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Sammanfattning 
  
Bakgrund: Urininkontinens innebär ofrivilligt urinläckage och är ett folkhälsopro-
blem i Sverige. Det är ett tillstånd som främst drabbar kvinnor och äldre.  Syftet: Att 
beskriva kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens. Metod: Litteraturö-
versikt, där kvalitativa artiklar analyserades enligt Fribergs femstegsmodell och 
sammanställdes till ett resultat. Datasökningarna utfördes i Medline och CINAHL, 
där elva artiklar valdes ut. Resultat: Består av tre huvudteman; maktlöshet, utan-
förskap och acceptans som växte fram från följande subteman: förlorad kontroll, ett 
begränsat liv, en känsla av skam, negativa möten inom vården, anpassning och en 
del av livet. Kvinnor upplever urininkontinens som en begränsning i vardagen. 
Kvinnor accepterar sin livssituation och pratar inte öppet om urininkontinens då det 
upplevs som skamligt och tabubelagt. Kvinnor upplever att det är lättare att prata om 
sin urininkontinens om sjukvården tar upp och samtalar kring urininkontinens. 
Slutsats: Det behövs en ökad kunskap och förståelse i samhället och inom vården 
för kvinnor med urininkontinens. Eftersom kvinnor inte själva talar öppet om sin 
urininkontinens är det viktigt att bedriva vidare forskning kring samspelet mellan 
vårdpersonal och kvinnor med urininkontinens. 

Nyckelord: upplevelse, urininkontinens, kvinnor, kvalitativ och litteraturöversikt  

  



Women’s experience of living with urinary incontinence 

Summary 

Background: Urinary incontinence causes involuntary urinary leakage and is a 
public health problem in Sweden. It is a condition that primarily affects women and 
the elderly. Aim: To describe women's experience of living with urinary inconti-
nence. Method: Literature review, where qualitative articles were analyzed accor-
ding to Friberg's five-step model and compiled into a result. Data searches were con-
ducted in Medline and CINAHL, where eleven articles were selected. Result: Consi-
sts of three main themes; powerlessness, exclusion and acceptance that emerged 
from the following subthemes: lost control, a limited life, a sense of shame, negative 
meetings in health care, adaptation and a part of life. Women experience urinary 
incontinence as a limitation in everyday life. Women accept their life situation and 
do not talk openly about urinary incontinence because it is felt as shameful and ta-
boo-coated. Women also find it easier to talk about their urinary incontinence if the 
healthcare brings up and talks about urinary incontinence. Conclusion: There is a 
need for increased knowledge and understanding in society and in the care of women 
with urinary incontinence. Since women do not speak openly about their urinary in-
continence, it is important to conduct further research on the interaction between 
healthcare and women with urinary incontinence. 

Keywords: experience, urinary incontinence, women, qualitative and literary overvi-
ew 
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Inledning 
  
Urininkontinens är ett folkhälsoproblem i Sverige (Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering [SBU], 2000). Under år 2015 beräknades cirka 11 procent av 
Sveriges befolkning ha inkontinens. Det finns dock ingen statistik från det året om 
hur många av dessa som hade urininkontinens (Folkhälsomyndigheten, 2016). Där-
emot beräknas det ha funnits runt en halv miljon svenskar som var drabbade av uri-
ninkontinens år 2000 (SBU, 2000). Främst är det äldre (65-84 år) kvinnor som 
drabbas av urininkontinens (Folkhälsomyndigheten, 2016; Stenzelius, 2005). På 
grund av att det främst drabbar kvinnor fokuserar denna litteraturöversikt på just 
den befolkningen. Urininkontinens innebär ofrivilligt urinläckage (Abrams, et al., 
2003). Att få återkontroll över urininkontinensen är en önskan hos många (Hayder 
& Schnepp, 2010; Kao, Hayter, Hinchliff, Tsai & Hsu, 2015). Personer med urinin-
kontinens behöver mer hjälp med exempelvis prova ut inkontinensskydd (Socialsty-
relsen, 2013). Det rapporteras även flera fallolyckor hos personer med urininkonti-
nens (Stenzelius, 2005). Urininkontinens påverkar inte människan bara fysiskt utan 
även psykiskt, det kan exempelvis ha en negativ effekt på människans sociala liv och 
livskvalitet (Abrams, et al., 2003; Hampel, et al., 2004; Stenzelius, 2005). Det är där-
för viktigt att lyfta kvinnors upplevelse av urininkontinens för att förbättra bemötan-
det av patienter med urininkontinens.  
    
           
Bakgrund 

Urininkontinens  
Urininkontinens innebär ofrivilligt urinläckage (Abrams, et al., 2003). Det betyder 
att dessa människor inte längre kan hålla sin urin i blåsan eller bara styra urinblåsan 
i en liten utsträckning (Hayder & Schnepp, 2010). De som drabbas av urininkonti-
nens är främst äldre (65-84 år) kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2016; Stenzelius, 
2005). Orsaken till urininkontinens kan vara förändringar i muskler, stödjande väv-
nad, urinrör och urinblåsa. Det som kan bidra till förändringar i dessa delar är infek-
tion i underlivet, graviditet eller förlossning (Kiliç, 2016). Även sjukdomar kan ge 
upphov till urinläckage exempelvis diabetes och stroke (Kiliç, 2016; Pizzi, et al., 
2014). Det naturliga åldrandet har också visat sig ha en stark relation till urininkon-
tinens (Matthews, Whitehead, Townsend & Grodstein, 2013). Hos vissa kan urinen 
komma i små mängder och hos andra i större mängder (Arya, Heidi, Segal & Nort-
hington, 2011).  

