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Abstrakt 

Bakgrund: Urininkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem som är vanligt bland vuxna 

kvinnor, i Sverige beräknas 500000 personer besväras av detta tillstånd. Urininkontinens 

påverkar kvinnors vardagliga liv både fysiskt, psykiskt och socialt, trots detta avstår 

majoriteten från att söka hjälp. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva 

kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Metod: Litteraturöversikt baserad på 

14 vetenskapliga originalartiklar som hittades i databasen Pubmed och Cinahl. De valda 

artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Urininkontinens medförde 

begränsningar i kvinnornas vardag och sämre livskvalité i form av social isolering, skam och 

rädsla. Det framkom också att majoriteten av kvinnorna inte sökte hjälp för sina besvär på 

grund av rädsla för att inte bli tagna på allvar. En del kvinnor föredrog att hålla sin 

urininkontinens hemligt eftersom det inte betraktas som socialt accepterat men också för att 

behålla en viss integritet. Diskussion: Kvinnor som lever med urininkontinens upplever 

begränsningar i det dagliga livet samt negativ påverkan på livskvaliteten. Kommunikation 

(verbalt och icke-verbalt) är sjuksköterskans viktigaste redskap som syftar till att lära känna 

patienten och tillgodose hans/hennes behov för att uppnå en gynnsam hälsa. Sjuksköterskan 

bör visa empati, respekt och förståelse vid det första mötet för att skapa en förtroendefull 

relation med kvinnan. Slutsats: Förslag till vidare forskning är att belysa sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda kvinnor med urininkontinens, därmed kan eventuella brister tas 

upp och förbättras. 

  

Nyckelord: Erfarenhet, kvinnor, litteraturöversikt, upplevelser, urininkontinens. 
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  “People of all ages, and vulnerable groups in particular … 

continue to suffer unnecessarily and often in silence, with a 'life 

sentence' of bladder and/or bowel incontinence.”  

(Royal College of Physicians RCP, 2010, s. 6) 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Innehållsförteckning 

Inledning .............................................................................................................................................. 4 

Bakgrund ............................................................................................................................................. 4 

Urininkontinens ............................................................................................................................... 4 

Olika typer av urininkontinens ........................................................................................................ 4 

Riskfaktorer ..................................................................................................................................... 5 

Behandling ....................................................................................................................................... 5 

Livskvalitet ....................................................................................................................................... 6 

Sjuksköterskans roll ......................................................................................................................... 7 

Teoretisk anknytning, Joyce Travelbee ........................................................................................... 7 

Problemformulering ............................................................................................................................ 8 

Syfte ..................................................................................................................................................... 8 

Metod .................................................................................................................................................. 9 

Design .............................................................................................................................................. 9 

Inklusions- och exklusionskriterier .................................................................................................. 9 

Litteratursökning ........................................................................................................................... 10 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning...................................................................... 11 

Analys ............................................................................................................................................ 12 

Etiska överväganden...................................................................................................................... 12 

Resultat .............................................................................................................................................. 13 

Konsekvenser ................................................................................................................................ 13 

Att söka hjälp ................................................................................................................................. 17 

Diskussion .......................................................................................................................................... 19 

Metoddiskussion ........................................................................................................................... 19 

Resultatdiskussion ......................................................................................................................... 20 

Slutsats .............................................................................................................................................. 23 

Referenser ......................................................................................................................................... 25 

 Bilaga – Översikt av inkluderade artiklar 

  

 

 



4 
 

Inledning 

Urininkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem som är vanligt bland vuxna kvinnor. Det 

påverkar kvinnors vardagliga liv både fysiskt, psykiskt och socialt, trots detta avstår 

majoriteten från att söka hjälp (Doshani, Pitchforth, Mayne & Tincello, 2007). En trolig orsak 

kan vara skam då urininkontinens är förknippad med stigmatisering. Sjuksköterskor har en 

viktig uppgift i att informera kvinnor med urininkontinens om det stöd och de behandlingar 

som finns att tillgå. 

 

Bakgrund 

Urininkontinens 

Urininkontinens definieras som ofrivilligt urinläckage som utgör ett socialt eller hygieniskt 

problem för individen (International Consultation on Incontinence [ICS], 2009). I studien 

skriven av Shultz (2012) framkommer det att urininkontinens är en egen sjukdom men den 

kan också vara tecken på en annan åkomma som kan botas eller förbättras med behandling. 

