mycket energi på att dölja sin urininkontinens (Hayder & Schnepp 2010).  

 

Urininkontinens kunde leda till depressioner i olika grad utifrån hur personens livssituation i 

fråga såg ut gällande socialt stöd, familj och så vidare (Avery et al. 2015). En viktig del av 

accepterandet hos personer med urininkontinens var stöd och förståelse från dennes partner. Det 

var bra om partnern var införstådd med problemen som urininkontinens medförde (Hoogsteyns 

& van der Horst 2015; Hayder & Schnepp 2010). Kvinnorna tyckte att de fick dåligt stöd av sina 

partners/makar då de visste om problemet, men inte pratade om det vilket var jobbigt för 

kvinnorna (Akyuz, Kok, Kilic & Guvenc 2014). Ensamstående kvinnor tyckte det var svårt att 

ingå i en relation med en ny partner. Att prata om inkontinensen var det svåraste då de var rädda 

att bli avvisade av den nya partnern (Hayder & Schnepp 2010). 

 

En studie gjord i Turkiet ställde frågor till 12 kvinnor om när de upptäckte sin urininkontinens 

första gången, och om de har problem med sitt sexliv på grund av urininkontinensen. Flera av 

kvinnorna pratade om skam. En kvinna svarade att hon skämdes i tre år inför sin make, det var 

de jobbigaste åren hon haft i sitt liv. Flertalet av kvinnorna svarade att de läckte urin under 

samlag och att det var genant. En kvinna beskrev att hon på grund av detta inte kunde njuta av 

samlaget. En annan av kvinnorna tyckte att det var jobbigt eftersom hon behövde byta lakan efter 

samlag på grund av att hon läckte urin (Akyuz et al. 2014). Om paret lyckades prata öppet om 

ämnet urininkontinens och tillsammans hitta ett sätt att trots allt få ett tillfredsställande sexliv 

kunde det påverka relationen positivt (Hayder & Schnepp 2010). 

 

3.2. Konsekvenser för det dagliga livet 

Hemma hos sig själva upplevdes urininkontinensen inte som ett problem, där var det nära till 

toaletten och hände en olycka var det bara att tvätta sig och byta kläder. Om det däremot hände 

en olycka bland folk skämdes kvinnorna och kände sig utsatta. Många upplevde att 

fritidsaktiviteter, till exempel bio, teater och shoppingresor eller sport som fotboll och simning 

var omöjliga eller i alla fall starkt begränsade (Hayder & Schnepp 2010). En kvinna upplevde sig 
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begränsad i vardagen på grund av urininkontinensen, hon kunde inte längre gå på aerobics då 

hopp och skutt fick henne att totalt tappa kontrollen över blåsan (Whapples 2014). Resor till 

okända ställen representerade en oproportionerligt stor risk för urinläckage för kvinnorna, då de 

inte hade kontroll på var närmaste toalett fanns. Detta kunde leda till en känsla av isolering, de 

kände sig beroende och uppfattade sig själva som oflexibla. Kvinnor med urininkontinens tänkte 

ständigt på sin blåsa och att de när som helst kunde behöva urinera, då måste de reagera 

omedelbart för att snabbt hitta en toalett. De drabbade hade ständigt en toalett i sikte och 

utvecklade en plan för hur de skulle agera i offentliga miljöer. Vetskapen att det fanns en toalett i 

närheten gav en känsla av säkerhet och kontroll. Till exempel, en kvinna berättade att när hon 

skulle ta spårvagn in till city så planerade hon noga sina toalettbesök. Resan tog fem till sju 

minuter och när hon nådde city gick hon in på närmaste café och drack en kopp kaffe för att få 

vara nära en toalett, efter ett besök på toaletten kunde hon fortsätta mot nästa ställe nära en 

toalett. Bara några enstaka av de som levde med urininkontinens lämnade sin bekanta omgivning 

och begav sig till nya områden (Hayder & Schnepp 2010). 

 

Alla kvinnor hade utvecklat strategier för att hantera sin urininkontinens. Strategierna gick till 

exempel ut på att använda inkontinensskydd, minska vätskeintaget och att avstå från diverse 

aktiviteter. Att leva med urininkontinens innebar mycket planerande, vilka saker måste packas 

ned samt hur pinsamma situationer kunde undvikas (Róin & Nord 2014). Majoriteten använde 

toaletten i förebyggande syfte när det var möjligt, då de senare kunde befinna sig på platser där 

de inte visste var närmaste toalett fanns. De såg till att blåsan var tom och bindan bytt. Om ett 

besök på offentlig plats var inplanerat användes gärna mörkare kläder med tjockare tyg för att 

kunna dölja eventuell olycka. Många reducerade sitt intag av vätska rejält när ett besök utanför 

den privata sfären var inplanerad. De visste dock att detta i längden var farligt för hälsan. Vissa 

struntade i denna strategi medan andra tog igen vätskeförlusten när de var hemma igen. Bortsett 

från att minska vätskeintaget så var det även noga med vad som dracks. En kvinna berättade att 

hon planerade sitt liv utifrån sin blåsa. Hon berättade att en morgon bestämde hon sig för att bara 

smaka på kaffet och inte dricka något mer då hon skulle ut och köra bil i 3 timmar. 

Kontrollförlusten som inkontinensen medförde bidrog till att känslan av frihet försvann (Hayder 

& Schnepp 2010). 

 

De största upplevda problemen var att de drabbade inte kände att de hade kontroll över sin blåsa 
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längre, de oroade sig för att kissa på sig, de hade svårt att sova gott, de oroade sig för att inte 

hinna till toaletten i tid, de frekventa toalettbesöken tog tid, de behövde tänka på hur de klädde 

sig samt att sexlivet påverkades av urininkontinensen (Lobchuk & Rosenberg 2014). Många 

hade den erfarenheten att även om de försökte att hålla tillbaka urinen med att korsa benen så 

hjälpte det inte, urinen kom ändå. En stor del av dagen gick åt på toaletten när skammen att lukta 

var stor (Pakgohar, Hamid, Ibrahim & Vahid-Dastjerdi 2015). 

 

En strategi många som levde med urininkontinens anammat var att använda 

urininkontinensskydd som bidrog med en känsla av säkerhet, det gjorde att inkontinensen inte 

syntes utåt. Sökandet efter det rätta skyddet tog dock tid och kostade pengar. Olika storlekar och 

märken provades ut innan det rätta hittades. Det verkade som att ökad erfarenhet av 

urininkontinens och att personerna i fråga litade på sina inkontinensskydd kunde ge ökad 

självkänsla och gjorde att det sociala livet kunde utökas (Hayder & Schnepp 2010; Hoogsteyns 

& van der Horst 2015). 

 

3.2.1. Symtomet som uthärdas i hemlighet 

Överlag uppfattades urininkontinens av de drabbade kvinnorna som ett tabubelagt ämne som 

omgavs av tystnad. Urininkontinens uppfattades som ett skamfullt tillstånd och väldigt personligt 

och det sågs som viktigare att dölja tillståndet än att försöka lära sig hantera det (Róin & Nord 

2014). Genom att lära känna sin kropp och tolka kroppens signaler kände sig kvinnorna säkrare i 

sin urininkontinens, det gav dem en möjlighet att klara av situationer utan att förödmjukande 

olyckor skedde. I kombination med rätt inkontinensskydd kände kvinnorna sig då säkrare och de 

slapp skämmas (Hoogsteyns & van der Horst 2015). 

