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Background: Urinary incontinence denotes an involuntary leakage from the bladder which 

can affect women of all ages, but leakage problems are often more common with rising age. It 

is a common issue, however there is a large unrecorded number of women who do not seek 

medical attention for their urinary incontinence. Urinary incontinence is very costly for the 

society because of the medical and social disability it causes the affected.  

Aim: To illuminate the experiences of women living with urinary incontinence 

Method: A literary study was done where nine scientific articles were examined and analyzed 

according to a five step model. 

Results: The women experienced their urinary incontinence as taboo and shameful. The issue 

was too intimate and private and therefore unnatural to talk about. Their leakage lead to fear 

and nervousness which made them end up in a vulnerable situation. This affected them on 

several emotional levels both psychosocial, psychological and physical. The women 

experienced an ignorance and a nonchalant attitude from their care providers which caused an 

hesitancy in their search of healthcare. They experienced that their bodies were unreliable 

which lead to a reduced spontaneity and restrictions in life. 

Conclusion: Urinary incontinence is not solely an issue with leaking urine, it is affecting the 

women's lives as a whole on many levels. The hindrance that the urinary incontinence caused 

the women on a daily basis made them feel a sense of loss and affected their joy and zest of 

life. It requires an improvement of healthcare praxis in order to meet these women in a 

professional and trustworthy manner. 

Keywords: Fear, limitation, powerlessness, strategies, taboo . 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Urininkontinens är ett problem alla kan drabbas av. Det innebär att personen läcker urin eller 

kissar på sig. Det ses som ett vanligt folkhälsoproblem i hela världen och det förekommer 

mest hos kvinnor. Det påverkar kvinnorna och hämmar dem i det dagliga livet. Hämningen 

grundar sig i rädsla och oro för att läcka samt lukta urin.  

Kvinnorna med urininkontinens upplever att ämnet är tabubelagt samt nedtystat och 

associeras med skamkänslor. De känner en daglig påverkan av urininkontinensen och den 

planerade livsplanen spricker med en överhängande känsla av maktlöshet samt frustration. De 



  

  

 
 

försöker hitta olika sätt att acceptera sina symtom men flertalet av kvinnorna ser symtomen 

som en oundviklig del av livet. Ett problem som kommer med stigande ålder eller en åkomma 

efter förlossning. Kvinnor som är äldre än femtio år har lättare att acceptera sin 

urininkontinens än de som är trettio år. De okontrollerade symtomen ger kvinnorna en känsla 

av förlorad kroppskontroll och sårbarhet. Detta kan leda till dåligt självförtroende och 

depression. Kvinnorna begränsas i sociala sammanhang och de hindras att utföra fysiska 

aktiviteter till följd av nervositet att läcka samt lukta urin. Detta upplevs som en förlust i 

vardagen. Kvinnorna uttrycker även en försämring i deras sexuella relationer och de känner 

en svårighet att vara spontana i sexuella aktiviteter. Mindre feminitet och en känsla av att inte 

vara fräsch uttrycks också av kvinnorna. Till följd av detta känner de en sämre självkänsla.  

Olika strategier används för att fungera i det dagliga livet. Vilket kan innebära att de anpassar 

sin klädsel och förbereder sig med extra inkontinensskydd för att dölja fläckar från läckage. 

De tar även alltid reda på tillgång till toaletter i offentliga miljöer.  

Ett annat problem dessa kvinnor upplever är ett ignorant bemötande av vårdpersonal och brist 

på kunskap om urininkontinens. Kvinnorna önskar en mer förstående attityd och bättre 

kommunikation i vården för att få möjlighet till rätt behandling. 

Vården har mycket att förbättra i mötet med dessa kvinnor både professionellt samt 

kunskapsmässigt och i öppenheten till ämnet. Det går inte att förvänta sig att kvinnorna tar 

sina egna besvär på allvar när inte vårdpersonalen gör det.
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Inledning 
Urininkontinens (UI) är ett problem som alla kan drabbas av. Detta problem är tre gånger 

vanligare hos kvinnor än hos män. Det ökar vid stigande ålder men trots detta finns ett stort 

mörkertal hos de drabbade. Vid urininkontinens finns det vård att få men majoriteten avstår 

även om det kan höja livskvaliteten. De känner sig generade och har en rädsla för att genomgå 

utredning samt svårigheter av olika orsaker att ta sig till vården. Leva med urininkontinens 

påverkar det dagliga livet och kan ge ett socialt handikapp som rädsla för att vistas ute bland 

folk eller motionera på grund av urinläckage samt lukt. Livskvalitén påverkas vid urinläckage 

och berör inte bara den enskilde personen utan influerar även närstående samt personens 

sociala nätverk (Hellström & Lindehall, 2006). Sjuksköterskan ska främja patientens hälsa 

och förebygga ohälsa. Detta genom att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. 

Sjuksköterskan ska även motivera samt stödja och undervisa patienten i vården. Detta för att 

motverka komplikationer i samband med sjukdom. Sjuksköterskan ska bemöta dessa patienter 

på ett respektfullt samt lyhört och empatiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005).  

Den ökade informationen om urininkontinens i media och att ha mött dessa patienter skapar 

en nyfikenhet. Detta ger en vilja att belysa hur kvinnor upplever livet med urininkontinens 

samt vilka erfarenheter de har inom ämnet. Det grundar sig i den dåliga informationen om 

risker och förkommande av symtom som framkommer. 

Bakgrund 

Urininkontinens 
Urininkontinens (UI) definieras som ofrivilligt urinläckage (Milsom, 2010). World Health 

Organization [WHO] (1998) definierar UI som en sjukdom. Det kan även vara ett symtom 

eller tecken på annan sjukdom som bör eller kan behandlas. Symtomen kan utgöra ett socialt 

eller hygieniskt problem för individen (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2000). Detta ses som ett stort folkhälsoproblem i världen. Det påverkar 50 miljoner människor 

och cirka 500 000 i Sverige lider av läckagebesvär. UI är mycket kostsamt för samhället på 

grund av att det orsakar mediciniskt och socialt handikapp för den drabbade. Kostnaden 

hänför sig till både insatser i hälso- och sjukvården, utredning, vård, tekniska hjälpmedel samt 

behandling (Milsom, 2010). Symtomen som UI ger ses som ett dolt folkhälsoproblem och 

präglas av underdiagnostik samt underbehandling. Det finns ett stort mörkertal av personer 

med UI eftersom endast 20-50 procent söker vård för besvären. Personen som lider av UI 

oberoende av vad besvären grundar sig i konsumerar mer läkemedel och råkar ut för fler 

fallolyckor. De har även en ökad frekvens av olika hälsoproblem samt sjukdomar och visas ha 

en lägre livskvalité jämfört med personer utan inkontinens (Socialstyrelsen, 2013). 

Förekomsten av UI finns hos kvinnor i alla åldrar men det är med stigande ålder förekomsten 

av läckageproblem ökar. Kända riskfaktorer för UI hos kvinnan är graviditet, gynekologiska 

operationer, övervikt, ärftlighet, långvarig förstoppning, tungt lyftarbete och kroniska 

luftrörssjukdomar (Socialstyrelsen, 2013).  

Olika former och orsaker till urininkontinens 
Det finns olika former av UI. Den vanligaste bland kvinnor är ansträngningsinkontinens som 

dominerar i yngre åldrar. Det kan bero på en försvagning av bäckenbottenmuskelaturen. 

Bäckenbottens uppgift är att fixera och stödja underlivsorganen vid de belastningar som 

medförs vid graviditet, förlossning, förstoppning samt tungt arbete. Bäckenbotten fungerar 

som en studsmatta. Vid hostning ökar trycket i buken och den drar då ihop sig samtidigt som 

den sedan återfjädrar tillbaka. Vid ansträngningsinkontinens ökar trycket i bukhålan. 

Samtidigt blir trycket i urinblåsan högre än urinrörets högsta tryck. I samband med 

ansträngning så som hostning samt någon sportaktivitet eller tungt lyft läckage ske 
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(Zetterström & Altman, 2010). Behandlingsalternativ för ansträngningsinkontinens är i första 

hand fysikalisk behandling vilket innebär bäckenbottenmuskelträning (BBMT). Detta kan ske 

ihop med elektrostimulans av musklerna. Det finns även olika farmakologiska behandlingar 

samt kirurgi och mekaniska hjälpmedel men dessa har endast en begränsad effekt på 

ansträngningsinkontinens (Nilsson, 2010). 

En annan form av inkontinens är trängningsinkontinens även kallad överaktiv blåsa. Då 

uppstår en plötslig samt kraftig trängning som inte går att hindra och leder till urinläckage. 