Urininkontinens har en negativ inverkan på livskvaliteten för den enskilde individen och 

orsakar även stora samhällskostnader. I Sverige beräknas cirka 500000 personer besväras av 

urininkontinens, vilket innebär en kostnad för samhället mellan 3,4 och 5,4 miljarder kronor 

årligen. Urininkontinens är något vanligare bland kvinnor än män (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2013, s. 31, 127). Det finns enkla behandlingsmetoder dock 

visar olika studier att det är endast hälften av de drabbade som söker vård. Anledningen till 

detta kan vara att många upplever problemet som generande och skamfullt (Doshani et al., 

2007; Shultz, 2012). 

  

Olika typer av urininkontinens 

Urinblåsan har som funktion att lagra urin. Den glatta muskulaturen i urinvägen förblir 

avslappnad under lagringsfasen och kontraheras vid tömning av blåsan (Ostle, 2016). 

Det finns fyra olika typer av urininkontinens och besvärens svårighetsgrad kan variera. 

Ansträngningsinkontinens uppstår när trycket i urinblåsan överstiger urinrörets resistans 
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och utlöses vid skratt, hosta, nysning eller lyft (Shultz, 2012; Ostle, 2016). 

Trängningsinkontinens kallas även för överaktiv blåsa och beror på en överaktiv blåsmuskel, 

vilket medför ofrivilligt urinläckage som uppstår plötsligt i samband med akuta trängningar. 

En kombination av både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens kallas för 

blandinkontinens och är vanligare bland äldre kvinnor. Överrinningsinkontinens orsakas av 

en försvagad urinblåsa, vilket innebär att det är svårt att tömma blåsan helt (Shultz, 2012). 

  

Riskfaktorer 

Det finns ett antal riskfaktorer som kan förknippas med urininkontinens exempelvis hög 

ålder, graviditet, förlossning och övervikt.  Kvinnor med andra medicinska tillstånd löper 

större risk för att drabbas, exempel på det kan vara diabetes och urinvägsinfektioner 

(Howard & Stegall, 2010). Andra faktorer såsom rökning, alkohol, ärftlighet, koffein och 

vissa läkemedel (diuretika, antidepressiva) anses också ha en påverkan på urininkontinens 

(Howard & Stegall, 2010; Ostle, 2016; Shultz, 2012). Tillstånd som svår förstoppning, 

urinvägsinfektion eller vaginala infektioner kan leda till en tillfällig urininkontinens, det vill 

säga att kontinensen återfås när symtomen behandlas (Shultz, 2012). Oförmåga att tömma 

blåsan kan också orsakas av sjukdomar eller skador på hjärnan, ryggmärg eller nerver, 

exempel som kan nämnas är stroke, demens, multipelskleros eller Parkinsons (Barrie, 2015). 

  

Behandling 

Urininkontinens kan i många fall behandlas eller hanteras så att kvinnor återfår en bra 

livskvalitet. Konservativ behandling bör erbjudas i första hand eftersom det innebär mindre 

risk för att skada urinblåsan. Exempel på konservativ behandling kan vara 

bäckenbottenträning, blåsträning och livsstilsförändring. Vid bäckenbottenträning tränas och 

stärks musklerna i bäckenbotten (Barrie, 2015). Mobila appar för smartphone erbjuder nya 

möjligheter för diagnos och behandling, och kan öka tillgång till förstahandsbehandling; på 

detta sätt kan kvinnor utföra bäckenbottenträning utan fysisk assistans av en sjuksköterska 

(Hoffman, Söderström & Samuelsson, 2017). Appen som används är kostnadseffektiv samt 

att mer än hälften av de kvinnor som använder den rapporterar förbättring av urinläckage 

(Hoffman et al., 2017; Fitz, Sartori, Girão & Castro, 2017). Blåsträning syftar till att förlänga 
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tömningsintervaller för att öka blåsans kapacitet och minska trängningsinkontinens. 