 

En intervjustudie från Malaysia och Irak där deltagarna var troende utövande muslimer visade på 

att det var stor skam att ha problemet urininkontinens. Kvinnorna som deltog i studien uttryckte 

sina känslor med starka ord, som att de hatade att vara urininkontinent eller att urininkontinensen 

var ett avskyvärt monster. Kvinnorna gjorde allt för att dölja sin urininkontinens, detta gällde 

inför alla i omgivningen även de närmaste i familjen. En kvinna beskrev att hon behövde tvätta 

sina trosor i hemlighet vilket ledde till stora bekymmer utifrån den stora familjebilden hon levde 

i. Familjen bestod av många barn och hon hade även en svärdotter boendes i hemmet. En annan 

kvinna beskrev att det kändes som om hon gick tillbaka till barndomen och var som ett litet barn 
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som inte klarade att hålla urinen (Pakgohar et al. 2015).  

 

3.3. Bemötande av vårdpersonal 

Kvinnor som levde med urininkontinens upplevde att vården inte tog dem på allvar. En kvinna 

ansåg det förvirrande om en läkare eller sjuksköterska ställde för öppna frågor. Om frågan var 

”Vad bekymrar dig idag då?” så berättade inte denna kvinna om sin urininkontinens, men en 

direkt ställd fråga om inkontinens hade fått henne att berätta om problemet (Bradway, Dahlberg 

& Barg 2010). Kvinnornas läkare förklarade urininkontinensen som en del av det naturliga 

åldrandet och ett tillstånd som de måste leva med. De uppmuntrades till att använda 

inkontinensskydd (Róin & Nord 2014). I intervjuerna framkom att det var enklare att lära sig om 

sin urininkontinens när personen mötte en människa med kunskap om ämnet. Det var dock ett 

hinder för vissa när de ville hålla sin urininkontinens hemlig och vara anonym. Det framkom att 

det var bra att kunna ställa frågor online, där alla möjliga frågor som rör urininkontinens kunde 

ställas, till exempel om personen i fråga skulle klara av ett besök på Disneyland (Hoogsteyns & 

van der Horst 2015). 

 

När kvinnor efter förlossning sökte hjälp för sin urininkontinens fick de höra att de skulle göra 

knipövningar, det var det enda råd som gavs (Whapples 2014). I viss mån lade alla kvinnor 

skulden på sig själv. De hade alla hört att det var viktigt att träna bäckenbotten med hjälp av 

knipövningar, men ingen hade fått en förklaring till hur dessa knipövningar skulle utföras. Denna 

information hade getts i samband med förlossningar. Alla kvinnor hade hittat ursäkter för att inte 

göra övningarna och nu beskyllde de sig själva för att ha hamnat i denna situation (Róin & Nord 

2014). 

 

3.4. Granskning av artiklarnas metoddel 

I föreliggande litteraturstudie ingår 12 vetenskapliga artiklar varav 5 stycken var med kvantitativ 

ansats och 7 med kvalitativ ansats. Av fem kvantitativa artiklar hade fyra stycken enkäter som 

datainsamlingsmetod (Pakgohar et al. 2014; Basak, Uzun & Arslan 2012; Kang, Phillips & Kim 

2010; Lobchuk & Rosenberg 2014). Den femte hade intervjuer med en öppen fråga som 

datainsamlingsmetod. Det gick till på följande sätt, två studiegrupper rekryterades, den första 

bestod av 25 kvinnor och den andra 13 kvinnor. Sju kvinnor deltog i båda grupperna. Gruppen 

om 25 fick höra ordet urininkontinens och ombads skriva ner alla ord som de förknippade med 
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det. Gruppen om 13 fick indexkort med ord från den tidigare gruppens övning som skulle 

sorteras i olika högar utifrån tre olika teman. (Bradway, Dahlberg & Barg 2010).  

Fyra av artiklarna hade använt enkäten I-QoL, som stod för Incontinence – Quality of Life 

(Pakgohar et al. 2014; Basak, Uzun & Arslan 2012; Kang, Phillips & Kim 2010; Lobchuk & 

Rosenberg 2014). Det var en enkätmall som fanns översatt på 20 olika språk och täckte in tre 

huvudkategorier som var av vikt när personer led av urininkontinens (SCIRE Projekt 2010).  

 

Av sju kvalitativa artiklar använde de sig av semistrukturerade intervjuer i fem av dem (Akyuz et 

al. 2014; Pakgohar et al. 2015; Avery et al. 2015; Róin & Nord 2014; Whapples 2014). 

Intervjuer via internet med hjälp av The Biographic Narrative Interpretation Method användes 

som datainsamlingsmetod i en av artiklarna (Hoogsteyns & van der Horst 2015). I en artikel 

använde de sig av ostrukturerad intervju som datainsamlingsmetod (Hayder & Schnepp 2010) 

 

4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Kvinnor som levde med urininkontinens hade olika erfarenheter beroende på vart i livet de 

befann sig. Yngre kvinnor upplevde att urininkontinensen påverkade deras livssituation mer 

negativt än vad äldre kvinnor gjorde. En del av kvinnorna som deltagit i studierna upplevde ett 

dåligt bemötande från vårdpersonalen angående sin urininkontinens. Kvinnorna upplevde att 

vårdpersonalen inte ställde frågor om urininkontinens, vilket gjorde att ämnet aldrig belystes då 

kvinnorna såg det som ett väldigt privat ämne att själva ta upp. Många av kvinnorna hade funnit 

en egen strategi att leva med urininkontinens, bland annat genom att planera vardagen efter sin 

urinblåsa. De såg alltid till att befinna sig på platser där toalett fanns inom räckhåll. 

 

4.2. Förändring av livskvaliteten hos kvinnor med urinkontinens 

Det fanns kvinnor som accepterade de begränsningar urininkontinensen medförde och lät sig inte 

styras av den, de hade hittat strategier för inte låta det bli ett problem (Hayder & Schnepp 2010). 

Andra kvinnor beskrev urininkontinensen som ett stort problem om de råkade kissa på sig bland 

folk, även om det bara var några droppar, så kände de sig sårbara, skamsna och utsatta (Hayder 

& Schnepp 2010). En studie från 1993 beskriver att yngre kvinnor inte vågade prata om 

problemet urininkontinens, de hade inte ens ett ord för det. De visste inte om det var ett tillstånd, 
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en sjukdom, om det skulle bli värre eller om det gick att behandla. Det kändes för dem som ett 

laddat ämne som de inte visste hur de skulle relatera till (Ashworth & Hagan 1993). Detta visar 

att skamkänslorna kring urininkontinens inte är ett nytt fenomen, det är ett dåligt belyst ämne då 

kvinnorna fortfarande upplever skam över att ha dessa symtom och att det än idag, 2016, ses som 

ett laddat ämne. 

Urininkontinensen kunde upplevas olika påfrestande beroende hur den visade sig. 

Blandinkontinens visade sig vara den som påverkar livskvaliteten mest negativt, bland annat 

genom att begränsa livet till den grad att det känns som en social isolering (Basak, Uzun & 

Arslan 2012), vilket även Borgfeldt et al. (2012) beskriver, att yrkesverksamma kvinnor som 

drabbas av urininkontinens oftare har en aktiv fritid som påverkas av det handikapp som 

urininkontinensen medför då detta i värsta fall kan leda till isolering och ensamhet. 

