
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnors upplevelser av att leva med 

urininkontinens 

- en kvalitativ litteraturöversikt 

 

 

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad 
FÖRFATTARE: Anna Engdahl, Lisbeth Spånberg 
HANDLEDARE: Berit Munck 
JÖNKÖPING 2017 juni 

 



 

Sammanfattning 
Bakgrund: Urininkontinens är ett tillstånd som drabbar många kvinnor samt 
innebär en stor kostnad för samhället. Om inte mer preventiva åtgärder sätts in så 
förväntas kostnaderna öka ännu mer. Tillståndet påverkar kvinnornas livskvalitet och 
genom mer och bättre prevention så kan samhället bidra till bättre livskvalitet för de 
drabbade kvinnorna. Syftet med översikten är att beskriva kvinnors upplevelser av 
att leva med urininkontinens. Metoden är en litteraturöversikt och omfattar analys 
av artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL, Medline 
och PsycINFO. Resultatet innefattar elva artiklar som analyserats enligt Fribergs 
femstegsmodell. Det sammanställdes till ett huvudtema som var att leva med ett dolt 
handikapp och fyra subteman växte fram. Dessa var påverkan på det dagliga livet, 
kommunikationssvårigheter med omgivningen, samspel med sjukvården, och 
accepterande av livssituationen. Urininkontinens begränsar kvinnornas vardag, de 
känner rädsla för att söka sjukvård på grund av skam och förlägenhet. I många fall 
accepteras detta och de lär sig leva med det. Kvinnorna är tysta gällande sin 
urininkontinens då de inte känner sig förstådda av sin omgivning. Slutsats: 
Urininkontinens är ett vanligt förekommande besvär som påverkar kvinnornas 
livskvalitet negativt. Kvinnorna själva talar inte alltid öppet om besvären och när de 
gör det så upplever de ofta att de inte får den hjälp de behöver. Mer forskning behövs 
och sjuksköterskor ska oftare ta upp problemet. 
 
Nyckelord: livskvalitet, kvalitativ, litteraturöversikt, erfarenheter 
 



 

Summary 
Women´s experiences of living with urinary incontinence – a qualitative litterature 
review 
Background: Urinary incontinence is a condition that affects many women, and 
means a big expense to society. If not more preventive action is taken, the costs are 
expected to increase even more. The condition affects women's quality of life through 
more and better prevention, society can contribute to a better quality of life for the 
affected women. The aim of the literature review is to describe women's experiences 
of living with urinary incontinence. The method is a literature review, and includes 
articles with qualitative approach. Articles were searched in the databases CINAHL, 
MEDLINE and PsycINFO. The result comprises eleven articles analyzed according 
to Fribergs fivestep model. It was compiled into a main theme to live with a hidden 
disability and four subthemes emerged. These were influence in the daily life, 
communication difficulties with the environment, interactions with health care, and 
acceptance of life situation. Urinary incontinence restricts women's daily lives, they 
are afraid to seek medical care because of shame and embarrassment. In many cases 
this was accepted and they learn to live with it. Women are silent regarding the 
urinary incontinence when they do not feel understood by their surroundings. 
Conclusion: Urinary incontinence is a common inconvenience that adversely affects 
women's quality of life. The women themselves do not always speak openly, and when 
they do, they often find that they do not get the help they need. More research is 
needed and nurses are more likely to address the problem. 
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Inledning 

I arbetet som sjuksköterska är kontakten med kvinnor som besväras av 
urininkontinens vanlig. Det förebyggande arbetet mot urininkontinens negligeras 
ofta av sjukvården och det kan få sociala konsekvenser för kvinnorna (Barrie, 2015). 
Orsaken till att kvinnorna inte söker hjälp är att de känner pinsamhet, skam och 
förlägenhet (Hägglund & Wadensten, 2007). Urinläckage är behandlingsbart och 
tillståndet kan i vissa fall vara botbart (Barrie, 2015). Urininkontinens påverkar 
livskvaliten negativt samt medför stora kostnader. Det beräknades år 2012 att cirka 
500 000 individer lider av urinläckage och att detta ger en kostnad på drygt 3,4 – 5,4 
miljarder kronor. Det kan antas att kostnaderna för urininkontinens kommer att öka 
om inte preventiva åtgärder sätts in. Detta på grund av att antalet äldre förväntas öka 
betydligt framöver (SBU, 2013). Kvinnor lider ofta i onödan samt i tysthet med sina 
besvär utan att ta emot den hjälp som egentligen behövs och detta för att det är ett 
ämne som det inte pratas så mycket om (Barrie, 2015). 

Bakgrund  

Urininkontinens 

Urininkontinens innebär ofrivilligt urinläckage vilket utgör ett hygieniskt eller socialt 
problem för individen. Det är ett vanligare problem hos kvinnor än hos män. 
Problemet ökar med stigande ålder (Milsom, 2010). Inkontinensbesvär ökar i 
kombination med andra faktorer bland annat högt Body Mass Index (BMI), 
förstoppning och förlossning. Andra riskfaktorer är hög ålder, menopaus, hypertoni, 
diabetes och hereditet (Ostle, 2016). Syftet att uppnå målen inom inkontinensvården 
är att vården tillsammans med samhället ska förbättra omhändertagande av denna 
patientgrupp. Detta kan göras utifrån följande mål. Vårdgivaren ska ha en helhetssyn 
på människans psykiska och emotionella behov. Detta genom effektivitet och 
kompetens kombinerat med mänsklighet och medlidande. Utföra säker och effektiv 
vård samt ha hög kvalitet på evidensbaserad omvårdnad. Till sist ska det vara god 
vård genom bra samarbete med andra professioner och patientens medgivande ska 
finnas (Kehinde, 2016).  