Justering av vätskeintag, schema för toalettbesök och livsstilsförändring (exempelvis att sluta 

röka, eller undvika föda som irriterar blåsan som citrusfrukter och tomater) rekommenderas 

också vid behandling av urininkontinens som i sin tur gynnar livskvaliteten (Barrie, 2015; 

Ostle, 2016). Kirurgiska ingrepp och farmakologiska behandlingar kan förekomma om 

urinläckage kvarstår trots konservativa behandlingar. Inkontinenshjälpmedel spelar en 

viktig roll i hantering av urininkontinens för kvinnor som nekar behandling på grund av 

åldern eller rädsla att försämras efter kirurgiska ingrepp samt hos dem där aktiv behandling 

inte är möjlig (Barrie, 2015). 

  

Livskvalitet 

WHO (World Health Organization) definierar livskvalitet som "an individual's perception of 

their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in 

relation to their goals, expectations, standards and concerns.”(s. 3). Livskvalitet är ett brett 

begrepp som omfattar individens fysiska och psykiska hälsa, sociala relationer och integritet 

(WHOQOL, 1998). Enligt Birkler (2007, s. 100-103) är livskvaliteten relativ i förhållande till 

varje enskild patient, den kan vara subjektiv eller objektiv. I den mån livskvaliteten är 

subjektiv och därmed ett psykologiskt fenomen, kan sjuksköterskan endast indirekt påverka 

patientens livskvalitet genom att ombesörja hennes behov och tala om den konkreta 

situationen samt om de svårigheter som kan uppkomma.  På det sättet kommer patienten 

eventuellt uppleva en förbättrad livskvalitet i form av ett ökat själsligt välbefinnande. Om 

livskvaliteten tolkas som objektiv vilket är det fysiska fenomenet, kan sjuksköterskan 

påverka patientens livskvalitet både direkt och indirekt genom att vägleda och tillsammans 

utföra de aktuella åtgärder som krävs för att patienten ska få en bättre fungerande vardag 

(ibid). Urininkontinens är en hälsofråga som påverkar livskvaliteten negativt. Det kan skapa 

en känsla av otillräcklighet hos kvinnor på grund av urinläckage, urinlukt, irritation och 

oförmåga att kontrollera sin urinblåsa (Özdemir, Sahin, Özerdogan & Ünsal, 2018). Birkler 

(2007, s. 83) menar att det kan göra stor skillnad om sjuksköterskan behandlar patientens 

hälsa utifrån hälsa som ökad livskvalitet eller hälsa som frånvaro av sjukdom. 
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Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan genomföra sitt arbete med 

respekt och visa hänsyn till människans vanor, värderingar och tro. Sjuksköterskan har som 

uppgift att främja god hälsa och välbefinnande hos människan samt förebygga ohälsa och 

lindra lidanden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Inom omvårdnaden ses människan 

som fri individ, en individ som har förmåga att själv göra val och ta ansvar. Varje människa 

är unik och därför ska varje individ bemötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med 

kännedom om patientens önskemål, behov, förväntningar samt förutsättningar. En person 

som är i behov av omvårdnad behöver guidning, stöd och kontinuerligt hjälp med något (så 

kallad sakaspekt). Detta ska göra utifrån ett gott/bra bemötande (så kallad relationsaspekt) 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Howard och Steggall (2010) beskriver att sjuksköterskor borde uppmuntras till att använda 

alla möjligheter för att kunna identifiera kvinnor som lider av urininkontinens och erbjuda 

vård för deras besvär. Exempelvis är användning av patientens anamnes eftersom den kan 

identifiera patienten som behöver snabba hänvisningar till lämplig specialist som en 

kontinenssjuksköterska (Howard & Steggall, 2010; Barrie, 2015). Dingwall och Mclafferty 

(2006) påpekar i sin studie att det är viktigt att främja kontinens och informera om 

tillgängliga behandlingar och förebyggande åtgärder. 

  

Teoretisk anknytning, Joyce Travelbee 

Travelbees teori grundar sig i en existentialistisk åskådning. Hon utgår ifrån att människan 

är en unik och oersättlig individ som bara finns en enda gång i denna värld. Även om alla 

människor har fått upplevt lidande och förlust, vilket är en oundviklig del av livet, kommer 

den unika individens upplevelser vara personliga. En mellanmänsklig process behövs därför 

skapas för att etablera en relation där patient och sjuksköterska lägger sina roller åt sidan och 

ser varandra som unika (Travelbee, 1971, s. 26, 135). Enligt Travelbee (1971, s. 62) finns det 

olika grader av lidande, från fysiskt emotionellt eller själsligt obehag till extremt lidande. 