Allt från mindre mängder till att tömma hela urinblåsan förekommer. För den överaktiva 

blåsan är det främsta behandlingsalternativet blåsträning. Blåsträning är en variant av 

beteendeterapi för att hjälpa att återfå blåskontrollen genom att öka blåsans kapacitet. För 

bästa resultat krävs en aktiv och motiverad träning av patienten. En lista över 

urinblåsetömning används för att notera urinmängden och för att bedöma åtgärdernas 

framgång. Andra alternativ som visat sig ha begränsad effekt kan vara elektrisk stimulering, 

akupunktur, farmakologi, hormonell behandling och kirurgi (Andersson, 2010). 

Det kan uppstå en blandning av både ansträngning – och trängningsinkontinens som då kallas 

för blandinkontinens (Zetterström & Altman, 2010). Om det sker ett läckage nästan hela tiden 

kan det handla om en så kallad överrinningsinkontinens. Den är vanligast hos män men 

förekommer även hos kvinnor. Kan ge besvär i form av ständigt småsipprande urin och i 

samband med ansträngning ökar urinträngning samt läckage (SBU, 2000). Behandling för 

kvinnor är olika katetrar (Läkemedelsverket, 2011). 

Primärvården har en central roll för utredning av UI och den baseras på patientens symtom 

samt subjektiva besvär eftersom UI inte är en färdig diagnos. Sjuksköterskan hjälper till med 

olika behandlingsformer. Allt från att motivera samt informera, ge råd och prova ut olika 

inkontinensskydd (SBU, 2000). 

Det finns olika orsaker till UI hos kvinnor som kan bero på skador på de nerver som styr 

blåsfunktionen. Kan även orsakas av östrogenbrist, förändringar i blåsa och urinrör eller 

organen omkring (Socialstyrelsen, 2013). Den vanligaste orsaken till urininkontinens för 

kvinnan är svag bäckenbottenmuskulatur. Detta kan ge urininkontinens samt framfall som ger 

symptom som tyngd, tryck, drag och skavkänsla i underlivet. Vid vaginal förlossning kan 

även komplikationer på bäckenbottenmuskulaturen, ledband, bindvävshinnor samt nerver 

uppkomma. Dessa komplikationer kan ge besvär med att kontrollera urin, gas samt avföring 

och minskad känsel vid samliv (Hellström & Lindehall, 2006). 

En vanlig orsak till UI hos äldre personer kan vara störningar i nervsystemet till exempel 

demens, diabetes mellitus, Parkinsons, stroke, MS eller depression. En annan orsak till UI kan 

vara urinvägsinfektion. Urinvägsinfektion kan drabba kvinnor många gånger i livet och det är 

en vanlig infektion där varannan kvinna har någon gång blivit behandlad för detta symptom. 

Inflammationen gör att slemhinnan i urinröret samt blåsan blir irriterad, svullen och varm. 

Detta medför trängningar. Täta urintömningar medför att urinen rinner i den irriterande och 

svullna slemhinnan som upplevs svidande samt brännande. Detta symtom gör att urinblåsan 

drar ihop sig igen och det skapar en ond cirkel. Ett felaktigt urintömningsmönster kan skapas 

om infektionerna ofta upprepas (Hellström & Lindehall, 2006). 

Hälsa 
Hälsa definieras som ett tillstånd som inte bara är frånvaro av sjukdom eller funktionshinder 

utan också en känsla av fullständigt psykiskt samt fysiskt och socialt välbefinnande. Mental 

hälsa ses som en känsla av välbefinnande. Där varje enskild person ser sin egen potential samt 

klarar av normala påfrestningar i livet. De kan arbeta effektivt samt lönande och bidrar till 



  

  

3 
 

samhället (WHO, 2014). Hellström och Lindehall (2006) beskriver att kvinnor tillämpar olika 

metoder för att kunna leva med sin UI. De isolerar sig samt slutar träffa vänner utanför 

hemmet och undviker långa resor. Detta i sig kan leda till en sämre hälsa. Enligt SBU (2000) 

kan UI påverka fysiska och psykiska livsfunktioner. Individens möjlighet att leva ett rikt 

socialt liv begränsas och hälsa samt livskvalité försämras. De som får rätt behandling kan 

ändå uppleva en förbättring av hälsan och därmed uppleva en bättre livskvalité. 

Ett annat perspektiv på hälsa enligt Antonovsky (2005) beror på individens känsla av 

sammanhang något som brukar kallas KASAM i Sverige. Enligt Antonovsky är ingen 

människa 100 % sjuk eller frisk. Friskheten bestäms av KASAM som är uppbyggd av tre 

centrala delar: Begriplighet samt hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär en 

känsla av att det som händer runt om och i individen är gripbart. Klarar människor att göra 

livets händelser begripliga förblir de i större grad friska. Hanterbarhet innebär att det finns 

resurser för att hantera motgångar i livet. Det gör oss motståndskraftiga mot ohälsa. 

Meningsfullhet upplevs om de utmaningar som ställs emot en är värda sitt engagemang 

(Antonovsky, 2005).  

 

Lidande i upplevelsen av urininkontinens 
Arman (2012) nämner att lidande kan beskrivas som att genomleva samt utstå smärta och att 

den mänskliga upplevelsen är i centrum. Lidande kan ses som en mänsklig helhetsupplevelse 

av mötet med något ont med både synliga och dolda orsaker. Upplevelsen kan vara varierande 

mellan fysiska, emotionella eller andliga känslor. Vilket kan inkludera smärta samt ångest 

eller oro. Lidande kan definieras som att personen känner en förlust av kontroll eller oförmåga 

till anpassning. Isolering samt ensamhet och depression kan också påverka. Känslan är unik 

för varje enskild person och formas utifrån dennes egna upplevelser (Arman, 2012). 

De som lever med urininkontinens kan känna ett sämre välbefinnande än de som har 

kontinens. De kan bli hindrade att känna frihet och istället bli isolerade på grund av sitt 

tillstånd. Upplevelsen kan bli rädsla av att inte kunna kontrollera sin kropp som leder till ett 

socialt handikapp. Detta påverkar den drabbadespsykiska, fysiska samt emotionella funktion i 

det dagliga livet och lidande blir då den mänskliga helhetsupplevelsen (SBU, 2000). 

 

Sjuksköterskans ansvar vid mötet med patienter med UI 
Sjuksköterskan upplever sin kunskap om UI tillräcklig men är positiv till vidareutbildning 

inom ämnet. Sjuksköterskan uppfattade att behandlingen för dem som sökte vård för sin UI 

endast bestod av inkontinensskydd och de fick ingen information om andra 

behandlingsalternativ (Albers-Heitner, Lagro-Janssen, Venema, Berghmans, Winkens, de 

Jonge & Joore, 2011). Saxer, de Bie, Dassen och Halfens (2008) nämner däremot att 

sjuksköterskor anser att den egna kunskapen om UI bör bli bättre för att ge bättre vård och 

behandling. I ICN:s etiska koder (2014) står det att sjuksköterskan har som grundläggande 

ansvar att främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan 

får genom detta ansvar en central roll i sitt arbete att bemöta dessa kvinnor ödmjukt och på ett 

professionellt sätt. Kvinnor bör känna ett förtroende och trygghet för att kunna berätta om sina 

problem utan att deras värdighet kränks. De ska även få en adekvat och riktig information om 

sitt problem. Detta utgör grunden för att ge rätt vård och behandling för den enskilde (ICN:s 

etiska koder, 2014). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) ska vården 

byggas på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

 

Tidigare forskning om kvinnans upplevelse till UI 
Tidigare studier visar att kvinnor med UI upplever en påverkan på deras liv på grund av 
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följderna av symtomen. Det påverkar deras sociala liv och relationer. De känner en rädsla för 

att lukta urin och detta kan resultera i skamkänslor. Kvinnorna känner att det försämrar deras 

dagliga liv och att det är ett stigmatiserat ämne. De upplever att de får anpassa sin klädsel på 

grund av inkontinensskydd samt att de begränsar sina fysiska aktiviteter. Resor och sociala 

sammanhang begränsas på grund av att tillgängligheten av toalett är viktig. De kan även 

känna en minskad produktivitet och större frånvaro i arbetet (Bradway, Coyne, Irwin, & 

Kopp, 2008; MaccInnes, 2008). Missuppfattningar och brist på kunskap kan hindra 

vårdpersonal från att ställa viktiga frågor om kvinnornas UI. Detta kan innebära att de har 

svårt för att tala om sin UI samt att de inte söker vård för sina symtom (Bradway et al., 2008). 

 

Problemformulering 
UI är ett omfattande hälsoproblem som ökar med stigande ålder och är vanligare hos kvinnor 

än hos män. UI kan påverka kvinnan genom att det begränsar det dagliga livet och det 

påverkar kvinnan negativt. Tidigare studier har visat att kvinnor med UI möter okunskap och 

missuppfattningar från vårdpersonal. Detta gör att de inte känner trygghet och har svårt att 

tala om sin UI i vårdsökandet. I vården saknas det en förståelse för kvinnornas erfarenheter 

och upplevelse av UI samt dess symtom. Kvinnans erfarenheter och upplevelser är viktigt att 

studera för att ge en bättre utformning av den individuella och tillfredställande vård som de  

förtjänar att erhålla. Det är även viktigt för att förbättra kunskapen och öka förståelsen 

gentemot dessa kvinnor. Vi vill därför belysa olika erfarenheter och upplevelser av kvinnor 

som har UI i dagliga livet. Detta kan hjälpa sjuksköterskor att utmana och lyfta ämnet i 

vården.  