 

4.2.1. Livserfarenhet 

Två studier påvisar att utifrån erfarenhet hade vissa kvinnor lättare att bemästra 

urininkontinensen, de visste vad de behövde göra för att kunna leva som de ville. De lät inte 

urininkontinensen vara ett hinder i livet (Avery et al. 2015; Hoogsteyns & van der Horst 2015). 

Detta bekräftas av Andersson, Johansson, Nilsson och Sahlberg-Blom (2008) som skriver att 

äldre kvinnor ser urininkontinens som någonting de måste acceptera och anpassa sig till. 

Kvinnorna uttrycker en önskan att kunna hantera urininkontinensen på egen hand. Genom att 

lära känna sin kropp och lära sig i vilka situationer läckage kunde uppstå kunde de hitta sina 

egna lösningar på problemet. 

 

4.2.2. Behovet av stöd och acceptans 

Kvinnorna ansåg det lättare att hitta stöd i en nära väninna genom att vara öppen och berätta om 

urininkontinensen då de delade livserfarenheter, som till exempel barnafödande vilket gjorde att 

väninnan lättare kunde sätta sig in i problemet på ett sätt som en manlig vän inte kunde då han 

inte delade erfarenheten av att ha fött barn (Hayder & Schnepp 2010). Stödet från en partner var 

en stor del av att acceptera urininkontinensen. Genom att partnern blev införstådd med 

problemen som urininkontinensen medförde gjorde att kvinnan skämdes mindre och mådde 

bättre (Hoogsteyns & van der Horst 2015).  
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Några kvinnor oroade sig för att sexualiteten skulle påverkas negativt av urininkontinensen. Ett 

par som kunde prata om urininkontinensen och få förståelse för hur den andre upplevde 

problemet hade större chans till ett tillfredsställande sexliv vilket kunde ge en positiv inverkan på 

relationen (Hayder & Schnepp 2010). Detta stärks av Hulter (2011) som skriver att hur mycket 

ett par påverkas sexuellt beror på hur samspelta de var innan och hur väl de klarar av att anpassa 

sig till förändringar. När besvär påverkar kroppen, som till exempel urininkontinens, och gör att 

den sexuella lusten inte längre kan tas för given behövs information ges om orsaken till 

förändringen. Det är viktigt för båda i ett parförhållande att få denna information. 

Kvinnor som var ensamstående kände att det var svårt att träffa någon ny partner då de ansåg att 

det var svårt att prata om urininkontinens samt att de var rädda för att bli avvisade av den nya 

partnern (Hayder & Schnepp 2010).  I en studie av Andersson et al. (2008) uppgav flera kvinnor 

att träffa andra i samma situation kunde vara en hjälp i att hantera sin urininkontinens. De kunde 

prata och hjälpa varandra med tips och råd om olika strategier att hantera diverse situationer som 

kan uppkomma på grund av urininkontinensen. 

 

4.3. Konsekvenser för det dagliga livet 

Kvinnor med urininkontinens upplevde inte sin hemmiljö som problematisk, där fanns 

tvättmöjligheter samt nya kläder inom räckhåll om olyckan skulle vara framme. Om de befann 

sig bland andra människor i offentliga sammanhang och en olycka inträffade på grund av 

urininkontinensen så kände de sig skamsna och utsatta (Hayder & Schnepp 2010). Generellt 

hade alla kvinnor en strategi, den hade de utvecklat för att klara av sin urininkontinens, som till 

exempel att använda inkontinensskydd, dricka mindre samt att hoppa över vissa aktiviteter som 

kunde ge svårigheter i urininkontinensen. Kvinnor som levde med urininkontinens visste att det 

krävdes planerande, de hade lärt sig vad som behövdes packas med samt hur de kunde undvika 

pinsamma händelser i sociala sammanhang och offentlig miljö (Róin & Nord 2014). För att 

undvika pinsamma händelser i offentliga miljöer utvecklades en strategi att alltid ta reda på vart 

närmaste toalett fanns, då deras tankar ständigt upptogs av urininkontinensen och symtomen den 

gav. Om de hade kontroll på detta kände de en säkerhet (Hayder & Schnepp 2010). Nyström 

(2011) menar att kvinnor med urininkontinens är rädda för att omvärlden tycker att de luktar kiss 

eller är äckliga men det är egentligen deras egen rädsla, då de inte kan tolka vad omvärlden 

egentligen tycker om deras urininkontinens. 

 



 

16 

 

För att få en känsla av säkerhet fick kvinnor med urininkontinens rådet att använda 

inkontinensskydd. Att hitta det rätta inkontinensskyddet var tidsödande och kostsamt då olika 

märken och storlekar måste provas innan det blev rätt (Hayder & Schnepp 2010). Sjuksköterskor 

anställda av kommuner eller landsting har förskrivningsrätt på medicinteknisk utrustning som 

behövs vid urininkontinens (SOSFS 2008:1). Alltså har människor som lider av urininkontinens 

rätt att få hjälp med utprovandet av inkontinensskydd av kunnig personal. 

 

4.3.1. Symtomet som uthärdas i hemlighet 

Urinkontinens sågs som ett ämne det inte pratades om, det var ett personligt tillstånd som det var 

viktigare att dölja än att lära sig leva med (Róin & Nord 2014). Detta stöds av en studie från 

England där kvinnorna ansåg det som så pinsamt att prata om urininkontinens att de bad om 

ursäkt och undrade om det var okej att prata om ämnet då de ansåg att det var ett tabubelagt 

ämne som det inte pratades om (Ashworth & Hagan 1993). 

 

Urininkontinens var väldigt skamligt att lida av enligt en studie gjord i Malaysia och Irak där 

deltagarna var troende utövande muslimer. Kvinnorna i studien använde ord som att de hatade 

sin urininkontinens eller att den var ett monster som de avskydde när de skulle beskriva hur det 

kändes. För att dölja sin urininkontinens gjorde kvinnorna allt. En kvinna som levde i en stor 

familj fick krångla med att klara av det personlig i relation till urininkontinensen genom att tvätta 

i smyg (Pakgohar et al. 2015). Detta styrks av Hanssen (1998) som säger att islam är väldigt 

noga med renlighet. Varje troende muslim lever efter påbud av respekt och fruktan för gud. Ett 

av påbuden är ”tahara” som står för rituell renhet, enligt den finns det vissa typer av beröringar 

och naturliga processer i livet som gör att människan blir mer eller mindre oren. I strävan att vara 

plikttrogen i ”tahara” måste denna orenhet avlägsnas genom att tvätta sig eller bada. 

 

I en studie av Pakgohar et al. (2015) beskrev flera kvinnor att de kände sig som att de gick 

tillbaka till barndomen och blev ett barn som inte kunde hålla tillbaka urinen. Detta styrks av 

Ashworth och Hagan (1993) och Andersson et al. (2008) där deltagarna i studierna uttrycker 

samma sak. 
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4.4. Bemötande av vårdpersonal 

Whapples (2014) studie påvisade att kvinnor som sökte hjälp för sin urininkontinens efter 

förlossning fick rådet att de skulle göra knipövningar. I Róin och Nords (2014) studie framkom 

det att ingen hade fått knipövningarna förklarade för sig, hur de skulle göra. Enligt Borgfeldt et 

al. (2012) det är viktigt att kvinnor lär sig utföra knipövningar med rätt muskulatur.  

Informationen ska komma från personer som innehar rätt kompetens och kan instruerar kvinnor 

om hur knipövningar utförs på rätt sätt.  