Sjuksköterskans viktigaste roll är att fokusera på individens upplevelse av sjukdom och 

lidandet än till någon diagnos eller objektiv bedömning. För att uppnå detta måste 
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sjuksköterskan gått igenom flera interaktionsfaser för att nå den mellanmänskliga relationen. 

De olika faserna består av: 

Det första mötet, sjuksköterskan och patienten observerar varandra och utvecklar sina egna 

uppfattningar på den andra parten. Dessa uppfattningar är viktiga för att det ger en bild av 

vem den andra personen är. Sjuksköterskans uppgift är att vara uppmärksam att den verbala 

och icke-verbala kommunikationen tolkas av patienten, samt att se människan som befinner 

sig i “patienten”. 

I framväxt av identiteter, börjar patienten se sjuksköterskan som en individ istället för en roll 

och sjuksköterskan börjar ha mer förståelse för den enskilda människans upplevelser av sin 

situation. Med empati menas att ha förmåga att förutsäga andras beteende. Empati är inte 

något kontinuerlig och betecknas som neutral det vill säga varken bra eller dålig. 

Följande fas är sympati som räknas som ett resultat av den empatiska fasen. Sympati är 

heller en attityd som innebär en ärlig medkänsla med den andres lidande.   

En viktig del som hon tar upp i sin teori är kommunikation. Genom kommunikation kan 

tankar och känslor förmedlas, vilket kan vara ett redskap för att nå målet för omvårdnad 

som är att hjälpa patienten att ta kontroll över sitt lidande och finna en mening i sin 

upplevelse. (Travelbee, 1971, s. 62, 130-140). 

 

Problemformulering 

Urininkontinens är ett vanligt förekommande problem bland kvinnor vilket medför fysiska, 

psykiska och sociala begränsningar i det dagliga livet. Det finns olika behandlingsalternativ 

och hjälpmedel som kan appliceras, trots detta söker inte många kvinnor hjälp för deras 

besvär. Genom denna litteraturöversikt vill författarna öka förståelsen hos sjuksköterskor för 

att uppmärksamma problemområdet och därmed kunna ge en god omvårdnad för 

kvinnorna. 

  

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens. 
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Metod 

Design 

En litteraturöversikt används för att ta reda på tidigare forskning och få en djupare förståelse 

om kunskapsläget inom det valda området (Friberg, 2017, s. 141). Enligt Polit och Beck (2017, 

s. 88) är syftet med en litteraturöversikt att bredda forskarnas förståelse av en teori ur flera 

perspektiv, därför har forskning som är relaterat till det valda problemområdet undersökts. 

Polit och Becks (2017, s. 89) niostegsmodell användes vid genomförandet av 

litteraturöversikten. 

  

  

  

Figur 1. Polit & Beck (2017, s. 89) En förenklat modell av Polit & Becks niostegsmodell vid 

litteraturöversikt. Modellen är översatt från engelska till svenska. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I denna litteraturöversikt inkluderades vetenskapliga originalartiklar som skulle besvara 

arbetets syfte. Kvinnor över 19 år inkluderades samt att artiklarna var skrivna på svenska 

eller engelska och publicerades mellan år 2007-2017. Vetenskapliga artiklarna var godkända 

av en etisk kommitté eller innehöll etisk resonemang. Artiklarna skulle uppfylla kraven för 

hög eller medelhög kvalitet, enligt Fribergs (2017, s. 187-188) kvalitetsgranskningsmall. 
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Artiklar med kvinnor som var beroende av vårdpersonal eller bodde på äldreboende 

exkluderades. 