Det finns olika typer av urininkontinens. Ansträngningsinkontinens är den vanligas-
te typen av urininkontinens som uppkommer hos kvinnor (Hunskaar, Lose, Sykes & 
Voss, 2004). Den framkommer i samband med ansträngning som till exempel hosta, 
skratt eller vid tunga lyft. Ansträngningsinkontinens är särskild kopplad till ökad 
BMI, förstoppning och obstetrisk historia. Andra riskfaktorer är ökad ålder, klimak-
teriet, alkoholkonsumtion, rökning, hypertoni samt diabetes (Stothers & Friedman, 
2011; Bajramovic, Junuzovic & Bajramovic, 2014). Den andra typen är trängningsin-
kontinens, som beror på att själva blåsmuskeln är överaktiv och vill tömma innehål-
let i blåsan innan den är full. Vissa kan få urinläckage av både ansträngning och 
överaktiv blåsa, även kallad blandinkontinens (Abrams, et al., 2003). Det är dessa tre 
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typer av urininkontinens som förekommer främst hos kvinnor (Zumrutbas, et al., 
2014). 

Diagnostisering  
Det är viktigt att kvinnor med urininkontinens genomgår en utredning för att ta reda 
på vad som kan vara orsaken till individens urininkontinens. Genom en utredning 
kan sjuksköterska eller läkare fastställa vilken typ av urininkontinens individen har, 
hur stora urinläckage och hur ofta det sker (Altman et al, 2010). Utredningen börjar 
med att sjuksköterska tar en anamnes av patienten (Socialstyrelsen, 2013). I den 
allmänna anamnesen läggs vikt vid patientens sjukdomshistoria som inkluderar tidi-
gare eller pågående medicinska, neurologiska och urogenitala sjukdomar, tidigare 
buk- och bäckenoperationer samt genomgångna urinvägsinfektioner. Anamnesen 
omfattas också av en riktad del som innefattar inkontinensbesvär, förekomst av and-
ra blåssymtom, sexuella funktioner, tarmfunktioner, antalet förlossningar med even-
tuella komplikationer samt tidpunkt för eventuell klimakterium. Efter anamnesen får 
patienten en miktionlista där patienten får ett formulär för att fylla i klockslag för 
varje toalettbesök och läckage (Hellström & Lindehall, 2006). Där ingår även väg-
ning av inkontinensskyddet före och efter användning för att få ett mått på läckagets 
volym (SBU, 2015). Detta ger en helhetssyn av dygnsvolymen, fördelningen mellan 
dag och natt samt urinmängdens spridning. Miktionslistan fylls i under minst två 
dygn av patienten som har förmåga att fylla i. I annat fall kan till exempel underskö-
terska eller sjuksköterska eller anhörig vara behjälpliga (Hellström & Lindehall, 
2006). Även en undersökning av underlivet sker i samband med denna utredning av 
läkare (SBU, 2015). 

Behandling 
Det finns medicinska och icke-medicinska behandlingar för de olika typerna av uri-
ninkontinens. En icke medicinsk behandling är exmepelvis bäckenbottenträning 
(Stafne, Salvesen, Romundstad, Trojusen & Mørkved, 2012). Medicinska behand-
lingar innebär både operationer och läkemedel som behandlingsmetoder. Ett exem-
pel på en operation mot urininkontinens är Tension-free vaginal tape operation 
(TVT) som är specifikt till för de med ansträngningsinkontinens (Amat I Tardiu, 
Martínez Franco & Laïlla Vicens, 2011). Vid en operation med TVT sätts det in ett 
syntetiskt nät under urinröret för att hindra urinröret att sjunka ner vid ansträng-
ning (Rinne, Kainulainen, Aukee, Heinonen & Nilsson, 2011). Läkemedel är en an-
nan behandlingsmetod mot trängningsinkontinens (Dede, Dolen, Dede & Sivasgli-
oglu, 2012; Chapple, et al., 2008). Ett exempel på ett läkemedel är antimuskarina lä-
kemedel. Dessa läkemedel hämmar blåsmuskulaturens ofrivilliga sammandragning-
ar som uppkommer när blåsan fylls. Detta leder till att blåsan kan ta emot en större 
volym utan att tömmas ofrivilligt (Chapple, et al., 2008).  

Även om det finns hjälp att få av sjukvården är det enbart 20-50 procent som söker 
hjälp av de personer som har urininkontinens (SBU, 2000). Orsaker till detta kan 
vara tidsbrist, rädsla för förödmjukelse, okunskap om urininkontinens och existe-
rande behandlingar samt de omvårdnadsåtgärder som kan vidtas (Basu & Duckett, 
2009; Elbiss, Osman & Hammad, 2013; Paterson, et al. 2003).  
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Omvårdnad och egenvård vid urininkontinens 
I svensk sjuksköterskeförenings värdegrund är målet med omvårdnaden att främja 
hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande (Svenska sjuksköters-
keförening, 2016). Hälsa är en del av omvårdnadens centrala mål. Begreppet hälsa 
definieras enligt världshälsoorganisationen som ett ”tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktions-
nedsättning” (World health organization [WHO], 2006). Alla patienter har inte alltid 
kunskap om hur de kan få tag i information kring sin urininkontinens samt hur de 
ska kunna förbättra det (Paterson, et al. 2003). Det är då viktigt att sjuksköterskan 
träder fram och ger tydlig information samt undervisar patient och anhörig (Social-
styrelsen, 2005). Omvårdnadsprocessen som sjuksköterskan utför ska utgå från evi-
densbaserad vård (Leksell & Lepp, 2013). 