 

Kvinnor som sökte vård för sin urininkontinens upplevde att de inte togs på allvar av vården. De 

ville ha raka frågor som tog upp ämnet och inte öppna frågor som ”hur mår du idag då?” 

(Bradway, Dahlberg & Barg 2010). En studie gjord i Polen styrker detta då den visar att vissa 

kvinnor drar sig för att söka hjälp, den längsta perioden en kvinna gått från första symtom av 

urininkontinens till att söka hjälp var 34 år, den kortaste tiden var en månad (Wójtowicz, 

Plaszewska-Zywko, Stangel-Wójcikiewicz & Basta 2014). En studie visade att det inte var 

någon skillnad i viljan att söka hjälp för sin urininkontinens oavsett etnicitet (Berger, Patel, 

Miller, DeLancey & Fenner 2011).  

 

Enligt Joyce Travelbee uppnås god omvårdnad genom människa-till-människa relationer. Dessa 

relationer börjar med ett första möte och fortsätter med att identiteterna blir tydligare när 

parterna lär känna varandra bättre. Så småningom uppstår känslor av empati och sympati och en 

kontakt med ömsesidig förståelse har etablerats (Pokorny 2013). För sjuksköterskan är det viktigt 

att inte bara se det somatiska utan att se hela människan med hela dennes historia (Testa 2015; 

Farrington, Fader, Richardson & Sartain 2015). Att se hela människan innebär att bortse från kön 

och ålder, att se människan som en unik individ (Farrington et al. 2015). Det centrala i samtalet 

ska vara patientens unika upplevelser och berättelser om sin urininkontinens. Utifrån detta samtal 

kan sjuksköterskan ges den nödvändiga kunskapen om vad patienten är i behov av. Det är viktigt 

att sjuksköterskan återkopplar till patienten för att försäkra sig om att hon fått rätt information 

(Ekman 2011). 

 

Som sjuksköterska var det viktigt att se till sin egen kulturella kompentens i vård av människor 

med olika etnicitet. Det som var viktigt var sjuksköterskans kulturella medvetenhet, personliga 

övertygelser och värderingar, vilket betydde att sjuksköterskan var tvungen att bli medveten om 
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vad hon bar i sin ryggsäck som kunde påverka hur hon bemötte patienter. Viktigt var också att ge 

omvårdnadsmötet möjlighet till öppen kommunikation, att sjuksköterskan bedömde utifrån 

patienten och inte från sina egna erfarenheter och åsikter. Genom detta kunde den kulturella 

bedömningen som var så viktig ske. Tvärkulturell kommunikation var även det en viktig aspekt, 

det innebar att sjuksköterskan kunde kommunicera med sin patient på alla plan oavsett vilka 

hinder som fanns för kommunikationen (Jirwe, Momeni & Emami 2011). 

 

Sjuksköterskan hade ett första ansvar gentemot de kvinnor som led av urininkontinens. Ansvaret 

som sjuksköterskan hade var att våga belysa ämnet och informera om det behövdes även om det 

inte efterfrågades av patienten.  Om det var en patient som berättade om sina problem skulle 

sjuksköterskan påbörja dennes resa till att bli symtomfri. Utredning i blåstömningsmönster skulle 

kartläggas, detta var grunden för sjuksköterskan att koppla vidare till läkaren. Förändringarna 

som fanns att se vid en urininkontinens var kopplade till intima kroppsdelar hos kvinnorna, vilket 

krävde en lyhördhet hos sjuksköterskan vid bemötandet av kvinnor med urininkontinens. Stor 

vikt lades vid hänsynstagande och respekten av kvinnornas integritet, samtidigt som 

sjuksköterskan gav dem upplysningar om sitt symtom och gav dem vetskap att det är ett symtom 

som kan behandlas med den rätta kunskapen (Gjerland, Almås & Grönseth 2012).   

 

Sjuksköterskestudenter är positivt inställda till att vårda patienter med urininkontinens, de anser 

att en sjuksköterska bör våga fråga en patient om hon eller han lider av urininkontinens samt 

vara öppen för att diskutera ämnet. De anser därför att utbildningen borde förbereda 

sjuksköterskor på att vårda patienter med urininkontinens (Hutchings & Sutherland 2014). 

De drabbade beskriver att till slut kommer en acceptans för inkontinensen, även om sökandet 

efter metoder för att slutgiltigt bemästra den aldrig tar slut (Hayder & Schnepp 2010).  

 

4.5. Metodologisk diskussion om datainsamlingsmetoderna 

Av 12 metodologiskt granskade artiklar hade fem stycken kvantitativ ansats och sju hade 

kvalitativ ansats. Fyra av artiklarna med kvantitativ ansats använde sig av enkäter som 

datainsamlingsmetod (Pakgohar et al. 2014; Basak, Uzun & Arslan 2012; Kang, Phillips & Kim 

2010; Lobchuk & Rosenberg 2014). En enkät är ett frågeformulär där deltagare själva får läsa 

och svara på frågor, svaren består oftast av flervalsalternativ (Polit & Beck 2012). Samtliga av 

dessa fyra kvantitativa artiklar använde en enkät som kallas I-QoL som stod för Incontinence-
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Quality of Life (Pakgohar et al. 2014; Basak, Uzun & Arslan 2012; Kang, Phillips & Kim 2010; 

Lobchuk & Rosenberg 2014). Det var en standardmall och var översatt till 20 olika språk. 

Frågorna var indelade i tre kategorier som täckte områden aktuella för personer med 

urininkontinens. I och med att fyra olika artiklar använt sig av samma enkät har samstämmighet 

hittats (Polit & Beck 2012). Fördelen med enkäter är att det är ekonomiskt, de distribueras per 

post men mer och mer över internet. Nackdelen är att det inte passar alla, då alla inte har samma 

läsförståelse eller tillgång till internet, till exempel äldre och barn. Hur frågorna formuleras 

måste noga tänkas igenom (Polit & Beck 2012). Till den sista kvantitativa artikeln rekryterades 

kvinnor som lidit av urininkontinens olika länge och i varierande grad till två studiegrupper 

(Bradway, Dahlberg & Barg 2010). I en studiegrupp genomfördes intervjuer med en öppen fråga 

där deltagaren fick ordet urininkontinens att reflektera över, därefter skulle personen skriva ner 

alla ord som dök upp i huvudet relaterat till det ordet. Därefter sammanställdes alla ord som 

framkommit till tre olika teman. Orden skrevs ner på indexkort som den andra gruppen fick i 

uppgift att sortera i olika högar utifrån de tre teman som tagits fram. Under tiden den andra 

gruppen sorterade korten fördes samtal som bandades in. Denna studie gav en uppfattning om 

hur kvinnor i stort uppfattar urininkontinens.  

 

Av de sju kvalitativa artiklarna hade fem stycken semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Avery et al. 2015; Akyuz et al. 2014; Pakgohar et al. 2015; Róin & Nord 

2014; Whapples 2014). En semistrukturerad intervju innebär att forskaren inte har några 

bestämda frågor utan en intervjuguide där olika ämnen som ska belysas under intervjun finns 

nedskrivna, dessa ämne behöver inte tas i ordning. Frågorna ska inte kunna besvaras med ja eller 

nej. Forskarnas uppgift är att uppmuntra med hjälp av följdfrågor till den som intervjuas att tala 

öppet och att berätta med sina egna ord då detta ser till att forskarna får all den information som 

de behöver (Polit & Beck 2012). En artikel använde sig av ostrukturerad intervju (”grounded 

theory”) som datainsamlingsmetod (Hayder & Schnepp 2010). Detta innebär att dataanalysen 

pågår samtidigt som intervjuerna genomförs för att se när faktaflödet avstannar, då anses frågan 

vara besvarad. Forskarna ska enbart sitta och lyssna när deltagarna berättar, först när deltagaren 

visar att denna pratat färdigt kommer forskaren in med följdfrågor (Polit & Beck 2012).  