  

Litteratursökning 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. För att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar användes de bärande begreppen i syftet: ``Urinary Incontinence´´, 

``Attitude´´ eller ``Experience´´och ``Women´´. Författarna gjorde en sökkombination av 

Mesh-termer, Cinahl Headings och fritextsökning eftersom ordet ``Experience´´ inte fanns 

som Headings termer. Två av artiklarna hittades via manuell sökning “Silently waiting to 

heal Experiences among women living with urinary incontinence in northwest Ethiopia” och 

“The prevalence and risk of urinary incontinence and its influence on the quality of life 

among egyptian women”. Avgränsningarna var lika på alla sökningar som gjordes. Peer 

reviewed i Cinahl valdes för att selektera vetenskapliga tidskrifter. Denna valmöjlighet var 

inte aktuellt för databasen Pubmed därför fick granskning ske på ulrichsweb. 
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Tabell 1. 

Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Urval* 

5 

Pubmed 

110118 

("Women"[Mesh]) 

AND "Urinary 

Incontinence"[Mesh]) 

AND 

"Attitude"[Mesh] 

Language: 

English, Swedish 

Publication date: 

2007/01/01-

2017/12/31 

Age: Adult: 19+ 

years 

Sex: female 

16 0 12 7 4 2 

Cinahl 

110118 

(MH "Urinary 

Incontinence") AND 

Experience* AND 

Women* 

Language: 

English, Swedish 

Publication date: 

2007/01/01-

2017/12/31 

Age: All Adult 

Sex: female 

Peer Reviewed 

71 2 41 

  

29 14 7 

Pubmed 

130118 

("Urinary 

Incontinence"[Mesh]) 

AND 

"Attitude"[Mesh] 

AND Nurs* 

Language: 

English, Swedish 

Publication date: 

2007/01/01-

2017/12/31 

Age: Adult: 19+ 

years 

Sex: female 

115 5 30 

 

 

 

11 6 3 

Manuell 

sökning 

              2 

_________________________________________________________________________________________ 

*Urval 1: dubblett, Urval 2: Artiklarnas titel lästes, Urval 3: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 4: Hela artikeln lästes, Urval 5: 

Artiklarna kvalitetsgranskades 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

 Artiklarnas olika delar lästes noggrant för att kunna inkludera de som var relevanta till 

litteraturöversiktens syfte. Kvalitetsgranskning och relevansbedömning av valda artiklar 

skedde enligt Fribergs kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa och kvantitativa metoder 

(Friberg, 2017, s.187-188). Granskning av valda artiklar gjordes för att kunna bedöma 

trovärdighet och tillförlitlighet samt om dessa artiklar erhöll en hög, medelhög eller låg 
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kvalité. Fribergs granskningsmall för kvantitativa studier innehöll 13 frågor, för att kunna 

bedöma om studierna erhöll en hög kvalité drogs en gräns vid 11 av 13 besvarade frågor och 

för medelhög drogs en gräns vid 10 av 13 besvarade frågor. Mallen för kvalitativa studier 

innehöll 14 frågor. För de kvalitativa studierna drogs en gräns vid 12 av 14 för hög kvalité 

och 11 av 14 för medelhög. Urvalsprocessen av artiklarna påbörjades genom att först läsa 

titel sedan övergå till abstract för att få en ökad förståelse av artiklarnas innehåll. Efter att ha 

läst abstraktet lästes även hela artikeln i sin helhet. Artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte kunde sedan kvalitetsgranskas.(Friberg, 2017, s.146-149). 

Analys 

Analys av de valda artiklarna genomfördes med hjälp av Fribergs metod (Friberg 2017,s.148-

149). Författarna läste igenom valda artiklar flera gånger för att få en uppfattning om 

innehållet och kontext. Varje artikel sammanfattades i en liten text vilket räknades också som 

en slags reduktion av data. Sedan identifierades skillnader och likheter i materialet med 

färgpennor. Utifrån de färgade meningarna som hörde ihop med varandra formulerades 

underkategorier. Ur underkategorierna bildades två kategorier som omfattade huvudsakliga 

innebörder i artiklarnas resultat. Författarna skapade en översiktstabell där de införde syfte, 

metod resultat och bedömning av alla studier, detta gav en bra översikt på analysmaterialet 

(se bilaga 1). 