Det finns olika hjälpmedel att få beroende på vad patienten är i behov av. Det finns 
exempelvis absorberande produkter såsom inkontinensskydd och sängskydd (SBU, 
2001). Patienten kan få hjälp av sjuksköterska att prova ut dessa hjälpmedel, för att 
veta vilket hjälpmedel som är mest lämpligt för individen (Socialstyrelsen, 2013). 
Kvinnor kan även utföra egenvård såsom bäckenbottenträning, vilket har visat sig 
kunna förebygga och behandla ansträngningsinkontinens (Stafne, Salvesen, 
Romundstad, Trojusen & Mørkved, 2012; Sangsawang & Serisathien, 2012; SBU, 
2015). Omvårdnadspersonal exempelvis barnmorska kan ge råd och anvisningar om 
hur bäckenbottenmusklerna kan tränas (Reilly, Freeman, Waterfield, Waterfiels, 
Steggles & Pedlar, 2002). Kvinnor kan självständigt utföra egenvård när någon inom 
hälso- och sjukvården bedömt att patienten klarar av det. Bedömningen sker i sam-
råd med patienten och har hänsyn till kvinnans livssituation (Socialstyrelsen, 2017). 
Bäckenbottenträning innebär knipövningar som hjälper till att stärka musklerna som 
håller uppe bäckenbotten. Bäckenbottenträning genomförs genom att dra in, spänna 
och lyfta upp bäckenbottenmuskulaturen och ändtarmens slutmuskel i korta stunder 
på fem sekunder och sedan vila i fem sekunder. Övningarna rekommenderas att ge-
nomföras 30 till 80 gånger per dag i åtta till 20 veckor och därefter fortsätta i en läg-
re utsträckning under en längre period (SBU, 2015). En annan egenvård som patien-
ten kan utföra själv är blåsträning. Blåsträning utförs tillsammans med en miktions-
lista (Yoon, Song & Ro, 2003; Perrin, Dauphinée, Corcos, Hanley & Kuchel, 2005). 
Vid blåsträning ger sjuksköterskan information för att patienten ska kunna utföra 
det på egen hand (Socialstyrelsen, 2013). Det finns två grundläggande delar inom 
blåsträning; undervisning och schemalagda miktioner. Undervisningen sker via 
muntlig och skriftlig information samt videosekvenser av instruktioner. Schemalagda 
miktioner innebär att patienten ska tömma blåsan efter uppgjort schema (SBU, 
2015). Målet med blåsträning är att kunna viljemässigt öka intervallerna mellan mik-
tionstillfällena och öka blåsvolymen (Yoon, Song & Ro, 2003; SBU, 2015). Fysisk ak-
tivitet har också bevisats kunna förbättra vissa kvinnors urininkontinens genom att 
träna balans, uthållighet och styrka (Sackley et al. 2008). Vid egenvård såsom bäc-
kenbotten- och blåsträning ska sjuksköterskan vara med och stärka patientens mod 
och makt för att underlätta patientens kontroll, engagemang och medbestämmande. 
Denna process är även kallad för empowerment (Brattberg, 2003).  
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Empowerment 
Empowerment är ett omvårdnadsperspektiv som innebär att omvårdnadspersonalen 
fokuserar på patientens styrkor, rättigheter och förmågor (Lidén, 2014). Gibson 
(1991) beskriver empowerment i omvårdnadssammanhang som en process som hjäl-
per människor att stärka deras kontroll över faktorer som påverkar deras liv. Vidare 
syftar empowermentprocessen till att främja och förbättra patienternas förmåga att 
möta sitt eget behov, lösa sina egna problem och mobilisera de resurser som behövs 
för att behärska sina egna liv (Gibson, 1991). För patienten innebär empowerment en 
möjlighet att få vara med och bestämma över sin egen vård och rehabilitering (Bratt-
berg, 2003). Detta i sig leder till att patienten får en ökad egenmakt, kraft och kon-
troll över sitt liv och sin hälsa (Chen, Mullins, Novak & Thomas, 2015; Lidén, 2014). 
En god förutsättning för att empowerment ska fungera är en trygg relation mellan 
sjuksköterskan och patienten (Henderson, 2002; Wåhlin, Ek & Idvall, 2009). Sam-
verkan bygger på att göra patienten delaktig från början till slutet genom att sjukskö-
terskan är engagerad och ser hela individen (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 
2004). När patienten får förmedlad professionell kunskap från omvårdnadspersona-
len gör det dem delaktig i sin egen vård och kan på så sätt uppnå en högre grad av 
empowerment (Tveiten & Meyer, 2009).  

För att stärka empowerment hos kvinnor med urininkontinens är det viktigt att hjäl-
pa personerna hitta effektiva metoder för att hantera vardagssituationer. Dessa ef-
fektiva metoder hjälper då till att höja självkänslan hos kvinnor med urininkontinens 
samt ger möjligheten till att bilda förutsägbarhet i personens vardag vilket hjälper 
personen att känna sig trygg. Det är viktigt att hjälpa kvinnor med urininkontinens 
att lära känna kroppens signaler och skapa nya mönster i vardagslivet. Detta kan bi-
dra till att personen börjar förutse moment där urinläckage kan uppstå och förbereda 
sig, det vill säga få kontroll över sin situation. Det är även viktigt som sjuksköterska 
att ge information om forum och stödgrupper som kvinnor med urininkontinens kan 
delta i. Detta har visat sig öka självkänslan då personer slipper känna sig ensamma 
med sitt tillstånd. Samt att berätta för anhöriga och dela med sig av sitt tillstånd kan 
vara ett steg mot ökad självkänsla och egenmakt (Hoogsteyns & Van der Horst, 
2015). 

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 
urininkontinens. 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt av kvalitativa artiklar genomfördes eftersom syftet var att be-
skriva kvinnors upplevelser (Fridlund & Mårtensson, 2017; Danielson, 2017). Syftet 
med en litteraturöversikt är att få kunskap om aktuell forskningsläge kring det stude-
rade fenomenet (Rosén, 2012). Kvalitativ ansats har använts i analysen av studierna 
för att nå en förståelse om kvinnors upplevelse (Danielson, 2017). I analysen har en 
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induktiv ansats använts vilket utgår från innehållet i en text, det vill säga förutsätt-
ningslöst letande (Henricson, 2017).  