Syfte 
Belysa kvinnors upplevelse och erfarenheter av att leva med urininkontinens. 

Metod 
En litteraturstudie med kvalitativ metod valdes för att bidra till evidensbaserad omvårdnad då 

syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelse och erfarenheter av inkontinens. Friberg 

(2012) skriver om att kvalitativa studier utgår från att få förståelse om vad lidande innebär och 

hur hälsofaktorer samt processer relaterar till livets utformning. Det beskrivs också hur den 

enskildes behov samt förväntningar och upplevelser kan mötas. Målet med kvalitativa studier 

är främst att öka förståelsen.  

Litteratursökning  
Databaser är kvalitetskontrollerade informationskällor. Ämnesområdet styr vilken databas 

sökningen görs i (Friberg, 2012). Databaserna Cinahl och PubMed innefattar framför allt 

omvårdnad och vårdvetenskap (Backman 2016).  I artikelsökningarna användes databaserna 

Cinahl och Pubmed som är relevanta utifrån omvårdnadsperspektivet.  

Inledande litteratursökning görs för att ta reda på vad som finns publicerat inom det tänkta 

området. Sökningen kan ge svar på om problemet är forskat på (Friberg, 2012). Den inledande 

sökningen gjordes i Cinahl med sökord som urinary incontinence och experience för att få en 

insyn i ämnet samt om det fanns artiklar att tillgå inom problemområdet UI. Sökorden som 

användes utgick från syftet och sökningen gav tillräckligt antal träffar för att kunna fortsätta 

undersöka problemområdet. 

Systematisk informationssökning är den fas där litteraturen arbetas fram till det slutgiltiga 

urvalet. De vetenskapliga artiklarna hittas främst från akademiska databaser (Friberg, 2012). 

För ett brett resultat i litteratursökningen bör det användas flera databaser (Willman, Stoltz & 
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Bahtsevani, 2011). I den systematiska sökning i databasen Cinahl användes ämnesordet 

urinary incontinence tillsammans med sökord som women* och experience*. De orden valdes 

utifrån syftet. Sökningsresultatet av den systematiska litteratursökningen redovisas i Bilaga II.  

I litteratursökningen användes synonymer till sökorden och ämnesorden för att få möjligheten 

att bredda träffresultatet. Sökord som quality of life samt stress bladder och life experience 

användes också i olika kombinationer med de tidigare sökorden. 

Friberg (2012) nämner att ämnesordslistor finns i alla databaser som en grundstruktur och 

hjälp för att beskriva de olika dokumentens innehåll. Som stöd och tips i att hitta rätt ord samt 

synonymer användes omvårdnadsguiden på Högskolan Väst hemsida, (2017). Där gick vi 

vidare genom bibliotekets lista för vägledning till användbara sökord och ämnesord. I studiens 

sökteknik användes trunkering på sökorden men inte på ämnesordet. För att koppla samman 

sökorden och ämnesordet användes AND. Sökningen avgränsades därefter med: English, 

Peer-reviewed, Female, 19-65+ år och årtal mellan 2006-2016. I PubMed användes likadana 

sökord men istället för experience användes synonymen perception. Avgränsningarna var 

desamma som i Cinahl.  

Sökningen i Cinahl blev det efter avgränsningar ett sökresultat på 39 artiklar var av det lästes 

39 titlar. Av de 39 lästes 30 abstract. Efter läsningen av abstract valdes 16 artiklar att läsas in i 

sin helhet var av åtta svarade mot syftet och valdes. Två av dessa 16 artiklar fanns ej att tillgå 

i fulltext. Där av beställdes de via biblioteket. Ingen av dessa valdes till resultatet för att de 

visade sig att de var kvantitativa.  Av de lästa artiklarna valdes totalt sju till resultatet. 

Sökningen i PubMed gav efter avgränsningarna 121 träffar. Av de 121 titlarna valdes 16 att 

läsa abstract på. Efter läsning av abstract valdes sex artiklar att läsa i sin helhet för att de 

svarade mot syftet. Därefter valdes en artikel till resultatet.Osystematisk sökning gjordes via 

Google med meningen ”kvinnans upplevelse av inkontinens” där en artikel hittades som 

svarade mot syftet. Sökning på titeln gjordes i Cinahl där den hittades i fulltext som PDF-fil. 

Artikeln handlade om förlossningsskador och där av hittades den inte med de sökord som 

använts tidigare. Totalt valdes nio artiklar till resultatet. Översikt av analyserad litteratur 

redovisas i Bilaga III. 

  

 

Urval 
Urvalet i de valda artiklarna inkluderade kvinnornas upplevelse och erfarenheter av att leva 

med UI. Inkluderade även kvinnor över 19 år för att få en bredare variation av upplevelser och 

erfarenheter. Artiklarna var inte äldre än tio år för att få aktuell forskning till resultatet. Polit 

och Beck (2014) nämner att författare bör i första hand välja sitt huvudspråk eller övriga språk 

de behärskar. Artiklar skrivna på engelska inkluderades eftersom språket behärskades av 

skribenterna. Exklusionskriterier var artiklar som innehöll fecesinkontinens. 

I granskningen av valda artiklar användes granskningsmallen för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod från Högskolan Väst modifierad från William, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) se bilaga I.  

Sju artiklar bedömdes ha hög kvalitét och två bedömdes ha medelkvalité. 

Samtliga artiklarna som valdes i denna litteraturstudie har haft ett etiskt godkännande från en 

etisk kommitté. 

Analys 
Kvalitativ analys används och ett vanligt tankesätt vid en sådan analys kan beskrivas som en 
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rörelse från helheten till delarna som sedan blir en ny helhet. Detta kan beskrivas i fem steg. 

Artiklarnas resultat sönderdelas för att hitta bärande perspektiv av vikt för syftet. En ny helhet 

skapas genom sammansättningen av de bärande perspektiven (Friberg, 2012). I det första 

steget ska artiklarna läsas med öppenhet flera gånger för att få förståelse för studiernas 

resultat (Friberg, 2012). De valda studierna lästes först gemensamt och sedan var för sig två 

gånger för att skapa en helhet. 

I andra steget identifieras de huvudsakliga fynden i studiens resultat och gör ett 

ställningstagande för den mest betydande informationen till syftet (Friberg, 2012). Fokus var 

på resultaten och lästes var för sig oberoende av varandra. Den värdefulla informationen och 

nyckelfynden valdes ut genom understrykning för att tydliggöra detaljerna. 

I det tredje steget sammanställs resultatet för att få en överblick av materialet som ska 

analyseras. Det kan göras i till exempel teman och subteman (Friberg, 2012). 

Nyckelfynden lästes gemensamt och jämfördes med varandra. De olikheter som framkom i 

fynden diskuterades tills enighet uppstod. En sammanställning av de olika studiernas resultat 

gjordes alltså en schematisk översikt. Fynden skrevs ner i pappersform som gav en tydlig 

översikt. Dessa lästes högt för varandra och placerades i olika grupper som gav möjligheten 

att skapa teman och subteman. 

I det fjärde steget identifieras likheter samt skillnader i de olika studierna som sedan skapar 

övergripande teman samt eventuella subteman (Friberg, 2012).  

Vid sammanställningen av teman och subteman identifierades likheter samt skillnader i de 

olika artiklarnas resultat. Likheterna sattes samman för att skapa övergripande teman. Fynden 

diskuterades och grupperades i de olika temana samt subtemana. 

I det femte steget beskrivs utformningen av de nya temana. Analysens resultat presenteras på 

ett tydligt samt läsbart sätt och formar en ny helhet (Friberg, 2012). Analysens resultat 

presenteras i en tydlig ny text uppdelat i övergripande teman och de olika subtemana. 

Resultat 
Resultatet presenteras i två huvudteman och åtta subteman, se tabell 1. De beskriver kvinnors 

upplevelse och erfarenheter av att leva med UI samt hur det påverkar deras vardag. Hur de 

hanterar situationen och anpassar sig till att fungera som kvinna i samhället. De två 

huvudtemana kvinnans blandade känslor till UI och kvinnans oförutsägbara kropp hittades i 

samband med läsning av artiklarna.  