Olika typer av urininkontinens 

Det finns tre olika typer av urininkontinens och dessa är trängningsinkontinens, 
ansträngningsinkontinens och blandinkontinens. Blåsans funktion är att lagra urin. 
Vid trängningsinkontinens förslappas muskulaturen i urinblåsan, individen får en 
ofrivillig urinavgång samt ett akut behov av att miktera. Orsakerna är fortfarande 
okända men en överaktiv blåsa tros vara orsakade av neurogena eller muskulära 
faktorer annars kan det identifieras med en okänd diagnos som kan bero på olika 
faktorer men med samma resultat. Vid normal miktion samordnar hjärnan och 
ryggmärgen muskulaturen i urinröret och bäckenbotten. En neurologisk skada kan 
därför orsaka trängningsinkontinens. Muskulära faktorer kan öka anslutningen av 
den glatta muskulaturen och då ökar sammandragningen av muskeln och det ger en 
brådskande känsla av att behöva kissa (Ostle, 2016). Ansträngningsinkontinens 
innebär att kvinnan får ett ofrivilligt urinläckage i samband med hosta, nysning 
och/eller annan fysisk ansträngning (Richthoff, 2012). Trycket i urinblåsan överstiger 
trycket i urinröret vilket leder till urinläckage. Bäckenbottenmuskulaturen stöds av 
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bäckenben och ligament, urinröret hålls på plats av bindväv och den främre 
vaginalväggen. När det uppstår skada av muskulaturen så leder det till 
ansträngningsinkontinens (Ostle, 2016). När trängningsinkontinens och 
ansträngningsinkontinens existerar samtidigt blir diagnosen blandinkontinens 
(Barrie, 2015).  

Behandling av urininkontinens 

Det finns olika sorters behandling vid urinläckage och detta beroende på vilken typ 
kvinnan lider av. Det är ofta en nödvändighet att förändra levnadsvanor för att uppnå 
tillfredsställande resultat vid en konservativ behandling. Vid alla typer av 
urininkontinens så är även bäckenbottenträning en viktig behandlingsform och en 
vaginal undersökning ska föregås av en specialistsköterska, gynekolog eller 
sjukgymnast för att se att kvinnan hittar rätt muskel. Om inte detta hjälper så kan 
sjukvården gå vidare med en så kallad Tension-free vaginal tape operation (TVT). 
TVT innebär att det läggs ett band under urinrörets mittendel och detta dras upp 
ovanför blygdbenet. Detta hjälper mot ansträngningsinkontinens. Vid 
trängningsinkontinens så får kvinnan utföra blåsträning. Blåsträning innebär att 
kvinnan ska öka intervallerna mellan miktionerna (Hellström & Lindehall, 2006). 
Vid denna form av inkontinens så finns även medicin att tillgå. Kvinnor med 
blandinkontinens behandlas efter det dominerande symtomet (Ostle, 2016). 

Omvårdnad vid urininkontinens  

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden och två av dessa är att 
återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska även erbjuda vård till enskilda 
personer, allmänheten och familjen. I rollen som sjuksköterska ingår också att 
samverka med och samordna vården tillsammans med andra yrkesgrupper (Svensk 
sjuksköterskeförening 2012). Yttersta målet för omvårdnad är ofta att förbättra 
hälsan och definitionerna av begreppet hälsa varierar mycket. De flesta 
sjuksköterskor har en uppfattning om vad hälsa innebär och hur omvårdnaden kan 
bidra till just bättre hälsa (Kirkevold, 2014). Personer med urinläckage vill oftast ta 
hand om sina besvär personligen. När en individ vill framträda med sitt problem så 
måste personalen inkräkta i personens privata svär, för att kunna hjälpa 
vederbörande. Personer med urininkontinens upplever ofta att de har förlorat sin 
värdighet. Speciellt kvinnor upplever detta som en svårighet. Urinläckage är ofta ett 
förnekat område i vården och många äldre människor som lever hemma, vårdas på 
sjukhus eller vårdhem får inte den inkontinensvård de är i behov utav. Personalen 
känner maktlöshet att inte kunna göra något förutom att erbjuda regelbundna 
toalettbesök och diverse hjälpmedel (Nazarko, 2013). All personal som utövar 
omvårdnad, behandling och stöd till individer med urininkontinensbesvär ska 
komma ihåg hur personen känner och ska utöva omtänksam vård som upprätthåller 
en persons värdighet och integritet under tiden. Detta tillvägagångssätt möjliggör 
personalens arbete med individen att bestämma hur han eller hon bäst kan tillgodose 
personens behov för att uppnå god livskvalité (Nazarko, 2015). 

Livskvalitet  

Livskvalitet är ett begrepp som enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definierar 
individens egen värdering av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande (WHO, 
1996). Det multidimensionella begreppet livskvalitet har många innebörder. 
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Begreppet livskvalitet mäter både objektiva och subjektiva förhållanden i en 
människas liv där objektiva förhållanden innebär hälsostatus och social situation. I 
de subjektiva förhållandena ingår upplevelse av den yttre situationen samt även 
sinnesstämningen i allmänhet (Nordenfeldt, 1988). Livskvalitet handlar om kognitiva 
och affektiva aspekter där det kognitiva står för individens upplevelse av 
tillfredställelse. Med affektiva aspekter innebär individens syn på livet utifrån en 
positiv eller en negativ skildring (Naess, 2011). 

Problemområde 

Urininkontinens påverkar kvinnor både fysiskt och psykiskt och kan begränsa 
individens sociala liv och leda till isolering (Barrie, 2015).  Många kvinnor med 
exempelvis trängningsinkontinens anpassar hela sitt dagliga liv efter tillgänglighet till 
toaletter, avstår ibland helt från sociala aktiviteter på grund av rädsla för pinsamma 
situationer i form av okontrollerat urinläckage. En del kvinnor avstår från att dricka 
dagtid och går hellre törstiga än att riskera generande situationer. Det finns även 
vissa kvinnor som undviker resor och andra fritidsaktiviteter på grund av rädsla för 
att omgivningen ska känna lukten av urin (Mörlin, 2010). Relativt ny forskning 
antyder att svårighetsgraden av urininkontinens snarare än typen av den är det som 
påverkar livskvaliteten (Nazarko, 2015).  