Urval och Datainsamling 
Datasökningar utgick från studiens syfte och relevanta sökord användes. Sökningar 
gjordes i databaserna CINAHL och Medline som är inriktade på forskning inom om-
vårdnad (Kristensson, 2014). Sökorden som användes var Urinary incontinence, 
women, experience, perception, attitude, view, feeling, qualitative, focus group, 
narrative och interview. Trunkering användes för att inkludera alla böjningar på or-
den experience*, perception*, attitude*, view* qualitative*, focus group*, narrati-
ve* interview* och feeling*. I databasen CINAHL finns ett system med ämnesord 
som kallas CINAHL Headings och i Medline kallas dessa MeSH-termer. Ämnesord 
används för att beskriva innehållet mer exakt i en artikel (Karlsson, 2017) och an-
vändes på ordet Urinary incontinence. Först användes sökorden var och en för sig, 
se bilaga 1. Därefter kombinerades urinary incontinence med de resterande sökor-
den genom booleska operatorer OR och AND som sattes in mellan de olika sökorden 
(Karlsson, 2017). Avgränsningar vid artikelsökningen var peer-reviewed, abstract 
available och att studierna skulle vara publicerade mellan 2007-2017. Exklusionskri-
terierna var kvinnor under 18 år samt artiklar med kvantitativ ansats. Antalet träffar 
i CINAHL var 50 stycken varav 19 abstract lästes för att få en inblick i vad de handla-
de om. Sex artiklar lästes, varav fem inkluderades efter kvalitetsgranskningen. Data-
basen Medline gav 91 sökningar varav 22 abstract lästes. Av dessa 22 abstract lästes 
sju artiklar, varav sex artiklar kvalitetsgranskades. En kvalitetsgranskning av artik-
larna som valdes ut gjordes utifrån protokollet som Avdelningen för omvårdnad på 
Hälsohögskolan har framtagit, se bilaga (Bilaga 2). Protokollet används för att artik-
larna ska uppfylla kriterier, exempelvis relevant syfte i artikeln och att rätt metod an-
vänds (Kristensson, 2014).  

Dataanalys  
Analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helheten till delarna och därifrån till 
en helt ny helhet. Denna process beskrivs i Fribergs femstegsmodell. I första steget 
lästes artiklarna ett flertal gånger. Vidare i steg två identifierades nyckelfynd i varje 
studies resultat och markerades med olika färger. I det här steget var det betydelse-
fullt att ta hänsyn till den beskrivande texten för att få med viktig information. För 
att få en helhetssyn över det som har analyserats gjordes en sammanställning (se bi-
laga 3) som utfördes i tredje steget. I steg fyra sammanställde författarna resultatet 
tillsammans, vägde ihop och analyserade genom att leta efter gemensamma nämnare 
och skillnader i de inkluderade studierna. Dessa likheter och skillnader samman-
ställdes till olika huvudteman som passade till syftet för denna litteraturöversikt 
(Friberg, 2013). I det femte och sista steget sammanställdes tre huvudteman.  

Etiska överväganden  
En forskare måste enligt lag i Sverige genomgå en etikprövning av sin forskning om 
den ska bedrivas på människor (Sandman & Kjellström, 2013). En litteraturöversikt 
omfattas inte av lag om etikprövning och forskning som avser människor. Målet med 
lagen är att skydda individen och respektera dennes människovärde vid forskning 
(SFS, 2003:460). Inom den medicinska forskningen krävs ett formellt etiskt tillstånd 
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för att genomföra en planerad studie; deltagare i studien är för det mesta människor 
och därför behövs deras rättigheter, säkerhet och välbefinnande skyddas (Polit & 
Beck, 2012). Den etiska granskningsnämnden gör noggranna etiska övervägande in-
nan inledd forskning (Wallengren & Henricson, 2012). Därför var artiklar med ett 
godkänt etiskt tillstånd ett krav vid sammanställningen av denna litteraturöversikt. 
Detta har framstått i artikeln eller i tidskriftens kriterier där den publicerats. Det 
etiska tillståndet granskades också genom att använda kvalitetsgranskningsprotokol-
let framtaget av Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 2). 

Resultat  

I analysen framträdde tre huvudteman: maktlöshet, utanförskap och acceptans. 
Dessa huvudteman växte fram från subteman: förlorad kontroll, ett begränsat liv, 
en känsla av skam, negativa möten inom vården, anpassning och en del av livet.  
Se figur 1.  

! ! !  
Figur 1: Översikt av huvudteman och subteman 
  

Maktlöshet 
Kvinnor upplever en oförmåga att styra över sina liv på grund av förlorad kontroll 
över sin kropp och sin självständighet. Detta har i sig lett till ett begränsat liv där de 
inte längre kan göra saker som de brukade göra eller vill göra.  

Förlorad kontroll 
Kvinnor upplever att de har förlorat kontrollen över sig själva (MacDonald & Butler, 
2007; Hägglund & Ahlström, 2007). Det är allt ifrån kroppskontroll, självständighet 
och möjligheten att bibehålla ett aktivt liv (Hägglund & Ahlström, 2007). Kvinnor 
beskriver urininkontinens som något som stör deras normala funktion i vardagen 
(Hamid, Pakgohar, Ibrahim & Dastjerdi, 2015). Kvinnor upplever frustration och ils-
ka över att inte kunna kontrollera sin egna kropp (Hägglund & Ahlström, 2007; Ha-
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mid et al., 2015). Kvinnor som upplever att de inte har kontroll över sin urininkonti-
nens beskriver ett hinder i deras välbefinnande som leder till att de förlorar självsä-
kerhet (Delarmelindo, Parada, Rodrigues & Bocchi, 2013). Kvinnor upplever att uri-
ninkontinensen har bidragit till att de har förlorat sin värdighet genom att det känns 
som att de har gått tillbaka till barndomen och blivit ”stora bebisar” som inte kan 
hålla tätt (MacDonald & Butler, 2007; Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-
Blom, 2008; Hamid et al., 2015). Vidare beskriver kvinnor att urininkontinens är nå-
got som de får lida med i tystnad (Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). De uttrycker en 
känsla av skuld eftersom individen inte längre kan utöva sin religion på grund av av 
sin urininkontinens, exempelvis hålla sig ren under en ceremoni (Hamid et al., 
2015). Kvinnor får gå upp många gånger under natten för att byta natt- och sängklä-
der vilket upplevs påverka sömnen negativt (Delarmelindo et al., 2013).  