     

TEMA  SUBTEMA 

Kvinnans blandade känslor till UI 

 
 Tabubelagt ämne 

 Dagligt lidande 

 Acceptans  

 Erfarenheter vid vårdmötet 

Kvinnans oförutsägbara kropp  Påverkan på sexualitet 

 Förlorad kroppskontroll 

 Begränsning i det sociala och aktiva 

livet 

 Strategier för att fungera i det 

vardagliga livet 

Tabell 1. Översikt av teman och subteman 
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Kvinnans blandade känslor till UI 
Tabubelagt ämne 
Kvinnorna upplevde att UI var ett ämne som var tabubelagt och det var förknippat med 

skamkänslor. Det var ett privat och intimt problem som kändes onaturligt att prata om. På 

grund av skamkänslorna samt otrygghet och rädsla blev det motvilligt att söka hjälp för 

symtomen. De upplevde även en svårighet att våga berätta om sitt sårbara problem på grund 

av den oförstående miljön kring ämnet och bristen på att lyfta det nedtystade ämnet 

(Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 2008; Bradway & Strumpf, 2008; 

Bradway, Zeznock & Gilje, 2009; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 

2007; O’Reilly, Peters, Beale & Jackson, 2009). Kvinnor led i tysthet och även i det privata 

livet blev det ett tabubelagt ämne. Kvinnorna kunde inte ens berätta om sina besvär för familj 

och vänner (Andersson et al., 2008; Bradway et al., 2009; Bradway & Strumpf, 2008; 

Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007). Kvinnorna kunde även uppleva 

att tonårsbarnen kände en skam över hennes inkontinensproblem. De gömde hennes 

inkontinensskydd som fanns i hemmet när släkt och vänner kom på besök. Upplevelsen av att 

vara i en utsatt och svår situation präglades av en rädsla av att läcka samt att göra bort sig 

(Hägglund & Ahlström, 2007). 

Dagligt lidande 
De flesta kvinnorna kände en daglig påverkan av UI både psykosocialt samt emotionellt och 

fysiskt som ledde till ett dagligt hälsoproblem (Andersson et al., 2008; Bradway & Strumpf, 

2008; Delarmelindo, Parada, Rodrigues & Bocchi, 2013; Hägglund& Wadensten, 2007; 

Hägglund & Ahlström, 2007) där problemen också gradvis försämrades med tiden 

(Andersson et al., 2008). Problemen blev en hämning i vardagen och det som förr togs för 

givet var inte alltid längre en självklarhet. Den planerade livsplanen sprack och känslan av 

maktlöshet samt frustration blev överhängande (Andersson et al., 2008; Bradway & Strumpf, 

2008; Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 

2007). Inkontinens associerades med äldre kvinnor och det påverkade deras syn på sig själva 

som kvinnor. Detta ledde i sin tur till en sämre självkänsla och negativ självbild (O’Reilly, 

Peters, Beale & Jackson, 2009). 

Acceptans 
Kvinnor med UI hade en syn på sina symtom som att den var en oundviklig del av livet. De 

försökte hitta olika förklaringar för att kunna acceptera sjukdomen som till exempel 

sängvätning som barn, stigande ålder, ärftlighet, förlossning och övervikt (Delarmelindo et 

al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; Kao, Hayter, 

Hinchliff, Tsai & Hsu, 2015). Problemen förklarades även av kvinnorna som att UI var en 

vanlig åkomma efter en förlossning och med stigande ålder (Andersson et al., 2008; 

Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; Kao 

et al., 2015). Vissa kvinnor trodde att UI uppkom av att de hade haft för våldsamt samlag eller 

att de hade blivit våldtagna i yngre ålder (Bradway & Strumpf, 2008). Acceptansen av UI var 

större för kvinnor efter femtio år än för de som var trettio år (Hägglund & Ahlström, 2007). 

Erfarenheter vid vårdmötet 
Kvinnor som sökte professionell hjälp upplevde att de blev bemötta nonchalant och inte tagna 

på allvar (Andersson et al., 2008; Bradway et al., 2009; Delarmelindo et al., 2013; Hägglund 

och Ahlström, 2007; Kao et al., 2015) vilket kunde leda till att de fick söka flera olika 

vårdinstanser eller annan vårdpersonal. De var då tvungna att berätta om sina privata och 

känsliga problem upprepade gånger. De kände också att de blev bortglömda och blev dåligt 

uppföljda av vårdpersonalen. Kvinnorna som sökte sig till r olika vårdpersonal kunde ändå till 

slut  uppleva att de blev hjälpta och bemötta med respekt samt trovärdighet (Hägglund och 
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Ahlström, 2007). Det kunde bli en pendling mellan lidande och hopp när man antingen såg en 

lösning på problemet samt en tro att kunna återfå kontinens. Det kunde också handla om att 

inte hitta en behandling eller förbättring i situationen som ledde till en förbättrad hälsa 

(Delarmelindo et al., 2013). Kvinnorna kunde till viss del känna att de återfick kontroll över 

kroppen genom BBMT eller annan behandling (Andersson et al., 2008; Kao et al., 2015). 

Det fanns en önskan om att vården skulle ha en förstående attityd. En mer öppen 

kommunikation samt respons där personalen var bättre på att belysa och fråga om deras 

problem önskades också (Andersson et al., 2008; Hägglund & Wadensten, 2007). Rätt 

information om symtomen och behandling kunde hjälpa kvinnorna samt förkorta det lidande 

som det medförde (Andersson et al., 2008; Kao et al., 2015). En del kvinnor hade 

uppfattningen att de också var tvungna att känna smärta för att söka hjälp eller att det inte 

fanns behandling för att de var för gamla (Andersson et al., 2008). 

Kvinnans oförutsägbara kropp 
Påverkan på sexualiteten 
Kvinnor med UI fick ett undvikande beteende gentemot sexuella och intima kontakter. Det 

som ett resultat av skam och rädsla för lukt samt läckage. Flertalet kvinnor såg negativt på sin 

sexualitet. Deras sexuella relationer påverkades och det var svårt att vara spontan samt 

avslappnad i samband med sexuella aktiviteter (Hägglund & Wadensten, 2007; Kao et al., 

2015; O’Reilly et al., 2009 ; Roos, Thakar, Sultan, Burger & Paulus, 2014). UI påverkade 

även deras egen kroppsuppfattning samt sexuella tillfredställelse och sexlust. Fler av dem 

tänkte att det var ett tillstånd som kom med ålder och som ett vanligt förekommande problem 

efter förlossning (Kao et al., 2015). De kände sig inte fräscha eller rena och mindre kvinnliga 

samt att de fick en sämre självkänsla (Roos et al., 2014; Hägglund & Wadensten, 2007). 

Flertalet av kvinnorna upplevde en rädsla för att inte vara tillräckliga för sina män och inte 

kunna tillfredsställa hans behov (Kao et al., 2015; O’Reilly et al., 2009). Dessa konsekvenser i 

samlivet påverkat av UI gav en negativ inverkan i det dagliga livet och sågs som ett 

hälsoproblem (Hägglund & Wadensten (2007). 

Förlorad kroppskontroll 
Kvinnorna med UI kände en hjälplöshet på grund av sin förlorade kroppskontroll. De 

upplevde att de inte kunde styra sina basala kroppsliga funktioner vilket gjorde att de 

upplevde sig själva som smutsiga och kände en ständig oro över läckage samt lukt. Det blev 

ett lidande i form av skam och rädsla (Andersson et al., 2008; Delarmelindo et al., 2013; 

Hägglund & Ahlström, 2007; Kao et al., 2015; O’Reilly et al., 2009; Roos et al., 2014). 

Känslan av att det egentligen var barn som läckte och använde inkontinensskydd gav en 

sårbarhet. Även en ilska och det kunde vara svårt att acceptera den okontrollerade kroppen 

(Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Wadensten, 2007). Livet kändes influerat av 

sjukdomskänsla och den oförutsägbara kroppen kunde leda till en osäkerhet samt dåligt 

självförtroende. I sin tur kunde detta leda till utvecklandet av depression (Roos et al., 2014).  

Begränsning i det sociala och aktiva livet 
Problemet med UI minimerades av kvinnorna även om symtomen var besvärande. Detta på 

grund av att det sågs som en naturlig åkomma och upplevdes som ett nedprioriterat problem 

(Andersson et al., 2008; Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & 

Wadensten, 2007; O’Reilly et al., 2009). De prioriterade istället familj samt arbete före sig 

själv och tog inte tid att söka hjälp (Hägglund & Wadensten, 2007). Med detta medföljde även 

begränsningar i sociala sammanhang, (Andersson et al., 2008; Bradway et al., 2009; Bradway 

& Strumpf, 2008; Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & 

Wadensten, 2007; O’Reilly et al., 2009) fysiska aktiviteter och familjeaktiviteter som innan 

togs för givet (Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007). Nervositeten och 
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rädslan för läckage samt lukt hindrade dem att resa längre sträckor, gå på bjudningar, kalas 

samt träffa vänner (Delarmelindo et al., 2013). Aktiviteter som simning, gym, springning samt 

lek med barnen medförde stora svårigheter i och med deras UI. På grund av rädsla att läcka 

och lukta urin. Detta upplevdes som en förlust i det dagliga livet (Hägglund & Ahlström, 

2007; O’Reilly et al., 2009). I arbetet upplevde kvinnorna att det fanns 

anpassningssvårigheter. Det kunde vara för få toaletter eller dålig tillgänglighet till dem vilket 

försvårade deras arbetssituation och tidsanpassning i arbetet (Bradway et al., 2009; Hägglund 

& Ahlström, 2007). 