Syfte 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt med kvalitativ ansats genomfördes eftersom syftet var att 
undersöka kvinnors upplevelser. Kvalitativ ansats användes för att fördjupa 
förståelsen för kvinnornas upplevelser (Stoltz & Willman, 2012). När det gäller 
människors upplevelser så finns det enligt den kvalitativa designen ingen absolut 
sanning och inget som är fel i en upplevelse (Billhult & Henricson, 2012).  

Urval och datainsamling 

Sökningarna utgick från syftet och relevanta sökord användes. Sökningarna gjordes i 
databaserna CINAHL och Medline i första hand eftersom dessa inriktas på 
omvårdnad. Det gjordes även en sökning i databasen PsycINFO vilket är en databas 
som täcker psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & 
Wengström, 2016) (Bilaga 1). Orden som användes var urinary incontinence, 
women, female, woman, qualitative, focus group, narrative, phenomenol, interview 
samt experience och perception. Trunkeringar användes för att få olika böjningar på 
orden female*, phenomenol*, interview*, experience* och perception*. Först och 
främst användes dessa sökord en och en i sökningen. Därefter kombinerades urinary 
incontinence med de övriga sökorden samt orden OR och AND sattes in mellan 
söktermerna, detta enligt Boolesk sökteknik (Östlund, 2012). Avgränsningarna vid 
artikelssökningen var peer-review samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 
och publicerade mellan 2007 – 2017. Exklusionskriterierna var artiklar med 
kvantitativ ansats, reviewartiklar samt kvinnor under 18 år. I CINAHL var antalet 
träffar 51 stycken varav 13 abstract lästes för att få en översikt av vad de handlade om. 
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Fem stycken artiklar valdes ut då de passade på syftet. I databasen Medline blev det 
145 träffar varav 16 abstract lästes och fem artiklar valdes ut. Till sist blev det 67 
träffar i PsycINFO varav tio abstract lästes och en artikel valdes ut som var relevant. 
Av artiklarna gjordes en kvalitetsgranskning utifrån protokollet som är framtaget av 
Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan (Bilaga 2). För att uppnå god kvalitet 
så ska 4/4 delar i del 1 ingå och i del 2 valdes det att 8/9 delar ska ingå för att få en 
stark trovärdighet.  Alla artiklar uppfyllde 4/4 delar i del I, i del II uppfyllde fyra 
artiklar 9/9 delar. Resterande artiklar uppfyllde 8/9 delar där det saknades 
diskussion kring kvalitetssäkringsbegreppen. 

Dataanalys 

Analysen grundade sig på Fribergs fem stegsmodell vilket innebar att analysarbetet 
beskrevs som en rörelse från helheten till delarna och därefter till en ny helhet 
(Friberg, 2012). Detta är vid kvalitativa analyser ett vanligt tankesätt. Steg ett innebär 
att det valda materialet lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhet om vad 
artiklarna handlade om. Studierna lästes i sin helhet och med följsamhet och 
öppenhet. I steg två fokuserades det på varje enskilds studies resultat och nyckelfynd 
påträffades. För att få en överblick över det som skulle analyseras så gjordes det en 
sammanställning av varje enskild studies resultat i form av en artikelmatris (Bilaga 3) 
och detta gjordes i tredje fasen. I fjärde steget identifierades det likheter och 
skillnader mellan de olika studiernas resultat. Det fördes samman sådant som var 
likheter och nya teman skapades. Till sist presenterades analysen på ett läsbart och 
tydligt sätt för att ge innebörd åt de nya temana och att läsaren skulle förstå vad de 
handlade om (a.a). 

Etiska överväganden      

Forskningsetiska överväganden handlar om att hitta en balans mellan olika intressen 
som alla är legitima och kunskapsintresset är ett sådant. Ny kunskap är på flera sätt 
värdefull och kan bidra till samhällets och individens utveckling (Vetenskapsrådet, 
2011). Forskningsetik bygger på respekt för andra människor och att ta dem på allvar, 
det ska värnas om människors självbestämmande och frihet (Kjellström, 2012). 
Litteraturöversikten inkluderade enbart artiklar som påvisade att det har gjorts 
noggranna etiska överväganden samt har fått tillstånd från den etiska kommittèn att 
utföra studien (Forsberg & Wengström, 2016). Helsingforsdeklarationen är en 
samling etiska principer som World Medical Association (WMA) tagit fram gällande 
medicinsk forskning som omfattar människor och forskning på identifierbart 
mänskligt material och data. De som deltar i studien ska vara medvetna om att 
forskaren skyddar deras liv, hälsa, värdighet, integritet, självbestämmande rätt, 
privatliv och personuppgifter. De kan när som helst välja att gå ur studien. Den 
medicinska forskningen där människor är involverade får forskningen enbart 
genomföras om betydelsen av forskningen väger tyngre än riskerna och 
olägenheterna för deltagarna (WMA, 2013). Studentarbeten på grundnivå är generellt 
sett inte forskning och behöver i detta fall inte granskas av en regional nämnd 
(Kjellström, 2012). Förförståelse syftar på det faktum att kunskap redan finns innan 
en påbörjad studie (Priebe & Landström, 2012). Utifrån erfarenheter från arbetslivet 
som sjuksköterskor så fanns det viss förförståelse kring detta ämne genom dagliga 
möten med kvinnor som drabbats av urininkontinens. 
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Resultat 

Resultatet delades in i ett huvudtema vilket är att leva med ett dolt handikapp samt 
fyra subteman enligt figuren nedan: 

 

Figur 1: Beskrivning av resultatet 

 

Att leva med ett dolt handikapp 

Utifrån huvudtemat att leva med ett dolt handikapp så kommer det fram i resultatet 
att många faktorer spelar in på kvinnornas upplevelser. Urininkontinensen begränsar 
kvinnornas vardag genom exempelvis frekventa toalettbesök och klädbyte. Kvinnorna 
tar inte upp handikappet med omgivningen eftersom ingen i närheten kan se att de 
lider av urinläckage. Kvinnorna accepterar sin urininkontinens och tar inte upp det 
med sjukvården på egen hand eftersom de har andra sjukdomar som de tycker är mer 
besvärande. Vid kontakt med sjukvården så är det ett besvär som inte syns och tas 
därför inte heller upp av sjukvårdspersonal. På så sätt blir det ett dolt handikapp. 
Kommunikation är som en röd tråd genom alla underkategorier.  