I en intervju ges det möjlighet till förståelse av deltagarnas erfarenhet, detta genom att deltagaren 

med egna ord kan uttrycka sin syn på olika situationer i livet (Danielsson 2014). 
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Den sista kvalitativa artikeln använde sig av internet för att genomföra intervjuerna (Hoogsteyns 

& van der Horst 2015). Detta kan enligt Polit och Beck (2012) vara fördelaktigt då många nås i 

en stor geografisk spridning utan stora kostnader. Nackdelen är att personen som blir intervjuad 

inte kan vara säker på att den som ställer frågorna verkligen är den hen utger sig för att vara. 

Fördelen kan även vara att via datorn kan det vara lättare att prata öppet om ett ämne då de som 

samtalar inte ser varandra, samtidigt som det kan vara en nackdel då minspel och annan tyst 

kommunikation inte kan tolkas (Polit & Beck 2012). 

 

4.6. Metoddiskussion 

En litteraturstudie med deskriptiv design har använts. En litteraturstudie innebär att redan 

befintligt publicerat material analyseras. En deskriptiv design valdes då syftet var att beskriva 

erfarenheter. Databaserna PubMed och Cinahl användes för artikelsökningen, då de innehåller 

mycket omvårdnadsforskning vilket är sjuksköterskans huvudområde (Polit & Beck 2012). Då 

sökningarna på PubMed inte gav relevanta resultat i förhållande till litteraturstudiens syfte 

exkluderades dessa sökningar i resultatet. Detta är en svaghet då det kan ha lett till att resultatet 

fått begränsningar. En styrka var att inga manuella sökningar förekommit. Vid sökningarna i 

Cinahl användes Cinahl headings som hjälper till att specificera sökningarna för att hitta 

relevanta artiklar (Polit & Beck 2012).  

 

Sökorden som användes var urinary incontinence, women, quality of life, attitude, coping och 

experience. Dessa har kombinerats med den booleanska söktermen AND för att begränsa 

sökningarna (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2014). Sökorden urinary incontinence AND 

experience söktes tillsammans i fritext då för få resultat framkom med headings.  

Artiklarna som användes fick inte vara publicerade före 2010-01-01, vilket bidrog till att 

resultatet grundar sig på relativt ny forskning. Detta är en styrka och ökar litteraturstudiens 

trovärdighet (Polit & Beck 2012).  

 

Artiklarna som valdes till litteraturstudien granskades enligt mallen IMRAD, som innebär att de 

skulle följa ett visst format där I=introduktion, M=metod, R=resultat och (and) D=diskussion 

(Polit & Beck 2012). Artiklar som inte följde denna mall valdes bort. Även andra publicerade 

litteraturstudier valdes bort. Endast artiklar skrivna på svenska och engelska valdes ut, därmed 

kan relevant forskning på annat språk ha missats, vilket kan ses som en svaghet (Polit & Beck 
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2012). Språkvalet gjordes på grund av att författarna saknar kunskap i andra språk. Google 

translate användes som stöd i läsningen för att översätta svåra ord. En styrka i översättningen kan 

vara att det fanns tillgång till en person med engelska som sitt modersmål att tillfråga. En styrka i 

litteraturstudien var att de ingående artiklarna kom från stora delar av världen och har en stor 

global täckning vilket bidrog med en global generaliserbarhet (Polit & Beck 2012).  

 

Resultatet i artiklarna kompletterade varandra och gav en mer övergripande förståelse. Enligt 

Polit och Beck (2012) är kvalitativa artiklar att föredra när erfarenheter ska beskrivas. I 

föreliggande litteraturstudie har dock både kvantitativa och kvalitativa artiklar analyserats. Enligt 

Borglin (2014) kan användandet av både kvantitativa och kvalitativa metoder stärka 

forskningsresultatet. Användandet av både kvantitativa och kvalitativa artiklar gör att styrkan 

kvarstår och svagheter elimineras vilket leder till att forskningsresultatets trovärdighet stärks. 

Artiklarna som söktes hade som inklusionskriterier att vara fritt tillgängliga via högskolan i 

Gävle. Detta kan ses som en svaghet då annan relevant forskning kan ha missats. Vid 

sökningsstart lästes artiklarnas titlar, var titeln relevant lästes även abstraktet, de som svarade på 

föreliggande litteraturstudies syfte valdes ut och lästes i sin helhet. Sedan lästes artiklarnas 

resultat noggrant flertalet gånger, vilket sågs som en styrka då fler detaljer framkom vid varje 

genomläsning. Artiklarna kodnumrerades och viktiga delar färgmarkerades och sorterades in i 

olika teman (Polit & Beck 2012). Resultatet delades in i 4 huvudrubriker med 3 underrubriker 

utifrån det som framkom från artiklarna. 

 

 

4.7. Kliniska implikationer för omvårdnad 

Då urininkontinens är vanligt förekommande samt skapar obehag för de drabbade är det av 

största vikt att grundutbildade sjuksköterskor börjar ta det på allvar och gör det till rutin att ställa 

raka frågor om detta ämne, till alla oavsett kön eller ålder. Denna litteraturstudie belyser de 

problem som kvinnor upplever i samband med urininkontinens och kan således vara ett stöd för 

sjuksköterskan så att hon förstår vikten av att ställa direkta frågor om ämnet. 

 

 

4.8. Fortsatt forskning 

I denna litteraturstudie har urininkontinens hos yngre kvinnor försökt belysas, det var dock svårt 

då materialet som hittades mest handlade om äldre kvinnor och deras problem med 
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urininkontinens. Fortsatt forskning rekommenderas angående yngre kvinnor samt 

sjuksköterskans bemötande så att sjuksköterskan vågar lyfta ämnet och kvinnor kan få hjälp 

tidigare i livet. Det behövs även forskas om sjuksköterskans bemötande mot kvinnor oavsett 

etnicitet, då urininkontinens kan drabba alla. Detta är av stor vikt i dagens mångkulturella 

samhälle.  

 

4.9. Slutsats 

Kvinnor som lider av urininkontinens har en tendens att isolera sig då de är oroliga över att lukta 

urin, de får en stor påverkan på sin livskvalitet på grund av detta. Många kvinnor lider av 

urininkontinens i tysthet, därför är det av stor vikt att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal våga 

lyfta ämnet för att kunna hjälpa dessa kvinnor till bättre livskvalitet. Urininkontinens är ett 

symtom som är behandlingsbart. 

 

 

 

  



 

23 

 

5. Referenser 

Referenser markerade med * återfinns i resultatet. 