Strategier för att fungera i det vardagliga livet 

Kvinnorna försökte finna egna lösningar och strategier för att kunna fungera i det dagliga livet 

så som att strukturera vilka aktiviteter som var möjliga att utföra eller inte (Andersson et.al, 

2008; Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; 

Kao et al., 2015; O’Reilly et al., 2009). Anpassning kunde ske genom att ändra sin klädsel 

samt stil eller färg på kläderna för att dölja fläckar och inkontinensskydd. Det kunde även 

handla om att ha beredskap med nya rena kläder och extra inkontinensskydd (Andersson et 

al., 2008; Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007; Kao et al., 2015) samt att 

alltid ta reda på vilken tillgång till toaletter som fanns i offentliga miljöer. De kände att de 

alltid fick se till att dricka mindre och tömma urinblåsan (Andersson et al., 2008; 

Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007). En del kvinnor beskrev att de gjorde 

toalettbesöken mer tillgängliga genom att ha en portabel toalett vid sängen eller hade med sig 

lämplig potta på resor. Det kunde även handla om att de bytte inkontinensskydd frekvent för 

att inte bli våta och lukta urin (Andersson et al., 2008). Kvinnorna beskrev även att de 

försökte distansera sig från problemet för att hantera den ständiga närvaron av symtomen 

(Hägglund & Wadensten, 2007). Vissa hanterade problemet genom att diskutera med vänner 

som hade liknande problem och symtom för att få mer kunskap samt praktiska råd (Andersson 

et al., 2008; Hägglund & Ahlström, 2007). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Databaserna kan enbart hitta dokument på exakt den bokstavskombinationen som sökt och 

exakta form som begärts. Databasen letar heller inte upp olika böjningsformer på orden där av 

finns en sökteknisk funktion som kallas trunkering *. Detta möjliggör träffar med olika 

böjningsformer på ordet och sökningen blir bredare (Friberg, 2012). Ett sökord i studien var 

women* samt ett ytterligare var experience* och perception*. De användes för att de svarade 

mot syftet och för att göra sökningen så bred som möjligt användes även trunkeringstecknet. 

Tecknet gav ordet större betydelse och sökningsordens olika böjningsformer gav oss flera 

sökresultat än vad vi hade fått utan trunkering. 

Ämnesord är ord som beskriver de olika dokumentens innehåll (Friberg, 2012). Ämnesordet 

urinary incontinence användes på grund av att det är huvudområdet i syftet. 

Fördelen med sökningen som gjordes var att de tre orden kändes heltäckande för syftet. Det 

gav innehåll om kvinnor samt upplevelser och deras problem med urininkontinens.  

Sökning i databasen ProQuest gjordes inte på grund av att det inte kändes relevant för syftet. I 

efterhand finns en förståelse för att det kunnat ge en annan vinkel på den psykologiska 

påverkan på kvinnorna om vi gjort en sökning där. Det kunde gett en bredare synvinkel av 

problemet som denna studie gått miste om. 

Sexton artiklar hittades i Cinahl och två av dessa fanns ej att tillgå i fulltext där av beställdes 

de via biblioteket eftersom de svarade mot syftet. Ingen av dessa valdes till resultatet. 

Anledningen var att de båda visade sig vara kvantitativa och för att kunna göra en 

litteraturbaserad studie fick dessa exkluderas. Hade kvantitativa artiklar använts hade det 
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kunnat ge studiens resultat en större variation och bredd. Detta eftersom kvantitativa studier 

innefattar en större grupp människor med anonymitet som ger mer exakta svar genom 

enkätfrågor och procenttal. Jämfört med de kvalitativa studierna anser vi att  de kvantitativa 

resultaten kan ge svar på frågor utan att deltagarna är påverkade av den som ställer frågan. 

I PubMed valdes endast en ytterligare artikel till resultatet. En anledning till det var att 

flertalet av de träffar som visades i PubMed var resultat som redan hittats och valts i Cinahl. I 

PubMed användes sökordet perception istället för experience av anledning att sökordet 

experience gav 285 träffar. Vi ansåg att detta var ett för stort antal att läsa och var för 

tidskrävande. Detta kan ha lett till att vi har missat relevanta artiklar.  För att få möjligheten 

att använda ordet experience hade vi kunnat avgränsa årtalen till de fem senaste men då 

stämde inte sökningen med den i Cinahl. Eftersom perception är en synonym till experience 

och gav liknade resultat tyckte vi att den avgränsningen var användbar. Det vi hade kunnat 

tänka på och gjort annorlunda i det läget var att ta hjälp utav personalen på biblioteket. De 

hade kunnat rådgöra oss vidare hur vi skulle kunna avgränsa bättre för att minska antalet 

sökträffar i PubMed. Då hade vi möjligtvis kunnat använda oss av sökordet experience i båda 

databaserna och haft likadana sökningar. 

För ett heltäckande slutresultat i studien kan det vara nödvändigt att använda sig av såväl 

osystematiska som systematiska informationssökningar (Friberg, 2012). Den osystematiska 

sökningen gjordes för att komplettera den systematiska sökningen. Detta för att få en bredare 

synvinkel till insamlandet för resultatet och för att inte gå miste om värdefull information. Vår 

osystematiska sökning gav oss en fördel genom att den innehöll material som de andra 

artiklarna saknade och ändå svarade mot syftet. 

Granskningen gjordes med granskningsmallen från Högskolan Väst modifierad från William, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). Uppställningen i denna tabell har som syfte att ge en 

översiktsbild av studierna och kunna göra olika jämförelser. Denna process är en viktig del för 

att sedan kunna tolka resultaten och jämföra likheter samt skillnader. Majoriteten av artiklarna 

hade hög kvalitet och ett fåtal var av medelkvalitet. De som var av medelkvalité hade ändå ett 

bra innehåll och intressant resultat som svarade mot syftet. William, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) nämner att hög kvalité på artiklarna ökar trovärdigheten och detta i sin tur gör att 

innehållet i artiklarna ökar trovärdigheten av vår studies resultat. Granskningen gjordes 

utifrån mallen med egna reflektioner samt efter egen bedömning och kunskap. Detta kan ha 

lett till brister i granskningen som kan sänka trovärdigheten. Trovärdighet i en studie är 

beroende av olika variationer så som att inkludera olika åldersgrupper med både män och 

kvinnor för att kunna belysa olika aspekter samt livserfarenheter. Trovärdigheten ökar om 

flera studiers resultat pekar åt samma riktning. Är de gjorda i olika länder av olika 

forskningsgrupper och på olika undersökningsgrupper kan även det öka trovärdigheten. Då 

krävs dock en viss likhet mellan undersökningsgrupperna (William, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). 

Denna studie innefattar varierande åldersgrupper från olika delar av världen vilket ökar 

trovärdigheten ytterligare. Endast kvinnor ingår i litteraturstudien. Det ökar trovärdigheten på 

grund av att det var vårt syfte att enbart studera kvinnor. Eftersom kvinnornas upplevelse och 

erfarenhet är det som belysts pekar studiens resultat åt samma riktning. Ökning av giltigheten 

i resultatet förbättrar även trovärdigheten. Giltigheten ökar om det som var avsett att beskrivas 

lyfts fram (Lundman & Graneheim, 2012). Axelsson (2012) nämner att det krävs struktur och 

logik i studiens uppbyggnad för att resultatet ska bli begripligt för läsaren vilket gör att de 

presenterade slutsatserna inger trovärdighet. Detta litteraturmaterial har analyserats av två 

personer och skrivits ned samt diskuterats vilket enligt Lundman och Graneheim (2012) ökar 
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tillförlitligheten. Det nya insamlade resultatet har byggts upp med en tydlig struktur. För att vi 

skulle få en bättre förståelse för vilket innehåll resultatet hade och en känsla för helheten i 

artiklarna lästes dessa först gemensamt samt sedan två gånger var för sig. Detta minskar också 

risken för misstolkningar. Under analysens gång diskuterade vi resultatens innehåll för att inte 

missa något. Delaktighet är en del av trovärdigheten och påverkar hur neutralt resultatet för 

studien blir (Lundman & Graneheim, 2012). Våra valda artiklar är kvalitativa och kvinnorna 

har blivit intervjuade av forskaren. Enligt Lundman och Graneheim (2012) ses delaktighet 

som en given del av intervjun där forskaren är medskapare av texten. Betydelsen av det blir 

att artiklarnas resultat inte kan ses som oberoende av forskaren. Överförbarhet handlar om i 

vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer och få samma 

resultat. Författarna kan åstadkomma förutsättningar och presentera förslag för överförbarhet. 