 

Etiska överväganden 

 Polit och Beck (2017, s.140) beskrev vikten av att deltagarna i studierna fått information om 

hur forskningen gått till samt att de deltagit frivilligt. Artiklarna hade blivit godkända av en 

etisk kommitté eller innehöll ett etiskt resonemang för att skydda deltagarnas rättigheter, för 

att kunna sedan inkluderas i resultatet. Under granskningen av valda artiklar har resultatet 

översatts med försiktighet för att undvika misstolkningar. Egen förförståelse, åsikter, 

tolkningar och erfarenheter undvikits för att inte påverka studiens resultat. 
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Resultat 

Resultatet består av fyra kvantitativa och tio kvalitativa artiklar. Analysen av artiklarna 

resulterade i två kategorier och sju underkategorier som belyser kvinnors upplevelser av 

urininkontinens (se figur 2). I kategorin konsekvenser av urininkontinens framkom i största 

del att urinläckage försämrade kvinnors livskvalitet. I den andra kategorin att söka hjälp 

lyfte fram kunskapsbrist hos kvinnorna samt deras motvilja att söka vård. 

 

 

Figur 2. Resultatöversikt – Kategorier och underkategorier 

 

Konsekvenser  

Begränsningar  

Symtom relaterade till urininkontinens och begränsningar i dagliga aktiviteter minskade 

livskvaliteten på ett fysiskt sätt. Kvinnor upplevde att urininkontinens var ett hinder för det 

sociala livet oavsett graden av urinläckage. De vågade inte delta i sociala aktiviteter som att 

dansa eller äta middag ute med vänner (Gjerde, Rortveit, Muleta & Blystad 2013; El-Azab, 

Mohamed, & Sabra, 2007; Lindgren, Dunberger, & Enblom, 2017). I studien av El-Azab et al. 

(2007) framkom det att 90 % (n=1652) av muslimska kvinnor tyckte att det mest betydande 

problemet för dem var oförmåga att genomföra sina böner för att de kände sig orena, vilket 

skapade låg självkänsla. Det var mer signifikant (P< 0,001) att äldre kvinnor (45 % n=103) 

begränsade sina affärs- och fritidsresor jämfört med yngre kvinnor (18 % n=104) (John, 
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Griffiths, Wallis & Mckenzie, 2013). Kvinnorna saknade att inte kunna utföra vissa aktiviteter 

(lyfta, hoppa, springa) med sina barn eftersom det fanns risk att läcka urin (Hägglund & 

Ahlström, 2007; El-Azab et al., 2007). Hägglund & Wadensten (2007) nämnde i deras studie 

att urininkontinens hade negativ påverkan på sexlivet och sexualitet. 

‘I’m beginning to feel the need to do something about the bladder control problem. It’s 

becoming more and more of a hindrance. Intimate relations with my husband don’t feel fresh 

unless they are planned and that’s not fun, it’s not spontaneous. (Hägglund & Wadensten, 

2007, s. 308) 

 Kvinnorna kände sig inte fräscha i den sexuella relationen, även om deras partner inte 

verkade besvärad av urinläckaget. De ansåg att sexualiteten var en viktig hälsofråga 

eftersom ett gott sexliv var betydelsefull för människor (Hägglund & Wadensten, 2007). 

  

Skam, oro, rädsla 

Kvinnor resonerade om deras livskvalitet i relation till känslor, tankar och reflektioner som 

urininkontinens bidrog till, exempelvis ångest, rädsla och känsla av alienation (Lindgren et 

al., 2017). Majoriteten av kvinnorna upplevde urininkontinens som en utmaning i vissa 

sociala situationer som ledde till skam och isolering. Skamkänslorna beskrevs ofta i samband 

med att urinläckage inträffade på offentliga platser eller hemma hos andra människor. En 

del kvinnor föredrog att hålla det hemligt eftersom det inte betraktas som socialt accepterat 

men också för att behålla en viss integritet (Zeznock, Gilje & Bradway, 2009; Gjerde et al., 

2013; Higa, Chvatal, de Moraes Lopes & Turato, 2011; Siddiqui, Ammarell, Wu, Sandoval, & 

Bosworth, 2016; Andersson, Johansson, Nilsson, & Sahlberg-Blom, 2008; Hägglund & 

Wadensten, 2007; Hägglund & Ahlström, 2007). 