 

*Akyuz, A., Kok, G., Kilic, A. & Guvenc, G. (2014). In Her Own Words: Living with Urinary 

Incontinence. Sex Disabil, 2014(32), ss. 23-33. DOI: 10.1007/s11195-013-9325-5 

 

Andersson, G., Johansson, J-E., Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2008). Accepting and 

Adjusting: Older Women´s Experiences of Living with Urinary Incontinence. Urologic 

Research, 28(2), ss. 115-121 

 

Ashworth, P.D. & Hagan, M.T. (1993). The meaning of incontinence: a qualitative study of non-

geriatric urinary incontinence sufferers. Journal of Advanced Nursing, 1993(18), ss. 1415-1423. 

 

*Avery, J.C., Braunack Mayer, A.J, Duggan, P.M., Taylor, A.W. & Stocks, N.P. (2015). ‘It´s our 

lot’: How resilience influences the experience of depression in women with urinary incontinence. 

Health Sociology Review, 24(1), ss 94-108. DOI: 10.1080/14461242.2015.1007512 

 

*Basak, T., Uzun, S. & Arslan, F. (2012). Incontinence Features, Risk Factors, and Quality of 

Life in Turkish Women Presenting at the Hospital for Urinary Incontinence. Wound, Ostomy and 

Continent Nursing, 39(1), ss. 84-89. DOI: 10.1097/WON.0b013e31823efd47 

 

Berger, M.B., Patel, D.A., Miller, J.M., DeLancy, J.O. & Fenner, D.E. (2011). Racial 

Differences in Self-Reported Healthcare Seeking and Treatment for Urinary Incontinence in 

Community-Dwelling Women From the EPI Study, Neurology and Urodynamics, 2011(30), ss. 

1442-1447. DOI: 10.1002/nau.21145 

 

Berhin, I., Lundgren, M. & Theodoridis, K. (2014). Aktiv empati: Sjuksköterskors strategier för 

att frammana empati i mötet med patienter som av sjuksköterskan upplevs vara svårbemötta. 

Vård i Norden, 113(34), ss. 28-32 

 

Borgfeldt C., Åberg A., Anderberg E. & Andersson U-B. (2012). Obstetrik och gynekologi. 

Peking: Elanders Beijing Printing Co. Ltd 



 

24 

 

 

Borglin, G. (2014) Mixad metod – en introduktion. M. Henricson (red.). Vetenskaplig teori och 

metod,Pozkal: Studentlitteratur AB. Ss. 268-287 

 

*Bradway, C., Dahlberg, B & Barg, F.K. (2010). How Women Conceptualize Urinary 

Incontinence: A Cultural Model. Journal of Women´s Health, 19(8), ss. 1533-1541. DOI: 

10.1089/jwh.2009.1734 

 

Branter, J. (2002). Overactive bladder: a challenge for primary care. British Journal of 

Community Nursing, 7(4), ss. 176-181 

 

Cheater, F.M. (1991), Nurses´ education prepatation and knowledge concerning continence 

promotion, Journal of Advanced Nursing, 1992 (17), ss. 328-338 

 

CODEX (2016). Forskningsetisk prövning. http://codex.vr.se/manniska5.shtml [2016-03-07] 

 

Danielson, E. (2014). Kvalitativ forskningsintervju. M. Henricson. (red.) Vetenskaplig teori och 

metod. Poland: Pozkal, ss. 163-174  

 

Ekman, I. (2011). Symtom och tecken på ohälsa. A-K. Edberg, H. Wijk (red.) Omvårdnadens 

grunder – hälsa och ohälsa. Malmö: Exaktaprinting AB, ss. 207-224 

 

Farrington, N., Fader, M., Richardson, A. & Sartain, S. (2015). Exploring the role of practical 

nursing wisdom in the care of patients with urinary problems at the end of life: a qualitative 

study, Journal of Clinical Nursing, 2015(24), ss. 2745-2756. DOI: 10.1111/jocn.12829 

 

Folkhälsomyndigheten (2001). Folkhälsorapport 2001. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12980/folkhalsorapport-2001.pdf [2016-03-07] 

 

Gjerland, A., Almås, H. & Grönseth, R. (2012). Omvårdnad vid urinvägssjukdom och 

behandling hos kvinnor och män. H. Almås, D-G. Stubberud & R. Grönseth (red) Klinisk 

omvårdnad 2. Stockholm: Liber AB, ss. 53-83 

http://codex.vr.se/manniska5.shtml
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12980/folkhalsorapport-2001.pdf


 

25 

 

 

Gustafsson, Y. & Olofsson, B. (2012). Den åldrande kroppen. A. Norberg, B. Lundman & R. 

Santamäki-Fischer (red) Det goda åldrandet. Malmö: Exaktprinting A, ss. 149-176 

 

Hanssen, I. (1998). Omvårdnad I ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur AB 

 

*Hayder, D & Schnepp, W. (2010). Experiencing and Managing Urinary Incontinence: A 

Qualitative Study. Western Journal of Nursing Research, 32(4), ss. 480-496. DOI: 

10.1177/0193945909354903 

 

*Hoogsteyns, M. & van der Horst, H. (2015). How to live with a taboo instead of ‘breaking it’. 

Alternative empowerment strategies of people with incontinence. Health Sociology Review, 

24(1), ss. 38-47. DOI: 10.1080/14461242.2014.999401 

 

Hulter, B. (2011). Sexualitet. A-K. Edberg, H. Wijk (red.) Omvårdnadens grunder – hälsa och 

ohälsa. Malmö: Exaktaprinting AB. ss. 676-709 

 

Hutchings J. & Sutherland L. (2014), Student Nurse Understanding Of the Psychological Impact 

Of Urinary Incontinence, Urologic Nursing, 34 (6), ss. 318-325. DOI: 10.7257/1053-

816X.2014.34.6.318 

 

Jirwe, M., Momeni, P. & Emami, A. (2011). Kulturell mångfald. F. Friberg, J. Öhlén (red.) 

Omvårdnadens grunder – perspektiv och förhållningssätt. Kristianstad: Kristianstads 

Boktryckeri. Ss. 452-470. 

 

*Kang, Y., Phillips, L.R. & Kim, S-S. (2010), Incontinence Quality of Life among Korean-

American Women, Urologic Nursing, 30(2), ss. 129-136 

 

Khandelwal C. & Kistler C. (2013), Diagnosis of Urinary Incontinence, American Family 

Physician, 87 (8), ss. 543-550 

 

Legendre G., Ringa V., Panjo H., Zins M. & Fritel X. (2014), Incidence and remission of urinary 



 

26 

 

incontinence at midlife: a cohort study, BJOG: An International Journal of Obstetrics & 

Gynaecology, 2015 (122), ss. 816-823. DOI: 10.1111/1471-0528.12990 

 

*Lobchuk, M. & Rosenberg, F. (2014), A Comparison of Affected Individual and Support 

Person Responses on the Impact of Urinary Incontinence on Quality of Life, Society of Urologic 

Nurses and Associates, 34(6), ss. 291-302. DOI: 10.7257/1053-816X.2014.34.6.291 

 

Nationalencyklopedin, empati. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/empati (hämtad 2015-12-01)  

Nationalencyklopedin, erfarenhet.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erfarenhet (hämtad 2016-03-24)  

 

Nationalencyklopedin, livskvalitet 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/livskvalitet (hämtad 2016-03-30) 

Nationalencyklopedin, sympati.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sympati (hämtad 2015-12-01)  

 

Nyström, M. (2011) Vårdrelationer i vardagsliv med vacklande hälsa. F. Friberg, J. Öhlén (red.) 

Omvårdnadens grunder – perspektiv och förhållningssätt. Kristianstad: Kristianstads 

Boktryckeri. Ss. 408-425. 