Detta genom att tydligt beskriva deltagare, urval, datainsamling, analys och de faktorer som 

speglar kontext för studien (Lundman & Graneheim, 2012). 

I denna litteraturstudie har vi försökt skapa en förutsättning för överförbarhet genom att 

presentera en tydlig samt strukturerad bild av urvalet, deltagarna, datainsamlingen, analysen 

och sammanhanget. Lundman ochGraneheim (2012) menar att det oavsett alltid är läsaren 

som avgör om resultaten är överförbara. 

I vårt etiska ställningstagande till litteraturen försökte vi ha ett så neutralt förhållningssätt som 

möjligt och ha ett objektivt synsätt i analysen. Egna erfarenheter och vår förförståelse inom 

problemområdet kan haft inverkan på vår analys genom att vårt eget tyckande påverkade. 

Lundman ochGraneheim (2012) menar att förförståelse innefattar teoretisk kunskap samt 

förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. 

Resultatdiskussion 
Tabubelagt ämne och dagligt lidande 
I studiens resultat framkommer det att kvinnor upplever att UI ger ett dagligt lidande och en 

hämning i vardagen. Kvinnorna påverkas både på det emotionella samt psykiska och fysiska 

planet. Peterson (2008) beskriver att UI har en inverkan på den psykosociala hälsan som i sin 

tur ger en sämre självkänsla. För att skydda sin självkänsla döljer de sin UI. Det framkommer 

även i resultatet att UI är ett intimt samt tabubelagt och nedtystat ämne. Detta både i familjen 

samt samhället och vården. Komorowski och Chen (2006) menar att kvinnorna ändrar sina 

dagliga rutiner vilket kan innebära att de stannar hemma och isolerar sig. De känner en 

emotionell ensamhet samt frustation och skamkänslor vilket kan leda till depression. Arman 

(2012) definierar lidande som en känsla där patienten upplever en förlust av kontroll, en 

oförmåga till anpassning, ensamhet, isolering och depression. Vi tror att en del av det 

nedtystade problemet grundar sig i att läckage ses som ett naturligt tillstånd för kvinnor inte 

som ett problem. Vi får uppfattningen om att kvinnor känner sig väldigt ensamma i sitt 

lidande. De vet egentligen inte vet vad de ska göra åt besvären. Denna osäkerhet och 

ensamhet kan leda till en nedstämdhet som i sin tur kan influera både familjelivet samt 

arbetslivet. Detta kan leda till ökade samhällskostnader i form av sjukskrivning eller andra 

vårdinsatser om problemen inte uppdagas och åtgärdas i tid. Media har börjat uppmärksamma 

urininkontinens som ett besvärande och vanligt problem som förekommer i alla åldrar. Det 

borde kunna göra att ämnet blir mindre tabubelagt i framtiden. Det är även av vikt att vi blir 

bättre på att prata om detta redan i vårdutbildningar för att det ska kunna belysas mer i vården 

och minska mörkertalet hos dessa kvinnor med problem. Om mörkertalet minskar och det blir 

en öppnare attityd emot ämnet så borde även kvinnor i samma situation bli bättre på att prata 

med varandra samt ge varandra råd. Samhället och dess normer är en stor del i att det inte 

pratas om sådana känsliga samt privata besvär. Det är vårdpersonal som kan göra stor skillnad 

genom att vara tillmötesgående och besvara patientens frågor med öppenhet. Vi har som 

hälso- och sjukvårdspersonal ett ansvar att ge patienten bekräftelse i sin situation. 
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Erfarenheter vid vårdmötet 
Uppfattningen vi får av upplevelsen från kvinnor är att de får en känsla av att inte bli tagna på 

allvar och att de möts med okunskap i vårdsökandet. Detta bekräftas i studien av Albers-

Heitner et al (2011) där det framkommer att de flesta sjuksköterskor med tidigare erfarenhet 

av patienter med UI har uppfattningen om att behandlingen består mestadels av att ge ut 

inkontinensskydd och ingen annan behandling. Sjuksköterskorna upplever även att 

allmänläkaren saknar intresse för UI vilket kan göra att kvinnorna inte prioriteras. Vår känsla 

blir då att kvinnor inte får den grundliga samt effektiva utredning och behandling som de 

egentligen behöver. Om de inte får den behandling som de hoppats på kan de tappa tron på en 

förbättring. Utan utredningen kan inte deras problem lindras utan blir ett hälsoproblem som 

upplevs besvärande i det dagliga livet. Albers-Heitner et al (2011) skriver att sjuksköterskorna 

ändå förstår att det är ett stort hälsoproblem och att de har en god relation till sina patienter. 

Sjuksköterskan upplever att patienterna känner sig nöjda med vården och även patienter som 

upplever en minimal förbättring kan känna sig nöjda för att de förstår sitt problem bättre. 

Detta blir däremot en motsägelse för vår uppfattning av hur kvinnor känner sig i vårdmötet. 

Frågan är om sjuksköterskan inte känner av hur kvinnorna egentligen känner sig bemötta eller 

om dessa sjuksköterskor faktiskt bemöter dem på ett värdigt och empatiskt sätt. Det kan också 

handla mer om att kvinnan känner sig sedd när hennes problem synliggörs av sjuksköterskan 

och att detta inger hopp även om hennes förbättring är liten. I patientlagen (2014:821) står det 

att patienten ska få information om sitt hälsotillstånd och olika metoder som finns för 

undersökning sam vård och behandling. Socialstyrelsen (2016) menar att UI inte behöver vara 

en del av det normala åldrandet utan ett felindikerande symtom. En identifiering av 

bakomliggande och medicinska orsaker kan göras genom en basal utredning. Utebliven 

utredning eller åtgärd kan orsaka onödigt lidande samt öka risken för olika komplikationer. 

Detta kan vara viktigt för oss som vårdpersonal att tänka på i mötet med äldre patienter.  

Deras UI symtom ska inte ses som ett normalt tillstånd utan det ska göras en ordentlig 

utredning. Detta för att hitta orsaken samt ge rätt behandling och förebygga ett onödigt 

lidande. I resultatet framkommer det att de äldre kvinnorna har uppfattningen om att de är för 

gamla för att behandlas eller att de behöver känna smärta för att söka hjälp för sina problem. 

Detta väcker funderingar hos oss om varför kvinnorna värderar sig själva lägre när de blir 

äldre. Vår tanke är om det kan bero på att UI ses som normalt i ålderdomen eller att det inte 

uppfattas som en accepterad sjukdom i samhället. Hur äldre kvinnor värderar sig själva och 

upplever sin UI är något som vi sjuksköterskor behöver vara medvetna om. Speciellt med 

tanke på att UI är ett växande problem med befolkningens stigande ålder. Alla människor 

oavsett ålder är värda en vård på samma villkor. 

Från resultatet framkommer det att kvinnorna upplever att BBMT kan ge en förbättring av 

deras UI. SBU (2000) skriver att enkla behandlingsmetoder kan leda till förbättring hos de 

flesta drabbade till exempel BBMT. Peterson (2008) menar att kvinnor ofta upplever att 

sjuksköterskan ger en bristfällig information om UI. Detta kan grundas sig i sjuksköterskans 

kunskapsbrist om hur träning påverkar UI Det är därför viktigt att förbättra kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patient samt ge korrekta instruktioner för BBMT då rätt övning 

kan reducera UI. Vår generalla uppfattning är att efter förlossning framkommer det endast 

informationen om att det ska utövas BBMT för att stärka muskulaturen. Dock framkommer 

det inte någon information om att risken ökar för att utveckla UI utan träning. I den stunden 

tror vi inte att det tas några initiativ att fråga om anledningen till övningarna. Fokus ligger helt 

på det nyfödda barnet. Där av är det viktigt att sjuksköterskan ger en tydlig förklaring till 

varför övningarna behöver göras. Hermansen, O´Connell och Gaskin (2010) beskriver också 

om detta problem med bristfällig information i en enkätstudie. Endast 55 % får information 

om att UI kan upplevas efter förlossning. 95 % får information om att utöva BBMT men inte 
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hur de två faktorerna UI och BBMT samverkar. Detta är något som vården behöver förbättra 

för att minska onödiga komplikationer och lidande som egentligen går att åtgärda för att inte 

utveckla UI. 

Begränsningar i det sociala och aktiva livet 

Resultatet i studien visar även att kvinnorna upplever en förlust i det dagliga livet relaterat till 

sin UI. MaccInnes (2008) beskriver i tidigare forskning att kvinnorna känner en minskad 

produktivitet och större frånvaro i arbetet som även bekräftas i denna studies resultat. Detta 

kan visa på en oförändrad utveckling inom ämnet eftersom den tidigare forskningen får fram 

liknande resultat som vi fått i vårt. Vi har uppfattningen om att kvinnan upplever en minskad 

produktivitet i arbetet på grund av att hon lägger mer tid och energi på att dölja sin UI än att 

lägga tid på arbetet. Detta kan göra att kvinnan hamnar i en utsatt situation i arbetslaget. 