Ett begränsat liv  
Kvinnor upplever att de inte längre kan göra samma saker som förr. Exempelvis 
undviks bastning med familjen på grund av att det är ett för intimt ämne att förklara 
för sin familj ifall ett urinläckage skulle uppkomma (Hägglund & Ahlström, 2007). 
Kvinnor undviker vissa fysiska aktiviteter, allt från löpning till att leka med sina 
barn, på grund av att de är rädda över att de ska få urinläckage. Rädslan över att läc-
ka finns även vid hostningar, nysningar och vid skratt (Melville, Wagner, Fan, Katon 
& Newton, 2008; Hägglund & Ahlström, 2007; Hamid et al,, 2015). Kvinnor upple-
ver att urininkontinensen påverkar deras intimitet med deras partner. Kvinnor und-
viker exempelvis att äta ute med sin partner eftersom de känner sig obekväma och 
kan därav inte njuta av tillvaron (Bradway & Strumpf, 2008). Även samlag med sin 
partner påverkas negativt då kvinnorna upplever att sexuella relationer inte längre 
kan vara spontana utan måste planeras i förväg (Hägglund & Wadensten, 2007). 
Kvinnor upplever att urininkontinensen hindrar dem från att göra aktiviteter som tar 
lång tid som till exempel resa, gudstjänster och att gå på kalas. Kvinnor undviker att 
ta på sig kjolar, klänningar och ljusa byxor vilket upplevs negativt då de inte längre 
kan ta på sig vad de vill (Delarmelindo et al., 2013). 

Utanförskap 
Urininkontinens upplevs som något negativ och skamligt som inte är socialt accepte-
rat att prata om. Kvinnor upplever även att sjukvårdspersonal inte tycker att urinin-
kontinens är något viktigt eftersom de inte blir tagna på allvar eller blir informerade 
om det.  

En känsla av skam 
Kvinnor upplever en oro för att de ska lukta urin och känner ett starkt behov av att 
behöva gå på toa ofta för att byta inkontinensskydd på grund av detta (Andersson et 
al., 2008). De kopplar urininkontinens till något som är tabubelagt (Hägglund & 
Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007). Kvinnorna pratar inte öppet om sin 
urininkontinens för att det är pinsamt. Det påverkar deras självkänsla och är enligt 
dem inte något socialt accepterat ämne att prata om (MacDonald & Butler, 2007; 
Hamid et al., 2015). De har även en känsla av osäkerhet gällande sin urininkontinens 
och väljer att inte prata om den på grund av rädslan att bli kritiserad av andra (Higa, 
Chvatal, Lopes & Turato, 2011; Hamid et al., 2015). Kvinnor tycker att det är en skam 
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att läcka eftersom de kopplar det till när de var små och fick lära sig att inte kissa på 
sig (Hägglund & Wadensten, 2007). 

Negativa möten inom vården 
Kvinnor upplever att de inte blir tagna på allvar när de talar om sin urininkontinens 
med sjukvården (Andersson et al., 2008; Hägglund & Ahlström, 2007; Zeznock et al., 
2009). Vårdpersonalen tar inte upp samtalet kring urininkontinens och ställer inte 
frågor om urininkontinens eller informerar om det (Bradway & Strumpf, 2008; 
Hägglund & Wadensten, 2007). Kvinnor upplever att det skulle vara lättare att prata 
om sin urininkontinens om sjukvårdspersonalen skulle ta upp och samtala kring uri-
ninkontinens tillsammans (Andersson et al., 2008). De upplever ett behov av att en 
sjuksköterska ska kunna hjälpa till och ge råd (Hägglund & Ahlström, 2007). Be-
handling för urininkontinens upplevs inte som en hög prioritet (Hägglund & Wa-
densten, 2007). Kvinnor från andra länder och kulturer upplever att det är svårt att 
förklara sina problem samt att förstå instruktioner och behandlingar på grund av 
språksvårigheter. De beskriver även att det är lättare att prata med kvinnliga vårdgi-
vare då de upplever att det är pinsamt att tala med en manlig vårdgivare (Andersson, 
Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 2009).   

Acceptans  
Kvinnorna beskriver en acceptans i sin livssituation med att leva med urininkonti-
nens och de hittar olika sätt som hjälper dem att hantera sin urininkontinens i var-
dagen. Kvinnor ser inte sin urininkontinens som ett hinder, utan mer som ett natur-
ligt förlopp i livet som de har lärt sig att leva med. Det finns även de som tycker att 
andra sjukdomar är viktigare att fokusera på.  

Anpassning 
Kvinnorna planerar sin dag utefter sin urininkontinens. Detta gör de genom att ex-
empelvis ta reda på var toaletter finns placerade, att ofta gå på toaletten eller att inte 
ta vätskedrivande läkemedel vissa dagar för att undvika ökad urinläckage (Anders-
son et al., 2008; Hägglund & Ahlström, 2007). De undviker att dricka lika mycket 
vätska då de upplever att konsumtionen av mycket vätska får dem att läcka (Melville 
et al., 2008). Användning av inkontinensskydd upplevs göra det möjligt att leva ett 
liv som individen vill (Andersson et al., 2008; Zeznock et al., 2009). Urininkontinens 
upplevs inte hindra kvinnor från att träna, exempelvis använder sig kvinnor av bäc-
kenbottenträning som en metod för att få mer kontroll över sin urininkontinens (An-
dersson et al., 2008). Kvinnor upplever även att urininkontinens inte förhindrar 
samlag med sin partner och hittar sätt att hantera det exempelvis genom att lägga en 
handduk på sängen under samlag (Bradway & Strumpf, 2008).  