 

*Pakgohar, M., Hamid, T.A., Ibrahim, R. & Vahid-Dastjerdi, M. (2015). Portrait Representation 

of Postmenopausal Women´s Experiences of Living With Urinary Incontinence. Journal of 

Women & Aging, 27(1), ss. 81-95. DOI: 10.1080/08952841.2014.928145 

 

*Pakgohar, M., Sabetghadam, S., Rahimparvar, S.F.V. & Kazemnejad, A. (2014). Quality of life 

(QoL) and help-seeking in postmenopausal women with urinary incontinence (UI): A population 

based study. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2014(59), ss. 403-407. DOI: 

10.1016/j.archger.2014.07.004 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/livskvalitet


 

27 

 

Pokorny, M E. (2013). Nursing theorists of historical significance. M R. Alligood (Red.) Nursing 

theorists and their work. Mosby Elsevier: St. Louis, ss. 43-58 

 

Polit D & Beck C.T. (2012) Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing 

Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Pringle Specht J.K, (2005), 9 myths of incontinence in older adults: Both clinicians and the over-

65 set need to know more, Continuing education, 105 (6), ss. 58-68 

 

*Róin, Á. & Nord, C. (2015). Urge incontinence in women aged sixty to sixty-five: negotiating 

meaning and responsibility. Caring Science, 2015(29), ss. 625-632. DOI: 10.1111/scs.12190 

 

SCIRE Projekt. (2010). Incontinence Quality of Life (I-QOL). www.scireproject.com/outcome-

measures-new/incontinece-quality-of-life-questionnaire-i-qol [2016-03-02] 

 

SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i 

hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2000), Behandling av urininkontinens, 

http://sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/urininkontinens_2000/urininkontinens/Urin_kap2.

pdf [2015-11-23] 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2001), Behandling av urininkontinens – 

Frågor och svar, http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Ovrig/Behandling-av-urininkontinens/#1 

[2015-12-01] 

 

Svensk sjuksköterskeförening, (2006), ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, place Jean-Marteau, 

Geneva 

 

Testa, A. (2015). Understanding Urinary Incontinence in Adults, Urologic Nursing, 35(2), ss. 

82-86. DOI: 10.7257/1053-816X.2015.35.2.82 

http://www.scireproject.com/outcome-measures-new/incontinece-quality-of-life-questionnaire-i-qol
http://www.scireproject.com/outcome-measures-new/incontinece-quality-of-life-questionnaire-i-qol
http://sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/urininkontinens_2000/urininkontinens/Urin_kap2.pdf
http://sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/urininkontinens_2000/urininkontinens/Urin_kap2.pdf
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Ovrig/Behandling-av-urininkontinens/#1


 

28 

 

 

*Whapples, E. (2014). Do women who have encountered vaginal childbirth experience long term 

incontinence of perineal pain? British Journal of Midwifery, 22(10), ss. 706-715.  

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2014). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Estland: Mediapoolprint AB. 

 

Wójtowicz, U,. Plaszewska-Zywko, L., Stangel-Wójcikiewicz, K. & Basta, A. (2014). Barriers 

in entering treatment among women with urinary incontinence, Ginekologia Polska, 2014(85), 

ss. 342-347. DOI: 10.17772/gp/1734 

  



 

1 

 

Tabell 2. Artikeltabell 

 

Författare + 

pulikationsår och 

studieland 

Titel Design / Ansats  Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Akyuz, A., Kok, 

G., Kilic, A. & 

Guvenc, G. 2014, 

Turkiet 

In Her Own Words: 

Living with Urinary 

Incontinence. 

Explorativ design 

med kvalitativ 

ansats 

12 deltagare, samtliga 

kvinnor 

Demografisk enkät + 

semistrukturerad 

intervju med öppna 

frågor 

Innehållsanalys 

Avery, J.C., 

Braunack Mayer, 

A.J, Duggan, P.M., 

Taylor, A.W. & 

Stocks, N.P., 2015, 

Australien 

‘It´s our lot’: How 

resilience influences the 

experience of depression 

in women with urinary 

incontinence 

Explorativ design 

med kvalitativ 

ansats 

19 deltagare, samtliga 

kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Basak, T., Uzun, S. 

& Arslan, F., 2012, 

Turkiet 

Incontinence Features, 

Risk Factors, and Quality 

of Life in Turkish 

Women Presenting at the 

Hospital for Urinary 

Incontinence. 

Deskriptiv design 

med en 

kvantitativ ansats. 

55 deltagare, samtliga 

kvinnor 

Två enkäter; ICIQ-SF 

(International 

Consultation on 

Incontinence 

Questionnaire Short 

Form) utvecklad av 

Avery 2004 och I-QOL 

(Incontinence Quality 

of Life) utvecklad av 

Wagner 1996. 

Beskrivande statistik 

Bradway, C., 

Dahlberg, B & 

Barg, F.K., 2010, 

USA 

How Women 

Conceptualize Urinary 

Incontinence: A Cultural 

Model. 

Explorativ design 

med 

kvantitativ ansats  

Två studiegrupper 

rekryterades, den 

första bestod av 25 

kvinnor och den andra 

13 kvinnor. Sju 

kvinnor deltog i båda 

grupperna. 

Gruppen om 25 fick 

höra ordet 

urininkontinens och 

ombads skriva ner alla 

ord som de förknippade 

med det. Gruppen om 

13 fick indexkort med 

ord från den tidigare 

Innehållsanalys 
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gruppens övning som 

skulle sorteras i olika 

högar utifrån tre olika 

teman. 

Under andra gruppens 

övningar fördes samtal i 

samband med 

övningen, dessa 

spelades in på band. 

Hayder, D & 

Schnepp, W., 2010, 

Tyskland 

Experiencing and 

Managing Urinary 

Incontinence: A 

Qualitative Study. 

Grounded theory 

enligt Strauss & 

Corbin med 

kvalitativ ansats 

32 deltagare, 22 

kvinnor och 10 män 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Hoogsteyns, M. & 

van der Horst, H., 

2015, 

Nederländerna 

How to live with a taboo 

instead of ‘breaking it’. 

Alternative 

empowerment strategies 

of people with 

incontinence. 

Deskriptiv design 

med kvalitativ 

ansats 

9 personer, 3 kvinnor 

och 6 män 

Intervju via internet 

med hjälp av 

The Biographic 

Narrative Interpretation 

Method enligt Wengraf 

2001; Wengraf & 

Chamberlayne 2006 

Innehållsanalys 

Kang, Y., Phillips, 

L.R. & Kim, S-S., 

2010, USA 

Incontinence Quality of 

Life among Korean-

American Women 

Deskriptiv design 

med kvantitativ 

ansats 

149 deltagare, 

samtliga kvinnor 

Enkäter; I-QOL + 

demografisk 

information 

Beskrivande statistik 

Lobchuk, M. & 

Rosenberg, F., 

2014, Kanada  

A Comparison of 

Affected Individual and 

Support Person 

Responses on the Impact 

of Urinary Incontinence 

on Quality of Life 

Undersökande 

design med 

kvantitaiv ansats 

12 par, varav en 

drabbad av 

urininkontinens och 

en supportperson  

En enkät, I-QOL (in 

continence quality  

of life) fylldes i av  

den inkontinenta. 

SPI-QOL (support 

Person incontin- 

ence quality of 

life) fylldes i av support 

personen. 