Påverkan på det dagliga livet 
Många kvinnor som lider av urininkontinens begränsar vardagen genom att undvika 
dryck och frukt med mycket vätska i och detta eftersom det blir frekventa 
toalettbesök. Det innebär också att kvinnor upplever att det tillbringas mycket tid på 
toaletten där det är i behov av klädbyte på grund av läckage och tvätt av underlivet. 
Byte av kläder på rutin, ha extrakläder med sig till arbetet samt väljer kläder efter 
färg för att dölja eventuella läckage. Detta kan leda till att kvinnornas dagliga 
aktiviteter och sysslor påverkas och inte genomförs i den mån som önskas. Andra 
sociala aktiviteter som till exempel resor, familjesammankomster, fysisk 
ansträngning som tillexempel löpning och aerobicpass blir lidande men även 
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shopping, då kvinnorna har en rädsla över att läcka urin, lukta illa samt förstöra 
möbler på grund av sitt läckage (Delarmelindo, Parada, Rodrigues & Bocchi, 2013; 
Hamid, Pakgohar, Ibrahim & Vahid-Dastjerdi, 2015; Pakgohar, Hamid, Ibrahim & 
Vahid-Dastjerdi, 2015; Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). Urininkontinens påverkar 
det psykiska måendet och sexuell hälsa, och även detta på grund av rädsla för 
läckage. Sömnen påverkas också negativt eftersom många får gå upp flertalet gånger 
och byta nattkläder (Delarmelindo et al., 2013). Kvinnor som bor på äldreboende 
upplever återkommande urinvägsinfektioner och eksem i underlivet eftersom 
läckaget i kombination med fuktiga inkontinenshjälpmedel bidrar till ovanstående 
besvär (MacDonald & Butler, 2007). Kvinnors upplevelser av urininkontinens 
innefattar även en känsla av sårbarhet och de strävar efter att anpassa sitt liv efter sitt 
dolda handikapp. Att vara i en sårbar situation innebär att kvinnorna inte alltid har 
kontroll över sin blåsa och upplever maktlöshet, skam och förlägenhet (Doshani, 
Pitchforth, Mayne & Tincello, 2007; Hägglund & Ahlström, 2007; Pakgohar, 2015). 
Många som är drabbade upplever rädsla, tvetydighet och osäkerhet om hur 
urininkontinens kommer att påverka deras livskvalitet i framtiden eftersom 
kvinnorna tror att handikappet blir större. En del upplever också en negativ känsla av 
att de tycker att de regredierar till barndomen samt en förlust av värdighet och 
förmågan till ett aktivt liv minskas (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 
2008; Delarmelindo et al., 2013; Hamid et al., 2015; Hägglund & Ahlström, 2007; 
MacDonald & Butler, 2007; Pakgohar et al., 2015). 

Kommunikationssvårigheter med omgivningen 
Kvinnor som kommer till Sverige från andra kulturer tycker det är svårt att diskutera 
sina urinläckagebesvär med andra och speciellt med manliga familjemedlemmar. De 
pratar gärna med kvinnliga släktingar och vänner. Tycker även det är svårt att prata 
med sjukvården om detta på grund av språkförbristning. Detta genom svårigheter att 
förklara sina besvär samt svårt att förstå instruktioner och olika 
behandlingsalternativ. Där är det viktigt med en tolk som kvinnan känner förtroende 
för och en önskan från kvinnorna är att det ska vara en kvinnlig tolk. De upplever 
pinsamhet att ta upp ämnet och speciellt om det är en manlig vårdgivare eller manlig 
tolk (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg–Blom, 2009). En del kvinnor väljer 
att inte prata om sin urininkontinens eftersom de är rädda för att bli kritiserade av 
omgivningen. Vissa i omgivningen förstår och hjälper till medan andra inte gör det. 
De är hellre tysta och erkänner inte problemet för det ger dem en ökad oro och 
många kvinnor säger att de inte pratar om urininkontinensen eftersom de tror att det 
inte är ett acceptabelt ämne att ta upp i sociala sammanhang (Higa, Chvatal, de 
Moraes Lopes & Turato, 2011; MacDonald & Butler, 2007). Eftersom kvinnorna 
ogärna pratar med omgivningen om sitt handikapp så upplever de en rädsla och oro 
över att familjemedlemmarna ändå ska märka att handikappet finns (Hamid et al., 
2015, Pakgohar et al., 2015). Vissa kvinnor beskriver att de döljer sina besvär och att 
de behöver uppmanas att söka vården (Zeznock et al., 2009). 