En del av livet 
Kvinnor upplever att urininkontinens är en del av livet trots påverkan på sexlivet, 
och relaterar det till tidigare förlossningar. Kvinnor upplever urininkontinensen som 
en vanlig komplikation efter en förlossning och att det inte finns något att göra åt det 
(Higa et al., 2011; Melville et al., 2008; Hägglund & Wadensten, 2007). De skäms 
inte av att prata om sin urininkontinens då de upplever att det är något naturligt 
(Hägglund & Ahlström, 2007). Kvinnor upplever att det hjälper att få prata om sin 
urininkontinens med andra som har samma problem. Detta uppmuntrar kvinnor till 
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att exempelvis söka hjälp för sin urininkontinens (Zeznock et al., 2009). Precis som 
menstruationen och att föda barn så är det något som de har lärt sig att leva med. 
Kvinnor upplever inte att urininkontinens är något större problem. Exempelvis hål-
ler de igång med träning såsom att cykla utan att bli påverkad av sitt urinläckage. De 
som lider av andra sjukdomar exempelvis cancer upplever att urininkontinens inte är 
ett lika stort problem eftersom andra sjukdomar är viktigare att fokusera på (Anders-
son et al., 2008).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
I denna litteraturöversikt var syftet att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med 
urininkontinens. För att få en djupare förståelse i kvinnors upplevelser valdes det att 
enbart fokusera på kvalitativa studier då kvalitativ forskning fokuserar på att tolka, 
beskriva och få förståelse (Forsberg & Wengström, 2016). En av exklusionskriterier-
na var kvantitativa artiklar då dessa inte är en lämplig metod att använda för att för-
djupa förståelsen för människans upplevelse av ett fenomen (Billhult & Gunnarsson, 
2015). Elva kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturöversikten vilket författarna 
ansåg vara tillräckligt då syftet med kvalitativ forskning är att öka förståelsen om ett 
visst fenomen och inte att generalisera. Artikelsökningarna gjordes i två databaser: 
CINAHL och Medline (Kristensson, 2014). Detta för att CINAHL riktar sig mer åt 
omvårdnad och Medline är mer inriktad på medicinsk forskning (Forsberg & Weng-
ström, 2016). Sökningen utfördes enbart i två databaser för att det fanns tillräckligt 
med relevanta artiklar utifrån sökningen i CINAHL och Medline, vilka svarade på 
studiens syfte. Fördelen med att använda databaser med olika inriktningar är att det 
ökar tillförlitligheten samt trovärdigheten då databaserna ger bredare resultat och 
fler relevanta artiklar hittas (Henricsson, 2012). Inga geografiska begränsningar fö-
rekom och artiklar från USA, Brasilien, Sverige, Iran och Canada fanns med i littera-
turöversikten. Detta är fördelaktigt då det medför att resultatet anses överförbart in-
ternationellt vilket i sin tur ger en bredare förståelse av upplevelsen av urininkonti-
nens i olika världsdelar. Då sjukvården inte ser ut på samma sätt i de olika länderna 
finns en medvetenhet om att upplevelserna påverkas beroende på i vilket land in-
samlingen av datan är gjord i. Avgränsningen mellan år 2007 och 2017 användes för 
att få fram så ny forskning som möjligt, därför resonerades att tio år var en rimlig 
gräns för åldern på de inkluderade studierna. Studiens kvalité påverkas inte av artik-
larnas ålder utan det som är mest betydelsefullt är att artiklarna besvarar syftet och 
därför kan det finnas en svårighet att hitta ett bra tidsintervall för artiklarna (Kris-
tensson, 2014). Den totala sökningen i de båda databaserna gav 141 träffar. Alla titlar 
genomlästes och de titlar som svarade på syftet lästes sedan abstracten på. För att 
säkerställa kvaliteten hos artiklarna användes kvalitetsgranskningsprotokollet fram-
taget av Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 1). Kvalitetsgranskningen utfördes 
oberoende av författarna för att sedan diskutera bedömningarna med varandra. Alla 
artiklar uppnådde inte alla delar i protokollet, därav kan artikelns trovärdighet 
minska (Wallengren & Henricson, 2012). Då författarna var eniga angående artiklar-
nas kvalite ges det trovärdighet åt bedömningarna (Henricson, 2012). Studien grun-
dar sig på artiklar som är skrivna på engelska. Eftersom engelska inte är författarnas 
modersmål finns en risk för feltolkning av ord och meningar vilket kan påverka stu-
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diens tillförlitlighet negativt. Även förförståelse om urininkontinens kan påverka re-
sultatet genom att det tolkas i en mer positiv eller negativ riktning än hur det egent-
ligen menades av kvinnorna som blev intervjuade. För att undvika detta diskuterade 
författarna kring egna tankar under hela studiens gång. Men det går inte att fullstän-
digt utesluta att förförståelsen inte har påverkat resultatet (Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens. I 
analysen som gjordes enligt Fribergs femstegs modell framkom fynd som sedan de-
lades upp i olika teman. De teman som diskuteras är maktlöshet, utanförskap och 
acceptans.  
  
Under huvudtemat ”maktlöshet” framkom det att kvinnor upplever en oförmåga över 
att styra sig själv och sitt liv vilket skapar en upplevelse av förlorad kontroll och ett 
begränsat liv. Urininkontinens beskrivs som ett hinder från att bibehålla ett aktivt 
och socialt liv såsom fysiska aktiviteter eftersom kvinnor upplever en rädsla över att 
få urinläckage. Genom att sjuksköterskan träder fram och använder sig av empo-
werment i sitt arbete tillsammans med patienten kan det leda till att kvinnor får en 
ökad egenmakt och kontroll över sig själv och sitt liv (Chen, Mullins, Novak & Tho-
mas, 2015; Lidén, 2014). Empowerment kan även hjälpa patienterna att hitta effekti-
va metoder som hjälper patienten att hantera sin vardagssituation. Detta gör att 
kvinnor kan lära känna sin kropp igen och börja förutse moment där urinläckage kan 
uppstå och få kontroll över situationen (Hoogsteyns & Van der Horst, 2015). I resul-
tatet framkom det att kvinnor upplever att de inte längre kan utföra aktiviteter på det 
sättet som de är vana vid på grund av rädslan för att läcka urin. Peterson (2008) me-
nar att det är viktigt att utvärdera hur urininkontinens påverkar kvinnors förmåga 
att upprätthålla ett aktivt liv samt främja livskvaliteten hos kvinnor med urininkon-
tinens, vilket är en viktig del av omvårdnaden. Det är även av vikt att kvinnor får in-
formation om att fysisk aktivitet kan förbättra deras urininkontinens, så att de inte 
undviker det (Sackley et al. 2008). Kvinnor upplever att urininkontinensen påverkar 
sexuallivet negativt då sexuella relationer inte längre kan vara spontana utan måste 
planeras i förväg. Stenzelius (2005) menar att hela familjesituationen blir påverkad 
om intimiteten med sin partner blir störd. Kvinnor får svårt att slappna av då rädslan 
för att läcka urin finns.    
         