I would think there’s a lot of people out there that have this problem, and they just don’t want 

to talk about it. Because it’s personal! It’s like…who wants to be peeing on themselves... It’s 

not a really comfortable subject to talk about to too many people. Yet if I were to see this flyer 

hanging up someplace, I would have laughed. Are you kidding, you think I’m going to tell 

anybody? (Zeznock, et al., 2009, s. 160) 

Rädsla och oro var återkommande känslor i kvinnors dagliga liv, rädsla för urinlukten, 

ångest för plötsliga läckage som kunde märkas av andra på grund av synliga fläckar på 

kläder. Oron förvärrades när kvinnorna inte befann sig i närheten av en toalett. Dessa 
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känslor minskade livskvaliteten psykiskt (Andersson et al., 2008; Lindgren et al., 2017). 

Läckage av urin kunde förknippas till barndomen med sängvätning vilket skapade 

skamkänsla och ångest. Kvinnorna ansåg att det var tabu att prata om urininkontinens 

eftersom det handlade om kontroll av egen urinblåsa vilket räknades som intimt (Hägglund 

& Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007). Förtvivlan och maktlöshet upplevdes när 

urinläckaget inte kunde stoppas, ''When urine runs down your legs, it’s a feeling you can’t 

compare to anything else. . . . It’s very, very hard to take, not being in control of your body . . 

.'' (Hägglund & Ahlström, 2007). Ett flertal kvinnor valde att inte prata om deras tillstånd 

eftersom de var rädda att bli kritiserade av andra (Higa et al., 2011; Andersson, Johansson, 

Nilsson & Sahlberg-Blom, 2009). Munaganuru et al. (2017) påpekade att oro och rädsla 

upplevdes även under den sexuella akten med tanke på urinläckage. I studien redovisades 

att 39 % (n=127) av kvinnorna upplevde mera oro för läckage under samlag jämfört med 61 

% som hade mindre oro, 16 % avstod från sexuella relationer på grund av rädsla för läckage. 

Det framkom att kvinnor med svår urininkontinens led av större oro för plötsligt läckage 

samt rädsla att börja nya sexuella relationer (Munaganuru et al., 2017; Hayder, 2012). 

  

Strategier 

Kvinnor använde sig av olika strategier för att hantera sin urininkontinens och planerade 

dagen i syfte att inte läcka urin. Strategier som tillämpades för att behålla en någorlunda bra 

livskvalitet var bland annat minskning av vätskeintag, frekventa toalettbesök, användning 

av inkontinensskydd samt ha med extrakläder vid utevistelse. Det var också viktigt att ha 

vetskap om var närmaste toalett var belägen när de befann sig utomhus (Andersson et al., 

2008; Lindgren et al., 2017; John et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007). 

John et al. (2013) beskrev att 92 % (n= 207) av kvinnor angav ett behov av att omedelbart 

besöka toaletten när de kände urinträngning. Kvinnor som behandlades med diuretika 

avstod från att ta läkemedlet för att minska antalet toalettbesök (Andersson et al 2008; John 

et al., 2013). De drabbade kvinnorna var observant på urinlukt, de tvättade och renbäddade 

ofta samt använde deodorant/parfym för egna hygienen (Andersson et al., 2008; Lindgren et 

al., 2017; John et al., 2013). Det kändes tryggare att utföra ansträngande aktiviteter hemma än 

utomhus (Lindgren et al., 2017). Hägglund & Wadensten (2007) och Higa et al. (2011) 

påpekade att en del av kvinnorna inte ansåg att urininkontinens var ett problem utan de lade 
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sin fokus på andra viktigare saker. De verbala och de icke-verbala svaren gav olika besked, 

en deltagare sa med gråtande röst att hon var normal och hade inga problem. En annan sa:``I 

don’t have urinary loss. Only when I laugh.´´i detta fall tolkas förnekelse som en coping*1 

(Higa et al., 2011). 