Samspel med sjukvården 
Kvinnor känner rädsla över att söka hjälp hos sjukvården och detta beror på att de 
har en känsla av att inte bli tagna på allvar. En del har tagit upp sina besvär hos 
läkaren men inte fått vidare förklaringar till ytterligare åtgärder, vilket leder till att 
kvinnorna antar att det inte är meningsfullt att söka hjälp för sitt urinläckage. Många 
kvinnor har även en föreställning om att behandlingar och provtagningar ska vara 
smärtsamma (Andersson et al., 2008). Äldre kvinnor håller sin urininkontinens 
hemlig och undviker att söka stöd från hälso och sjukvård och blir på så sätt socialt 
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isolerade. Kvinnor på äldreboende känner att de blir styrda av personalens rundor 
vilket innebär att de inte alltid kan utföra sina behov när de så önskar. De upplever 
att de inte får påverka vilka inkontinensprodukter de är i behov utav samt bristen av 
att vara privat vid ett toalettbesök (MacDonald & Butler, 2007). En del kvinnor 
känner sig kränkta av sjukvårdspersonalen men är i vissa fall envisa och kräver 
kontakt med andra professioner och blir på så sätt nöjda. Kvinnor som upplevt detta 
uppmuntrar och hjälper andra kvinnor i deras närhet att ta kontakt med sjukvården 
(Hägglund & Ahlström, 2007). De som inte söker vård gör inte detta på grund av att 
de känner skam och förlägenhet över sitt dolda handikapp (Doshani et al., 2007). 
Många kvinnor upplever ofta att det inte finns möjlighet att diskutera sina urinbesvär 
och beskriva effekten på sin livskvalitet. Sjukvårdspersonalen har ofta en bristande 
kunskap och expertis kring urininkontinens och på så sätt ställs frågan till kvinnorna 
väldigt sällan och ämnet tas inte upp. Detta gör att det i genomsnitt är låg sannolikhet 
för att hitta och ge en meningsfull behandling av urininkontinens inom sjukvården.  
(Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). Vissa kvinnor upplever att en manlig läkare ibland 
blir mer generad än kvinnan själv och kvinnorna föredrar därför att gå till en kvinnlig 
läkare då de tycker att de kan prata mer öppet angående sin urininkontinens. Helst 
vill de träffa en distriktssköterska, inkontinenssköterska eller sjukgymnast. Många 
kvinnor undviker att söka hjälp hos sjukvården eftersom de känner skam och 
förlägenhet över sitt dolda handikapp (Doshani et al., 2007).  