I andra huvudtemat ”utanförskap” framkommer det att kvinnor upplever urininkon-
tinens som tabubelagt. Kvinnor känner skam och är rädda för att lukta urin, detta 
bekräftas av SBU (2000) genom att kvinnor med urininkontinens undviker att delta i 
sociala sammanhang på grund av rädslan över att lukta urin. Kvinnor undviker även 
att prata om sin urininkontinens eftersom det upplevs vara pinsamt eller något som 
inte är socialt acceptabelt att prata om. Bemötandet från hälso- och sjukvården upp-
levdes brista då kvinnorna inte blev tagna på allvar eller fick tillräckligt med informa-
tion om sin urininkontinens. Målet med hälso- och sjukvården är enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) att ge en god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Det är viktigt att kvinnor får genomgå en utredning för att kunna få 
den hjälp som patienten är i behov av. I dessa situationer ska då sjuksköterskan un-
dervisa kvinnor om ämnet och ge tydlig information (Socialstyrelsen, 2005). Genom 
att gå med stödgrupper eller delta i forum kan det hjälpa kvinnor att öka sin själv-
känsla och minska känslan av att vara ensam med sitt tillstånd (Hoogsteyns & Van 
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der Horst, 2015). Resultatet visade även att patienter tycker att det är lättare att pra-
ta om sin urininkontinens om sjukvårdspersonalen börjar prata om det. En öppenhet 
mellan vårdpersonalen och patienten behövs för att kvinnor ska känna sig trygga och 
våga prata öppet om sina problem.  
      
Under huvudtemat “acceptans” upplevde kvinnor att urininkontinensen inte är nå-
got större problem och att de kan utföra sina aktiviteter utan att bli påverkad av uri-
ninkontinensen. Hur mycket kvinnors livskvalitet påverkas av urininkontinensen be-
ror på volymen samt frekvensen av läckaget. Även vilken typ av inkontinens samt på-
verkan på deras sexuella och sociala liv påverkar hur kvinnor ser på sin urininkonti-
nens (Grey, 2003). I resultatet framkom det att kvinnor upplever att de har fått mer 
kontroll över sin urininkontinens efter att ha använt sig av bäckenbottenträning. 
Forskning har även visat att bäckenbottenträning kan förebygga och behandla uri-
ninkontinens (Stafne, et al., 2012; Sangsawang & Serisathien, 2012; SBU, 2015). Re-
sultatet visade även att kvinnor fick en upplevelse av att inkontinensskydd hjälpte 
dem att leva ett liv som de ville. I en studie gjord av Hoogsteyns & Van der Horst 
(2015) framkom det i resultatet att bra inkontinensskydd främjar egenmakten och 
underlättade livet. 
Det är därför viktigt att kvinnor får hjälp från en sjuksköterska för att prova ut in-
kontinensskydd (Socialstyrelsen, 2013).  I resultatet framkom det att kvinnor upple-
ver urininkontinens som något naturligt, vilket de har lärt sig leva med. Kvinnor är 
mer benägna att utveckla urininkontinens om deras mamma eller äldre systrar har 
urininkontinens (Hannestad, Lie, Rortveit & Huskaar, 2004).  

Slutsatser 
Artiklarna som användes i resultatet visade att kvinnor med urininkontinens upple-
ver förlorad kontroll över sin livssituation. Vardagsaktiviteter som tidigare varit 
självklart vill kvinnor inte längre utföra på grund av rädsla över urinläckage. Kvinnor 
upplever urininkontinens som något skamligt och tabubelagt. Kvinnor pratar inte 
öppet om sin urininkontinens och önskar att sjukvårdspersonalen ger information 
samt pratar öppet om urininkontinens. Vidare forskning behövs för att utreda hur 
sjukvården kan förbättras för att kvinnor med urininkontinens ska få en mer positiv 
upplevelse av sin urininkontinens. Mer forskning behövs också för att utreda hur 
samspelet mellan vårdpersonal och kvinnor med urininkontinens ska förbättras för 
att öppet kunna prata om urininkontinens samt för att få en uppfattning om hur 
många inom sjukvården som tar upp urininkontinens i samtal med patienter. Sjuk-
sköterskans roll i att utbilda och informera kvinnor med urininkontinens är viktig 
och detta bör framhävas i sjuksköterskeutbildningen. Förhoppningen är att det den-
na litteraturöversikt har belyst kan vara till gagn för sjuksköterskor i framtiden. 
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8/8 
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Författare, 
år & land 

Titel Syfte De-
sign

Del-
taga-
re

Resultat Kvali-
tets-
be-
döm-
ning

Delarmelindo, 
RA., Parada, 
CL., Rodri-
gues, RP., & 
Bocchi, SM. 
(2013).  
Brazil 

Between 
suffering 
and hope: 
rehabilita-
tion from 
urinary 
inconti-
nence as 
an inter-
vening 
compo-
nent.

Syftet är att 
få förståelse 
för kvin-
nors upple-
velser av 
urininkon-
tinens som 
bor I Brasi-
lien

Kvali-
ativ 
med 
inter-
vjustu
die

18 st Visar att urinin-
kontinens be-
gränsar varda-
gen. Kvinnor 
upplever skam 
och kan inte ha 
på sig vilka klä-
der de vill. Uri-
ninkontinens 
orsakar många 
klädbyten.

Del I: 
4/4 
Del II: 
7/8

Hamid, Ten-
gku Aizan, Mi-
noo Pakgohar, 
Rahimah Ibra-
him, and Mar-
zieh Vahid 
Dastjerdi. 
2015.  
Iran 

"Stain in 
life": The 
meaning 
of urinary 
inconti-
nence in 
the con-
text of 
Muslim 
postme-
nopausal 
women 
through 
hermeneu-
tic phe-
nomeno-
logy." 