Wang, Chen, Jou ochTsao (2011) menar att vissa känner en påfrestning i det dagliga livet på 

grund av sömnsvårigheter orsakat av läckaget. WHO (2016) nämner att den som klarar 

normala påfrestningar i livet och ser sin potential får en känsla av välbefinnande. De personer 

kan då arbeta effektivt samt bidra till samhället. Detta bidrar till en förbättrad mental hälsa. 

Detta är något som vi tror kvinnor med UI har svårt att uppnå på grund av sina problem. Vi 

upplever att detta kan sänka kvinnans självkänsla som grundar sig i en mindre effektivitet och 

att hon känner sig som en börda för arbetslaget.  

Resultatet visar att kvinnorna upplever att UI ger en påverkan på de fysiska aktiviteterna. 

Möjligheten till fysiska aktiviteter hämmas av kvinnornas UI (SBU, 2000). Det känns som att 

detta är något som kan påverka både kvinnorna och samhället. Det står i 

Folkhälsomyndigheten (2011) att rekommendationerna för daglig fysisk aktivitet för vuxna är 

30 minuter. Detta för att främja hälsa och förebygga sjukdomar. Det är något som är begränsat 

för kvinnorna och det framkommer både i tidigare samt i denna studies resultat. Vi inser att 

dessa kvinnor inte kan utföra fysiska aktiviteter i den mån de hade kunnat utan sina 

läckageproblem. Detta kan leda till en utveckling av olika sjukdomar både psykiska och 

fysiska. Det genererar till en sämre hälsa och lidande för kvinnan samt kan påverka både 

deras egen ekonomiska situation men även samhällets. Får de inte en väl utförd utredning och 

behandling för sina symtom kan det leda till att de blir tvungna att sjukskriva sig för 

problemen. Antingen för de psykiska besvären eller de fysiska. De får då en sämre ekonomisk 

situation och det kostar även för samhället med extra vårdkostnader. Här får sjuksköterskan 

en viktig roll att påbörja utredning samt ge vägledning och hitta det rätta hjälpmedlet eller 

behandlingen för dessa kvinnor. 

 

 

Slutsatser 

I studien visas det tydligt att kvinnorna upplever att UI är så mycket mer än att bara läcka 

urin. Deras hela livsvärld skakas om och de upplever en förlorad kroppskontroll som medför 

begränsningar i livet. Kvinnorna upplever att sjukvården visar okunskap och en ovilja att 

hjälpa vilket kan leda till att kvinnorna känner en oro i livet. Ämnet upplevs känsligt samt 

privat och onaturligt att prata om vilket gör att de lider i tysthet. Slutsats som kan dras av 

resultatet är att kvinnor upplever att de hämmas på olika plan i vardagen vilket kan innefatta 

arbetet, familjeaktiviteter, samlivet och fritidsintressen. En annan slutsats är att kvinnor 

upplever att det krävs en förbättring i bemötandet hos vårdpersonalen både professionellt samt 

kunskapsmässigt och i öppenheten till ämnet.  
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Praktiska implikationer 
Ur studiens resultat kan det urskiljas att det krävs ett öppnare sinne och mer förståelse kring 

ämnet samt gentemot dessa patienter. Sjuksköterskan är oftast den som möter patienterna med 

UI. Det är av vikt att sjuksköterskan vågar fråga och ställer rätt frågor om detta känsliga 

problem för att minska barriären kring det skamfyllda ämnet. Studien kan hjälpa vårdpersonal 

att få en bredare förståelse för kvinnans upplevelse och få en öppnare kommunikation i mötet. 

Det kan uppfattas att det krävs en bättre uppföljning av kvinnorna och ett bättre samarbete i 

vårdkedjan. Detta för att förebygga att patienterna inte glöms bort eller hamnar mellan två 

vårdinstanser utan hjälp. Ett sätt att förebygga risken för UI hos kvinnor kan vara fler 

riktlinjer kring uppföljning. Det är viktigt att kvinnor får en uppföljning efter förlossning både 

en kortare tid efter men även efter en längre tid. Detta på grund av att UI ökar med den 

stigande åldern. I resultat lyser det igenom att sjuksköterskan har för lite kunskap kring ämnet 

UI. Därför är det viktigt att ämnet blir belyst från start i olika sjuksköterske- och 

vårdbildningar. Sjuksköterskor behöver även kontinuerligt utbildas och följa nya 

forskningsrön. Detta för att öka kunskapen och hitta olika effektiva behandlingsmetoder som 

passar den enskilde drabbade.  

Kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde 

I studiens resultat framkommer det att kvinnorna lider psykiskt, fysiskt, socialt och 

emotionellt på grund av sin UI. De behöver hjälp samt stöd från sin omgivning och 

sjukvården. Då krävs det ytterligare forskning som belyser kvinnors upplevelse av mötet med 

sjuksköterskan när de söker hjälp för sin UI. Detta för att uppmärksamma vilket stöd 

kvinnorna behöver för att underlätta sin situation. Det kan även behövas en 

kunskapsutveckling om sjuksköterskans upplevelse av det känsliga mötet med kvinnor med 

UI. Detta för att kunna belysa vad sjuksköterskan behöver för verktyg när de ska ta hand om 

dessa kvinnor. 

Vårt eget behov av kunskapsutveckling kan grundas i en ökad kunskap om kvinnans 

kroppsliga funktioner och hur de olika riskfaktorerna påverkar utvecklingen av UI. Det kan 

även behövas en större kunskap kring hur samtalen om UI med kvinnorna ska utföras. Vi kan 

även behöva kunskapsutveckling om hur kvinnorna ska stöttas i användandet av 

träningsmetoder. Genom ökad kunskap kan vi minska den tabubelagda stämpeln som UI 

innebär. Detta för att föra vidare en socialt förändrad attityd till kvinnor, våra kollegor och 

samhället. I och med detta kan vi öka förståelsen samt förändra bemötandet till dessa kvinnor 

till det bättre. Detta kan få fler kvinnor att söka för sina symtom och få rätt behandling. 
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Översikt av analyserad litteratur     

 

Författare  

Årtal 

Land 

Titel 

Andersson, G., Johansson, J., Nilsson, K., & Sahlberg-

Blom, E. 
2008.  

Sverige 

Accepting and adjusting: older women's experiences of living 

with urinary incontinence.  

Problem och syfte Problem – I flera studier har det visat sig att många individer 

inte söker hjälp för UI trots att frekventa problem. Det är 

brist på kunskap om deras upplevelse.  

Syfte-Beskriva upplevelser att leva med UI bland personer 

som inte önskar vidare utredning eller behandling 

 

 

Ansats och metod Kvalitativ djupintervjustudie. De valde att bli intervjuade i 

hemmet. En specialiserad sjuksköterska som intervjuade. 

Urval och studiegrupp 11 kvinnor. 

Mellan 66-89 år. 

Varit hos distriktsjuksköterska och fått inkontinensskydd, vid 

det tillfället har de ingen utredning eller behandling för deras 

symtom. De blev tillfrågade där.  

 

Huvudsakliga resultat Kvinnor beskriver att UI ger problem som de lär sig att leva 

med. Det finns en önskad att klara sig själva. Flera kvinnor 

såg vårdsökande som en barriär att ta sig över innan dem 

kunde få hjälp. 

 

Kvalitets-granskning Hög 

Författare  

Årtal 

Land 

Titel 

Bradway, C & Strumpf, N 
(2008) 

 United States 

Seeking care :womens narratives concerning long term 

urinary incontinens.  

 

Problem och syfte Problem: Trots  tillgängligheten av olika effektiva 

behandlingar är det många som lever med inkontinens och 

inte söker professionell hjälp. 

Syfte: Undersöka beteende för vårdsökande för kvinnor med 

UI och beskriva individuella upplevelser av hur UI påverkar 

sexualitet samt intimitet. 

Ansats och metod Kvalitativ med induktiv innehållsanalys. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Urval och studiegrupp 17 kvinnor. 

Medelåldern 65år.  

De som sökt hjälp valdes ut av läkare eller 

inkontinenssjuksköterska. De som inte sökt hjälp 
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rekryterades genom annan vårdinrättning eller via 

”snöbollseffekten”. 

 

Huvudsakliga resultat UI påverkar kvinnans sexualitet negativt och ger en sämre 

självkänsla.  De som inte sökt hjälp för sin UI upplever inte 

det negativa i samma utsträckning än dem som har sökt hjälp. 

Kvalitets-granskning Hög 

Författare  

Årtal 

Land 

Titel 

Bradway C., Coyne KS., Irwin D., & Kopp, Z 
 2009 

United States, Alaska 

Living with urinary incontinence: Experience of women from 

”The last frontier”. 