Accepterande av livssituationen 
Många tycker inte det är ett stort besvär och accepterar tillståndet eftersom de vet att 
det är ett vanligt handikapp och ett vanligt besvär hos kvinnor. Många tror att det har 
med hereditet att göra och accepterar besväret för mamma, mormor hade besväret 
och då förväntas det att det förs vidare i generationen (Higa, 2011). Kvinnor 
associerar att graviditet och barnafödande leder till försvagad bäckenbotten som i sin 
tur leder till urininkontinens och att detta är ett normalt tillstånd. De uttrycker även 
att det har en koppling till menopaus och andra hormonella förändringar. Andra tror 
att det är ett sekundärt tillstånd till vissa medicinska sjukdomar exempelvis diabetes, 
multipel skleros (MS) och astma (Andersson et al., 2009; Melville, Wagner, Fan, 
Katon & Newton, 2008). Många kvinnor med urinläckage ser inte urininkontinensen 
som en första prioritet. De anser att andra sjukdomar som de är drabbade av 
påverkar deras livskvalitet betydligt mer. Detta kan vara exempelvis 
cancersjukdomar, ledbesvär och operationer av olika slag. Kvinnorna lär sig att leva 
med urinläckaget och bestämmer sig för att hantera problemet på egen hand genom 
olika strategier. Några olika strategier kan vara att lära känna kroppen och veta 
ungefär när läckagen uppkommer, ha rutinmässiga toalettbesök, ha kontroll på var 
toaletter finns vid sociala sammankomster. Vid tillstånd då kvinnorna står på 
diuretika och de ska iväg så undviks intag av detta läkemedel (Andersson et al., 
2008). En del kvinnor tycker urinläckaget är ett litet problem och att de har kontroll 
över handikappet (Hägglund & Ahlström, 2007).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt med kvalitativ ansats gjordes eftersom syftet var att beskriva 
upplevelser (Bahtsevani et al., 2012). En intervjustudie hade varit svår att hinna med 
eftersom det var kort tid. För resultatets del kanske det hade varit mer intressant och 
relevant att ha en intervjustudie eftersom det är just kvinnornas upplevelser som var 
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översiktens syfte. Databaserna CINAHL, PsycINFO och Medline användes eftersom 
dessa är inriktade på omvårdnad. Oftast räcker det med att söka i två databaser men 
det valdes i denna metod att söka i en tredje eftersom det blev för få träffar i bara två 
databaser. Trots detta så blev det inte många fler träffar. Kanske kunde det ha 
använts fler eller andra sökord för att få ett större resultat och därmed en ökad 
trovärdighet i översikten. Vid den första sökningen så fanns sökordet quality of life 
med men denna sökning gav för få relevanta artiklar. Detta ord togs bort och ersattes 
av experience och perception. På grund av detta har syftet med översikten fått 
ändrats under arbetets gång. Det gjordes en avgränsning mellan år 2007-2017 för att 
få så ny forskning som möjligt. Det vetenskapliga materialet är en färskvara, finns det 
inte intresse för äldre data så är en avgränsning bra att börja med (Östlund, 2012). 
Inför sökningarna så gavs det en föreläsning på Jönköpings Universitetsbibliotek och 
denna var till stor nytta för att hitta relevanta och bra artiklar samt att hitta i de olika 
databaserna. Genom handledning i grupp så har litteraturöversikten granskats av 
flertalet personer vid ett flertal tillfällen, detta stärker både trovärdigheten och 
pålitligheten (Henricson, 2012). Engelska artiklar valdes då de flesta vetenskapliga 
artiklarna är skrivna på engelska. Här kan det dock vara en svaghet eftersom engelska 
inte är modersmålet för de som skrev översikten och det kunde bidra till att texten 
blev felaktigt tolkad. Det har valts studier från olika länder och kulturer för att se om 
det fanns någon skillnad i kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Här 
sågs inte några skillnader på upplevelser oavsett vilket land kvinnan levde i. Då 
artiklar i denna litteraturöversikt kom från flertalet länder kunde detta medföra en 
svaghet i överförbarheten till andra länder då sjukvården inte ser likadan ut och 
resurserna är olika. Tre studier var utförda i Sverige, två i Brasilien, en i England, två 
i Iran, en i Kanada samt två i USA. Litteraturöversiktens resultat kan överföras till 
andra länder samt Sverige då fenomenet är upplevelser och att resultatet är en viktig 
del i omvårdnaden oavsett vilket land kvinnan lever i (a.a). Det gjordes en gemensam 
översättning och tolkning av artiklarna från engelska till svenska och detta för att få 
en så relevant och bra översättning som möjligt. Artiklarna granskades enligt 
Fribergs femstegsmodell vilket resulterade i att resultatet redovisades i ett 
huvudtema och fyra underrubriker. Översiktens teman går in i varandra vilket 
innebär att kommunikationssvårigheter och samspel med sjukvården påverkar 
varandra och om kvinnorna har svårt att prata om sin urininkontinens så påverkar 
detta samspelet med sjukvården. Dessa svarar på litteraturöversiktens syfte. På 
Hälsohögskolans hemsida hämtades kvalitetsgranskningsprotokollet i mars 2017 och 
detta i samband med artikelsökningarna. Översikten är gjord av kliniskt verksamma 
sjuksköterskor och när det diskuterades erfarenheter och kunskap kring ämnet 
urininkontinens  framkom det att det fanns en viss förförståelse.  Syftet fanns hela 
tiden i åtanke under analysen och förförståelsen valdes att inte användas vid analys 
av data och detta för att resultatet inte skulle bli påverkat (Billhult, Henricson, 2012). 
För de som skrev översikten var det längesedan de granskade och analyserade 
vetenskaplig data. Det var också första gången de utförde en vetenskaplig översikt 
vilket kan ha påverkat granskning, analys och resultat (Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 
urininkontinens. Enligt Friberg (2012) ska det väljas ut de viktigaste fynden att 
diskutera på grund av att alla intressanta ämnen kanske inte hinns med. Här har det 
ändå valts att diskutera alla fynden eftersom de pekar åt samma håll och går in i 
varandra. I översiktens resultat framkom det att urininkontinens påverkar 
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kvinnornas dagliga liv och detta i sig påverkar deras livskvalitet både fysiskt, psykiskt 
och att handikappet även påverkar kvinnornas sociala liv (Barrie, 2015). Detta genom 
undvikande av sociala sammankomster då kvinnan måste ha kontroll på var toaletter 
finns, rädsla över ofrivilligt urinläckage och att då lukta illa. En del undviker till och 
med att dricka dagtid för att inte öka miktionsfrekvensen (Mörlin, 2010). Här kan 
sjuksköterskan hjälpa de drabbade kvinnorna genom att stödja dem med rätt 
inkontinensprodukter efter varje enskild individs behov. Detta för att ge kvinnorna 
möjlighet till att utöva och delta i sina dagliga aktiviteter och på så sätt förbättra 
livskvaliten (Barrie, 2015). En reflektion av dem som gjort översikten är att 
kvinnorna i Sverige får subventionerade inkontinenshjälpmedel och detta är en fördel 
för dem. Däremot så behöver det vara rätt anpassade produkter så att kostnaden blir 
rimlig för samhället (SBU, 2013). Kommunikationssvårigheter med omgivningen och 
samspelet med sjukvården framkommer genom att kvinnor inte tycker det är ett 
naturligt ämne att prata med omgivningen om (Hägglund & Wadensten, 2007). De 
kvinnor som i vissa fall har valt att prata om sina besvär vid ett sjukvårdsbesök 
upplever ofta att de inte blir trodda på och det påverkar kvinnornas psykiska 
livskvalitet negativt (Barrie, 2015). Detta kan appliceras på förklaringen av Naess 
(2011) där begreppet livskvalitet utifrån kognitiv och affektiv aspekt där den kognitiva 
aspekten visar på hur människan upplever tillfredställelse. Som kliniskt verksamma 
sjuksköterskor träffas dessa kvinnor på dagligen och det upplevs att kvinnorna skäms 
för sitt urinläckage och tycker det är jobbigt och genant att gå till sjukvården med 
detta och söka hjälp (Hägglund & Wadensten, 2007). När de väl är på plats så tycker 
de att det är en lättnad att sitta ned och prata med en sjuksköterska som har detta 
som specialområde. Sjuksköterskan har en viktig roll i samarbetet med övriga 
yrkesgrupper (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det är viktigt att sjuksköterskan 
tar upp urininkontinens och dess innebörd med alla kvinnor och inte bara med de 
vuxna över 18 år utan även de yngre som även dessa kan vara påverkade. 
Sjuksköterskan kan exempelvis ge ut informationsblad och samtala kring 
knipövningar och hur dessa ska utövas. Många kvinnor vet nämligen inte att det finns 
hjälpmedel och träning (Carls, 2007).  Sjuksköterskan ska använda sin kompetens för 
att försöka identifiera kvinnor med urininkontinens och detta kan göras såväl i 
slutenvården som i primärvården (Ostle, 2016). Här ska även sjuksköterskan genom 
ett omvårdnadsperspektiv hjälpa de kvinnor som är drabbade av urininkontinens att 
förbättra sin livskvalitet (Borgfeldt et al., 2012). Sjuksköterskan kan här förmedla till 
kvinnan att hon är långt ifrån ensam med sina besvär och att det finns hjälp att få 
men att hon måste genomgå en utredning hos inkontinenssköterska först och där det 
också ska ses om det finns bakomliggande orsaker till urininkontinensen (SBU, 
2013). Dessa utredningar görs med hjälp av lokala riktlinjer, vårdprogram och rutiner 
(Socialstyrelsen, 2012). I omvårdnaden med kvinnorna är det viktigt att 
sjuksköterskan ser till så att kvinnornas värdighet och integritet upprätthålls 
(Nazarko, 2015). Eventuellt kan kvinnan remitteras vidare till specialistvård om inte 
egenvård i form av bäckenbottenträning ger god effekt. Uppfattningen är att kvinnor 
känner sig ensamma i sitt lidande, att de känner frustration då de inte vet om och hur 
de får hjälp samt att de känner skamkänslor. Till sist ett fynd som är nog så viktigt är 
att många kvinnor accepterar sin urininkontinens. De gör detta för att det tror att det 
hör till åldrandet och konsekvenser efter graviditet och barnafödande (Hägglund & 
Wadensten, 2007). Enligt en studie av Pakgohar, Sabetghadam, Vasegh Rahimparvar 
& Kazemnejad, (2014) framkom det att urininkontinens kan vara genetiskt och 
kvinnorna förväntar sig detta handikapp då de vet att mor och mormor besvärats av 
det.  För en del kvinnor är urininkontinensen ett litet problem och de accepterar det 
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på grund av att de inte blöter ned kläder varje dag och att det inte påverkar livet 
dagligen utan bara vid enstaka tillfällen (Hägglund & Wadensten, 2007). Även 
sjuksköterskor antar att många kvinnor accepterar urininkontinensen som en del i 
det naturliga åldrandet. I och med detta får urininkontinensen en låg prioritering i 
vårdarbetet (Dingwall & Mclafferty, 2006). I den kliniska verksamheten träffar 
sjuksköterskor kvinnor med urininkontinens och kvinnorna har accepterat sitt dolda 
handikapp. Slutsatsen är då att sjuksköterskan inom vården ska förmedla att 
urininkontinens inte ska accepteras som en del i kvinnans naturliga åldrande. Det 
finns ju mycket hjälp och behandling att få. Viktigt är att uppvisa respektfullhet, 
lyhördhet, trovärdighet, integritet och medkänsla. Sjuksköterskan ska även ha ett 
etiskt förhållningssätt och verka för en öppen dialog (Svensk sjuksköterskeförening, 
2012). 