Syftet är att 
belysa mus-
limska 
kvinnors 
upplevelse 
av att leva 
med uri-
ninkonti-
nens efter 
menopaus

Kvali-
tativ 
med 
inter-
vju. 
Fe-
no-
me-
nolo-
gisk 
her-
me-
neu-
tisk 
me-
tod.

17 st Tre huvudkate-
gorier: känslan 
av förtvivlande, 
begränsning och 
störning i den 
normala funk-
tionen. Kvinnor 
undviker sociala 
interaktioner, 
dagliga aktivite-
ter. Sjukvårds-
personal ska 
vara medvetna 
om betydelsen 
av urininkonti-
nens för kvin-
nor.

Del I: 
4/4 
Del II: 
7/8

Higa, R., Chva-
tal, V. L., de 
Moraes Lopes, 
M. M., & Tura-
to, E. R. 
(2011). Brazil 

The Mea-
nings of 
Silence in 
Brazilian 
Women 
With Uri-
nary In-
conti-
nence. 
 

Syftet var 
att under-
söka inne-
börden av 
tystnad hos 
brasilianska 
kvinnor 
med uri-
ninkonti-
nens

Kvali-
tativ, 
Semi-
struk-
ture-
rad 
inter-
vjustu
die.

8 st
Urininkontinens 
orsakar skam 
och bidrar till 
att kvinnor är 
rädda att någon 
ska upptäcka 
deras problem. 
Kvinnor mini-
merar sin uri-
ninkontinens. 
Kvinnor uttryc-
ker sig via tyst-
nad 

Del I: 
4/4 
Del II 
8/8
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Författa-
re, år & 
land 

Titel Syfte De-
sign

Del-
taga-
re

Resultat Kvali-
tets-
be-
döm-
ning

Hägglund, 
D., & 
Ahlström, 
G. (2007). 
Sweden 

The mea-
ning of 
women's 
experience 
of living 
with long-
term urina-
ry inconti-
nence is 
power-
lessness. 

Syftet är 
att belysa 
betydel-
sen av 
kvinnors 
upplevel-
se av uri-
ninkon-
tinens

Kvalita-
tiv med 
inter-
vju. 
Feno-
meno-
logisk 
herme-
neutisk 
metod.

14 st Två huvudkatego-
rier: vara i en ut-
satt situation och 
att sträva efter an-
passning. Kvinnor 
upplevde urinin-
kontinens som 
skamligt men för-
söker vinna tillba-
ka makten. Kvin-
nor accepterar sin 
livssituation men 
känner maktlöshet.

Del I: 
4/4 
Del II: 
7/8

Hägglund, 
D. & Wa-
densten, B. 
(2007).  
Sweden

Fear of hu-
miliation 
inhibits 
women ́s 
care-seek-
ing beha-
viour for 
long-term 
urinary in-
continence.

Syftet är 
att belysa 
kvinnors 
erfaren-
heter av 
när de 
söker 
hjälp för 
sin uri-
ninkon-
tinens

Kvalita-
tiv med 
inter-
vju. Fe-
nome-
nolo-
gisk 
herme-
neutisk 
metod. 

13 st Tre kategorier togs 
fram: att vara I en 
besvärlig situation, 
ha personliga tan-
kar och att söka 
hjälp samt för-
väntningar på vår-
den. Urininkonti-
nens bidrar till 
skam och påverkar 
sexuella relationer. 
Kvinnor upplever 
att urininkontinens 
inte är prioriterat 
samt viljan av att 
prata med öppet.

Del I: 
4/4 
Del II: 
7/8
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MacDonald, 
C., & Butler, 
L. (2007).  
Canada 

Silent no 
more: el-
derly wo-
men's stori-
es of living 
with urina-
ry inconti-
nence in 
long-term 
care. 

Syftet är 
att för-
klara 
upplevel-
sen av 
urinin-
konti-
nens hos 
kvinnor 
som lever 
på äldre-
boende.

Kvalita-
tiv med 
teman-
tisk 
analys. 
Inter-
vju. 

6 st Kvinnor upplever 
förlorad kropps-
kontroll. De pratar 
inte öppet om uri-
ninkontinens då 
det inte ses som 
något socialt ac-
cepterat att prata 
om. Kvinnor har 
kommit på olika 
strategier för att 
klara av sin vardag, 
såsom att dricka 
mindre och gå på 
toa oftare.

Del I: 
4/4 
Del II: 
7/8
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Författare, 
år & land 

Titel Syfte Design De
lta
ga
re

Resultat Kvali-
tets-
be-
döm-
ning

Melville, J. L., 
Wagner, L. E., 
Fan, M., Ka-
ton, W. J., & 
Newton, K. M. 
(2008).  
USA 

Women's 
percep-
tions 
about the 
etiology of 
urinary 
inconti-
nence. 
 

Syftet är 
kvinnors 
uppfattning 
av vad som 
är orsaken 
till deras 
urininkon-
tinens

Kvalitativ 
intervju 
med frå-
gor som 
identifie-
rats med 
teman och 
subteman. 

145
8 
st 

Urininkontinens 
orsakas av bland 
annat efter för-
lossning. Det är 
viktigt att utbil-
da kvinnor för 
att förstå deras 
tankar kring 
urininkontinens. 

Del I: 
4/4 
Del II 
8/8

Zeznock, D., 
Gilje, F., & 
Bradway, C. 
(2009).  
USA  

Living 
with uri-
nary in-
conti-
nence: ex-
periences 
of women 
from 'The 
Last Fron-
tier'.

Syftet är att 
undersöka 
kvinnors 
erfarenhe-
ter av att 
leva med 
urininkon-
tinens och 
få en bättre 
förståelse 
från kvin-
nors per-
spektiv

Kvalitativ, 
djupgåen-
de ostruk-
turerad 
intervju. 

17 
st

Kvinnor undvi-
ker att prata om 
sin urininkonti-
nens. De upple-
ver en oro över 
få urinläckage. 
Bemötandet 
mellan vården 
och patent bris-
ter då urinkon-
tinens inte 
uppmärksam-
mas av sjuk-
vårdspersonal.  

Del I: 
4/4 
Del II: 
7/8
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