Beskrivande statistik 
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Pakgohar, M., 

Hamid, T.A., 

Ibrahim, R. & 

Vahid-Dastjerdi, 

M., 2015, Iran 

Portrait Representation 

of Postmenopausal 

Women´s Experiences of 

Living With Urinary 

Incontinence 

Explorativ design 

med kvalitativ 

ansats 

9 deltagare, samtliga 

kvinnor 

Semistrukturerad 

intervju + deltagarna 

fick måla självporträtt 

på hur de såg på 

urininkontinensen. 

Innehållsanalys 

Pakgohar, M., 

Sabetghadam, S., 

Rahimparvar, 

S.F.V. & 

Kazemnejad, A., 

2014, Iran 

Quality of life (QoL) and 

help-seeking in 

postmenopausal women 

with urinary incontinence 

(UI): A population based 

study 

Kvantitativ ansats 313 deltagare, 

samtliga kvinnor 

Fyra enkäter; den första 

med demografisk 

information, den andra 

var I-QOL 

(incontinence quality of 

life), den tredje var 

QUID  enligt Bradley et 

al. 2005 och den sista 

var ISI enligt 

Hawthorne 2006 & 

Murphy 2006. Dessa 

följdes av 3 

intervjufrågor. 

Beskrivande statistik 

Róin, Á. & Nord, 

C., 2015, Färöarna 

Urge incontinence in 

women aged sixty to 

sixty-five: negotiating 

meaning and 

responsibility 

Explorativ design 

med kvalitativ 

ansats 

7 deltagare, samtliga 

kvinnor 

Semistrukturerad 

intervju 

Innehållsanalys 

Whapples, E., 

2014, United 

Kingdom 

Do women who have 

encountered vaginal 

childbirth experience 

long term incontinence of 

perineal pain? 

 Deskriptiv design 

med kvalitativ 

ansats 

9 deltagare, samtliga 

kvinnor 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 
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Tabell 3. Resultattabell 

Författare 

 

Syfte Resultat 

Aygul, A., Gulsah, K., Ayse, K. & 

Gulten, G. 

 

Att identifiera kvinnor med urininkontinens 

känslor och erfarenheter angående deras 

sexliv. 

Fyra teman framkom; kvinnornas erfarenheter från när 

symtomen började, känslor, negativ effekt på den sexuella 

funktionen samt beteenden för att hantera sin 

urininkontinens. Sju kvinnor beskrev att den ofrivilliga 

inkontinensen under samlag var pinsam. Kvinnorna 

beskrev att urininkontinensen eller känslan av skam under 

samlag har lett till att bristande sexlust. 

Avery, J.C., Braunack Mayer, A.J, 

Duggan, P.M., Taylor, A.W. & 

Stocks, N.P., 

Att utforska den subjektiva erfarenheten av 

bördan urininkontinens i relation till mental 

hälsa för att förklara hur dessa påverkar 

varandra. 

Äldre kvinnor i alla svårighetsgrader av inkontinens och 

kategorier av depression tenderade att klara sig bättre än 

yngre kvinnor.  

Upplevelser som bidrar till en minskning av bördan av 

inkontinens och depression beskrivs som vilka situationer 

de olika personerna befinner sig samt vilka relationer de 

har. 

Basak, T., Uzun, S. & Arslan, F.  Att bestämma egenskaperna, risk faktorerna 

och livskvaliteten bland kvinnor på en 

urologmottagning för att utvärdera hur de 

hanterar sin urininkontinens. 

Det visade sig att urininkontinens måttligt påverkade de 

turkiska kvinnornas livskvalitet. 

Bradway, C., Dahlberg, B & Barg, 

F.K.  

Att identifiera både de framträdande dragen 

och hur kvinnor kategoriserar dessa samt att 

öka förståelsen för kvinnlig urininkontinens 

ur de drabbades synvinkel. 

Resultatet visar att de mest framstående dragen är våt, 

pinsam, blöjor, läckage, äldre, irritation, obekväm, lukt etc. 

Hayder, D & Schnepp, W. Att undersöka hur människor med 

urininkontinens i en tyskspråkig region 

organiserar och upplever sitt vardagsliv med 

inkontinens. 

Resultatet visar att personer med inkontinens använder 

olika strategier för att återfå kontroll. Dessa inkluderar att 

vara förberedd inför nästa behov att urinera eller nästa 

olyckshändelse, sökandet efter möjliga botemedel och att 

omge sig med människor som går att lita på. 

Hoogsteyns, M. & van der Horst, 

H. (2015). 

 

Att beskriva hur människor med inkontinens 

hanterar det dagliga livet med ett tillstånd 

Tre strategier upptäcktes: att skapa förutsägbarhet; att lära 

sig att dölja inkontinensprodukter samt att våga umgås med 

andra trots inkontinensen.  
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som oftast är dold. Vi studerar hur deltagarna 

tar makten över vardagliga situationer. 

Kang, Y., Phillips, L.R. & Kim, S-

S. 

 

Att utforska hur urininkontinens påverkar 

livskvaliteten hos koreansk-amerikanska 

kvinnor. 

Resultatet visar att livskvaliteten påverkas i olika grad 

beroende på urininkontinensens svårighetsgrad 

Lobchuk, M. & Rosenberg, F. 

 

Att undersöka drabbade individer och deras 

stödpersoners överenskommelse om 

effekterna av urininkontinens på drabbade 

individers livskvalitet. 

Ingen signifikant medelskillnad hittades. Däremot 

konstaterades måttligt till starka samband mellan de olika 

svaren på den drabbade individens livskvalitetsmått. 

Pakgohar, M., Hamid, T.A., 

Ibrahim, R. & Vahid-Dastjerdi, M. 

  

Att undersöka betydelsen av 

postmenopausala kvinnor som växt upp i ett 

muslimskt land och lever i 

generationsboendes erfarenheter av 

urininkontinens. 

Tre teman framkom som belyste urininkontinensens 

betydelse: störning av normala funktioner, självpåtagna 

restriktioner samt känslan av förtvivlan 

Pakgohar, M., Sabetghadam, S., 

Rahimparvar, S.F.V. & 

Kazemnejad, A. 

 

Att bestämma relationen mellan livskvalitet 

och hjälpsökande hos postmenopausala 

kvinnor med urininkontinens. 

Inget samband hittades mellan livskvalitet och tendens att 

söka hjälp 

Róin, Á. & Nord, C. 

  

Att utforska betydelsen av urininkontinens 

hos kvinnor som levt med urininkontinens 

länge genom undersökande intervjuer 

Tre teman framkom. Alla kvinnor relaterade 

urininkontinensen till sin ålder och placerade sig i 

kategorin ”gammal kvinna” för vilka denna åkomma var 

normal. Samtidigt opponerade de mot tanken att åkomman 

var oundviklig och anklagade sina allmänläkare för att inte 

ha tagit deras klagomål på allvar. 

Whapples, E. 

 

Syftet med denna studie är att fastställa 

huruvida kvinnor lider av ohälsa i 3-6 

månader efter förlossningen; i synnerhet, 

inkontinens eller perineal smärta.  

Vid analyseringen framkom 6 olika underkategorier till 

urininkontinens. Dessa var genans, stress, 

livsstilsförändring, ofullständig tömning av blåsa, 

knipsvårigheter (bråttom till toaletten) samt normaliserande 

(kvinnorna tror att det är normalt med att vara 

urininkontinent efter en förlossning och ser därför inte 

problemet) 

 

 