Slutsatser och Kliniska implikationer 

Många kvinnor anpassar sina dagliga liv efter urininkontinensbesvären. Besväret är 
ett vanligt förekommande problem och det bör finnas mer information till samhällets 
medborgare om detta eftersom det är en stor kostnad för samhället och många 
kvinnor lider i onödan. Information i form av vilken hjälp och behandling som finns 
att få. Detta för att kvinnor ska bli bemötta på bästa sätt samt få tillräcklig 
information och kunskap kring sina besvär. Här behövs mer forskning på vilka 
behandlingsmetoder / preventiva åtgärder som är mest kostnadseffektiva samt vad 
som är mest effektivt för att hjälpa kvinnorna till ett liv med kvalitet. Kvinnor är ofta 
tysta om sina bekymmer men här ska sjuksköterskan och annan vårdpersonal kliva 
fram och ställa frågan mer öppet. För att göra detta behövs ökad kunskap och 
upplysning till vårdpersonal kring urininkontinens så att detta besvär fångas upp och 
inte blir ett tabuämne. Eftersom kvinnor ofta upplever att kunskap och förståelse 
kring urininkontinens saknas är det nödvändigt med mer kvalitativ forskning kring 
kommunikation och samspel med sjukvården. Fler inkontinensmottagningar på 
landets vårdcentraler bör finnas. Genom att denna litteraturöversikt har belyst 
kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens är förhoppningen att 
sjuksköterskor i framtiden kan dra nytta av översiktens resultat.  
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Bilaga 1     

Databassökningsmatris 

Databas: Cinahl 

Sökning 

20170313 

 

Träff Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Till resultat 

Urinary incontinence 

AND 

1606     

Women OR female*OR 

woman AND 

1165     

Qualitative 

OR focus group OR 

narrative OR 

phenomenol* OR 

interview*  

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AND experience* 

OR perception 

51 51 13 6 5 

Begränsningar: peer-review, English language, abstract available, pblicerade 2007-2017 

Databas: Medline 

Sökning 

20170208 

Träff Lästa 

titlar 

Lästa abstract Lästa artiklar Till  

resultat 

Urinary incontinence 

AND 

11042     

Women OR female*OR 

woman AND 

7796     



 

 

 

 

Qualitative 

OR focusgroup OR 

narrative OR 

phenomenol* OR 

interview*  

 

526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

AND 

Experience* 

OR perception* 

145 145 17 5 5 

Begränsningar: abstract available, English language, publicerade: 2007-2017 

Databas: PsycINFO 

Sökning 

20170313 

 

Träff Lästa titlar Lästa abstract Lästa artiklar Till resultat 

Urinary incontinence 

AND 

950     

Women OR female*OR 

woman AND 

721     

Qualitative 

OR focusgroup OR 

narrative OR 

phenomenol* OR 

interview* AND 

189     

Experience* OR 

perception* 

67 67 10 1 1 

Begränsningar: peer-review, English language, publicerade: 2007-2017 
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Artikelmatris 

Författare, titel, år och land Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet & 
kommentarer 

Andersson, G., Johansson, J., Nilsson, K., & Sahlberg-
Blom, E. (2008). Accepting and adjusting: older women's 
experiences of living with urinary incontinence.  
Sweden 

Att beskriva 
upplevelser av att 
leva med UI 
bland personer 
som inte önskar 
ytterligare 
bedömning eller 
behandling 

Kvalitativ 
beskrivande intervju. 
Fenomenologisk metod 

11 st Visar en vilja och förmåga att klara 
sig själv. Andra hälsoproblem var 
viktigare och överskuggade deras UI 
samt svårigheter att söka vård. 

Del I: 4/4 
Del II: 8/9 
 
 

Andersson, G., Johansson, J., Nilsson, K., & Sahlberg-
Blom, E. (2009). Perceptions of urinary incontinence 
among Syrian Christian women living in Sweden.  
Sweden 

Att beskriva 
upplevelsen av UI 
hos syrianska 
kristna kvinnor 
som lever i 
Sverige. 

En kvalitativ beskrivande 
design med intervjuer 

14 st Tre kategorier beskrev kvinnornas 
upplevelser av att leva med UI. 
Deras tankar om UI. Ett vanligt och 
förväntat problem. Många kvinnor 
hjälpte anhöriga med deras UI. Det 
tredje problemet som de pratade om 
var deras kommunikationsproblem 
p.g.a. språkförbistring.   