Problem och syfte Problem: Urininkontinens kan vara oroande för kvinnor i alla 

åldrar, de får inte chansen att diskutera sina urinproblem och 

vad det ger för effekter på livskvalitén. Konsekvenserna kan 

vara kostsamma och ger hälsoproblem. 

Syfte: Belysa kvinnors upplevelse att leva med 

urininkontinens samt få en bättre förståelse av upplevelserna 

utifrån deras perspektiv och berättelse. 

Ansats och metod Kvalitativa djupintervjuer.  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Urval och studiegrupp 17 kvinnor 

Mellan 33 och 86 år. Flygblad placerades på urologen, 

kvinnoklinik, privata kliniker och äldreboende. De som var 

intresserade blev kontaktade av forskaren. 

Huvudsakliga resultat Kvinnorna upplevde sin urininkontinens som skamfylld och 

ett privat ämne. Oro över att läcka och känslan av att förlora 

kontrollen över sin kropp. Kvinnorna försökte hitta olika 

lösningar för att leva ett normalt liv. De upplevde vården 

både positivt och negativt men tyckte att en förbättring 

behövs i mötet. 

Kvalitets-granskning Medel 

Författare  

 

Årtal 

Land 

 

Titel 

Delarmelindo, Rde C,. Parade, CM,. Rodrigues, RA., & 

Bocchi  
(2013)  

Brasilien 

Between suffering and hope: Rehabilitation from urinary 

incontinence as an intervening component 

Problem och syfte Problem: UI är ett nedprioriterat ämne vilket kan leda till att 

flertalet med UI lever i osynlighet. Med tanke på relevansen 

av problemet är det viktigt att veta hur kvinnans upplevelse 

gestaltas.  

Syfte: Söker förståelse för Brasilianska kvinnors upplevelse 

av urininkontinens. 

Ansats och metod Kvalitativ. 
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Intervjuer och induktiv analys i överensstämmelse med 

grounded theory. 

Urval och studiegrupp 36 kvinnor mellan 41 och 81 år. Kvinnor över 40 år valdes på 

en  klinik eftersom förekomsten av UI ökar med stigande 

ålder. 

Huvudsakliga resultat Kvinnor upplevde att UI medförde en känsla av obehag. De 

fick lära sig olika strategier i det dagliga livet och kände sig 

sårbara i det sociala. Men de kunde även se perspektiv av 

förbättring genom möjligheten till behandling. 

Kvalitets-granskning Hög 

Författare  

Årtal 

Land 

Titel 

Hägglund, D & Ahlström, G  

2007 

Sverige 

 

The meaning of women’s experience of living with long-term 

urinary incontinence is powerlessness 

Problem och syfte Problem: Kvinnor med besvärande urininkontinens har svårt 

att utföra dagliga aktiviteter utan hjälp från andra. 

Syfte: Belysa betydelsen av kvinnors upplevelser av att leva 

med urininkontinens. 

Ansats och metod Kvalitativ. 

Semistrukturerade intervjuer med fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

Urval och studiegrupp 14 kvinnor mellan 34 och 52 år som sökt vård för sina 

problem/symtom. 

Huvudsakliga resultat Kvinnorna upplevde skam och hjälplöshet samt att de inte 

hade kontroll över sin kropp. Sjukdomen upplevs tabubelagd 

och de försökte återta kontrollen över situationen för att 

fungera i ett normalt liv. 

Kvalitets-granskning Hög 

Författare  

Årtal 

Land 

Titel 

Hägglund, D & Wadensten, B  
2007 

Sverige 

 

Fear of humiliation inhibits women’s care-seeking behaviour 

for long-term urinary incontinence 

Problem och syfte Problem: De flesta kvinnor söker inte vård för sina symtom 

vid urininkontinens. 

Syfte: Belysa betydelsen av kvinnors upplevda beteende när 

man söker våd för långvarig urininkontinens. 

Ansats och metod Kvalitativ. 

Intervjuer, analyserades enligt fenomenologisk hermeneutisk 

analys 
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Urval och studiegrupp 13 kvinnor mellan 37 och 52 år. De valdes genom en tidigare 

utförd telefonintervju-studie, av de som inte sökt hjälp för 

sina problem. 

Huvudsakliga resultat Kvinnor söker inte hjälp för sina symtom på grund av 

skamkänsla. UI har en negativ inverkan på det sexuella 

samlivet. Kvinnorna tyckte inte skamkänslorna var 

tillräckligt för att söka hjälp och önskade att vården hade ett 

mer öppet sinne för att tala om UI.   

Kvalitets-granskning Hög 

Författare  

Årtal 

Land 

Titel 

Kao, H., Hayter, M., Hinchliff, S., Tsai, C & Hsu, M  
2015 

Taiwan 

Experience of pelvic floor muscle exercises among women in 

Taiwan: a qualitative study o fimprovement in urinary 

incontinence and sexuality 

Problem och syfte Problem: Att leva med UI har betydande påverkan på 

livskvalitén genom psykosocialt, socialt och sexuellt 

perspektiv. 

Syfte: Få en djupare förståelse om kvinnors upplevelse av att 

utföra bäckenbottensträning vid UI och påverkan på deras 

sexualitet 

Ansats och metod Kvalitativ. 

Semistrukturerade djupgående intervjuer. Kvalitativ 

temaanalys. 

Urval och studiegrupp 12 kvinnor mellan 44–66 år. 

Rekryterades genom ett program för bäckenbottenträning. De 

som valdes var villiga att dela med sig av sina upplevelser av 

UI, bäckenbottenträning och sexualitet. 

Huvudsakliga resultat Kvinnorna upplevde att problemen med UI var en del av att 

bli äldre eller efterförloppet av en förlossning. De kände att 

det förändrade deras kroppsuppfattning, sexuella 

tillfredställelse och de kände sig mindre feminina. Detta 

inverkade på deras dagliga liv.  

Genom bäckenbottensträning fick de bättre kontroll över sin 

UI. 

Kvalitets-granskning Hög 

Författare  

Årtal 

Land 

 

Titel 

O’Reilly, R., Peters, K., Beale, B & Jackson, D.  
2009 

Australien 

”Women´s experience of recovery from childbirth: Focus on 

pelvis problems that extand beyond the puerperium” 

 

Problem och syfte Problem: De mest förekommande försvagande 

följdsjukdomarna efter nio månaders graviditet och 
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förlossning är inkontinens, framfall, smärta och sexuella 

funktionsproblem. 

Syfte: Få bättre uppfattning om kvinnors upplevelse av 

återhämtning av bäckenbottensproblem efter förlossning för 

att ge sjukvårdspersonal information för att förbättra 

nuvarande praxis. 

Ansats och metod Kvalitativ, fenomenologisk studie. Narrativ datainsamling i 

form av djupintervjuer. 

Analys gjordes genom temaanalys. 

Urval och studiegrupp 10 kvinnor mellan 20–39 år. Rekryteringen gjordes genom 

media i hela New South Wales och broschyrer lämnades till 

tre olika barnavårdscentraler. Efter 10 intervjuer tyckte 

författarna att datamättnad var uppnådd. 

Huvudsakliga resultat Kvinnorna kände en rädsla för intima relationer och såg sin 

kropp som opålitlig. De upplevde begränsningar i sitt sociala 

liv på grund av UI, avföringsinkontinens och framfall. 

Aktiviteter som förr var givna blev ett hinder.  Inkontinens 

och framfall associeras med äldre kvinnor och det påverkade 

deras syn på sig själva som kvinnor. De tyckte inte att de togs 

på allvar av sjukvårdspersonal. 

Kvalitets-granskning Hög 

Författare  

 

Årtal 

Land 

Titel 

Roos, AM., Thakar, R., Sultan, AH., Burger, CW & 

Paulus, AT 

2014 

Nederländerna 

 

Pelvic floor dysfunction: Women´s sexual concerns 

unraveled 

Problem och syfte Problem: Det är vanligt att kvinnor med UI, framfall och 

försvagad bäckenbottenmuskulatur upplever negativa 

effekter vid sexuella kontakter.  Vårdpersonal har svårt att ge 

råd och vet inte riktigt hur de ska hjälpa dessa kvinnor.   

Syfte: att få en djupare förståelse hur framfall och UI 

påverkar olika kategorier av kvinnors sexuella 

funktionsproblem 

Ansats och metod Kvalitativ. Semistrukturerade intervjuer med systematisk 

analys. 

Urval och studiegrupp 36 kvinnor. 

18 år och äldre. Urvalet valdes från två urogynekologiska 

kliniker. Kvinnorna var i ett förhållande och sexuellt aktiva. 

Huvudsakliga resultat Kvinnorna med UI kände sig skamfyllda, smutsiga och hade 

svårt för att slappna av i sexuella aktiviteter på grund av 

rädsla för läckage.   

Kvalitets-granskning Medel 
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