Del I: 4/4 
Del: II 9/9 

Delarmelindo, R. A., Parada, C. L., Rodrigues, R. P., & 
Bocchi, S. M. (2013). Between suffering and hope: 
rehabilitation from urinary incontinence as an intervening 
component.  
Brazil 

Att förstå 
Brasilanska 
kvinnors 
uplevelser av UI 

Kvalitativ intervjustudie 18 st Sömn, aktiviteter, sexlivet på verkas 
negativt, rädsla för läckage samt 
mycket  klädbyte 

Del I: 4/4 
Del II: 8/9 

Doshani, A., Pitchforth, E., Mayne, C. J., & Tincello, D. G. 
(2007). Culturally sensitive continence care: a qualitative 
study among South Asian Indian women in Leicester.  
UK 
 

Syftet var att 
undersöka 
synpunkter och 
erfarenheter om 
UI samt 
upplevelser om 
vård av asiatiska 
kvinnor i 
Leicester. 

Kvalitativ studie med 
fokusgrupper. 

24 st UI beror på ålder och förlossning. 
Hjälp söktes inte på grund av skam 
och förlägenhet.  

Del I 4/4 
Del II: 8/9 

Hamid, Tengku Aizan, Minoo Pakgohar, Rahimah Ibrahim, 
and Marzieh Vahid Dastjerdi. 2015. "Stain in life": The 
meaning of urinary incontinence in the context of Muslim 
postmenopausal women through hermeneutic 
phenomenology." Iran 

Syftet var att 
belysa 
postmenopausala 
muslimska 
kvinnors 
upplevelser och 
erfarenheter av 

Hermeneutisk, 
fenomenologisk kvalitativ 
intervjustudie 

 17 st Att kvinnor undviker vissa sociala 
aktiviteter av rädsla för urinläckage, 
känner pinsamhet vid läckage. 
Undviker att visa glädje genom 
skratt och även detta av rädsla att 
läcka urin. 

Del I: 4/4 
Del II: 9/9 



 

 

 

 

att leva med UI 
Higa, R., Chvatal, V. L., de Moraes Lopes, M. M., & Turato, 
E. R. (2011). The Meanings of Silence in Brazilian Women 
With Urinary Incontinence.  
Brazil 

Syftet var att 
undersöka 
betydelsen av 
tystnad hos 
Brasilianska 
kvinnor vid UI 

Semistrukturerad 
intervjustudie 

8 st Kommit fram till att kvinnor tycker 
det är pinsamt att prata om det och 
att de lider i tystnad och tycker inte 
det är ett problem som tas upp 
eftersom det är ett vanligt 

Del I 4/4 
 
Del II 9/9 
 

Hägglund, D., & Ahlström, G. (2007). The meaning of 
women's experience of living with long-term urinary 
incontinence is powerlessness. 
Sweden 

Att belysa 
kvinnors 
erfarenhet av att 
leva med 
urininkontinens 

Kvalitativ intervju 
En Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 

14 st Att leva med UI hör ihop med 
livshistorien. samspelet med familj 
och sjukvårdspersonal 

Del I: 4/4 
Del II: 8/9 

MacDonald, C., & Butler, L. (2007). Clinical outlook. Silent 
no more: elderly women's stories of living with urinary 
incontinence in long-term care.  
Canada 

Att förklara  
upplevelser av UI 
hos äldre kvinnor 
som lever på 
äldreboende 

En kvalitativ metod med 
teman. Intervjuer 

6 st Kvinnor blir beroende av andra och 
tappar självkontrollen. De isolerar 
sig för att hemlighålla UI. Fysiska 
symtom som hudirritationer, 
nedbrytning och fysiska obehag som 
känsla av att vara blöt, kall och 
fuktig. Olika strategier för att ta 
hand om sin UI samt påverkan av 
att leva på institution. 

Del I: 4/4 
Del II: 8/9 

Melville, J. L., Wagner, L. E., Fan, M., Katon, W. J., & 
Newton, K. M. (2008). Women's perceptions about the 
etiology of urinary incontinence.  
USA 

Att beskriva vad 
kvinnor uppfattar 
vara orsaken till 
sin UI 

Kvalitativ intervju med 
frågor som identifierats 
med teman och subteman. 

1192 st Accepterande av sitt handikapp pga 
ålder, förlossning och som kvinna 

Del I: 4/4 
Del II: 9/9 

Pakgohar, M., Hamid, T., Ibrahim, R., & Vahid-Dastjerdi, 
M. (2015). Portrait Representation of Postmenopausal 
Women’s Experiences of Living With Urinary Incontinence.  
Iran 

Att beskriva 
Upplevelsen av 
UI hos kvinnor 
som lever i 
muslimska länder 
genom att de 
ritar ett porträtt 
av sig själva om 
hur de känner. 

En hermeneutisk 
femonologisk studie med 
intervju och självporträtt. 
Teman och subteman 
bildades. 

9 st Teckningarna beskrev liknande 
uppfattningar. Störningar av den 
normala funktionen. Självpåtagna 
restriktioner samt känsla av 
förtvivlan. 

Del I: 4/4 
Del II: 9/9 

Zeznock, D., Gilje, F., & Bradway, C. (2009). Living with 
urinary incontinence: experiences of women from 'The Last 
Frontier'.  
USA 

Att undersöka 
kvinnors 
erfarenheter av 
att leva med 
urininkontinens 
och få en ökad 
förståelse genom 
kvinnornas egna 
berättelser 

Kvalitativ intervjustudie, 
indelade i teman och 
subteman 

17 st Sjuksköterskan göra en förändring 
till det bättre i kvinnors liv genom 
att fråga kring besvären samt ge 
dem mer kunskap och råd kring 
tankar om UI. Ett vanligt och 
förväntat problem. Många kvinnor 
hjälpte anhöriga med deras UI. Det 
tredje problemet som de pratade om 
var deras kommunikationsproblem 
p.g.a. språkförbistring 

Del I: 4/4 
Del II: 8/9 
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Är urvalet beskrivet?   Ja Nej 

   

 



 

 

 

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av 

frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja  

 Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 

trovärdighet) i diskussionen?   Ja  

 Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

      

  Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?     Ja 

  Nej 

 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 
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