 

Acceptans  

Åldern spelade en viktig roll i accepterandet av urininkontinens. Urinläckage var vanligare 

bland kvinnor över 50 år, därför var det lättare att acceptera tillståndet jämfört med kvinnor i 

30 årsåldern (Hägglund & Ahlström, 2007). Kvinnorna beskrev hur de gradvis lärde sig att 

acceptera sin situation och försökte leva så normalt liv som möjligt, dessutom tyckte de att 

andra sjukdomar såsom ledsjukdomar och cancer var allvarligare än urininkontinens. “I've 

never considered queuing up for an operation for that [UI] as long as things are going as well 

as they are. I had a hip joint operation last autumn. It was more important to have that done” 

(Andersson et al., 2008, s. 118). Hög ålder, graviditet och tidigare förlossningar nämndes vara 

anledningen till urininkontinens vilket gjorde att accepterandet av tillståndet underlättades 

(Andersson et al., 2008; Lindgren et al., 2017; Hägglund & Wadensten, 2007, Siddiqui et al., 

2016). 

  

Erfarenhet av stöd  

Kvinnor medgav att anhöriga var medvetna om deras urininkontinens. Att ha möjligheten 

att tala med en kvinnlig nära släkting om problemet och dess konsekvenser uppskattades. 

Det var dock svårare att kunna tala öppet om urininkontinens framför deras män när andra 

manliga anhöriga eller främmande var närvarande (Gjerde et al., 2013; Andersson et al., 

2008). Urininkontinens hade en mer signifikant inverkan på nya förhållanden jämfört med 

äldre förhållanden. Parterna i de relationer som varat länge visade en ökad förståelse för 

situationen. En av deltagarna berättade att hennes partner var generad över hennes tillstånd 

och visade ingen empati (Hayder, 2012). Däremot upplevde de flesta av kvinnorna stöd och 

uppmuntran från deras män till att söka vård och få behandling. I vissa fall kunde en del av 

kvinnorna inte söka vård på grund av begränsad ekonomi. “He [my husband] said: ‘Go for 

                                                           
1* Coping är ett begrepp för den strategi som används för att handskas med en svårighet eller sjukdom. 
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treatment before it gets worse’, but the problem is that we are short of money,”(Gjerde et al., 

2013, s. 956). Negativa attityder från makar och familjemedlemmar tolkades som brist på 

stöd för kvinnorna, ''They will not receive the support… from their partner. I imagine if you 

think you don’t have your partner’s support...they may think that no one else will support 

them.'' (Siddiqui et al., 2016). Avsaknad av stöd från makarna kunde leda till skilsmässa, 

vilket var vanligare bland kvinnor med kontinuerligt eller svåra läckage. “It was after the 

problem occurred that I got divorced. After the leakage started he left me and married 

another woman,” (Gjerde et al., 2013, s. 956).  

  

Att söka hjälp 

Sakna medvetenhet/kunskap  

I studien av Siddiqui et al. (2016) undersöktes vita, svarta och latinska kvinnors attityder till 

att söka vård för urinläckage. Det framkom att ha tidigare kunskaper om urininkontinens 

berodde på etniska tillhörande. De vita kvinnorna i studien hade hört talas om 

urininkontinens tidigt i barndomen medan det var något nytt för de svarta och latinska 

kvinnorna. En av latinska deltagarna nämnde att hon hade pratat om urinläckage med sina 

kollegor och det visade sig att de inte visste mycket om tillståndet. Det fanns också brist på 

medvetenheten hos de svarta kvinnorna.  

For me, I never heard of it when I was coming up with my mom – and we were close and she 

would talk about things... I heard of menopause and stuff. I never heard about any further 

like the leakage of urine. (Siddiqui et al., 2016, s. 4) 

 

De flesta av deltagarna var medvetna om att det fanns olika behandlingsalternativ men 

däremot var de latinska kvinnorna omedvetna om denna möjlighet (ibid.). En del etiopiska 

kvinnor framförde också att de inte var medvetna om möjlighet till stöd och behandling på 

grund av kunskapsbrist (Gjerde et al., 2013). För de vita kvinnorna var internet, bloggar och 

sociala medier det främsta sättet att söka information och tips om urininkontinens, samt att 

de var öppen för diskussion kring behandling. En vit kvinna berättade: (Siddiqui et al., 2016). 

Well I think a lot of health issues today are really left for us to become self-educated. And that 

we are expected to challenge some of the things our doctors tell us because we research it 

ourselves and get some information. (Siddiqui et al., 2016, s. 5) 
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Lindgren et al. (2017) tog också upp bristen på information i sin studie. Kvinnor som hade 

överlevt gynekologisk cancersjukdom nämnde att de inte hade fått någon information om 

urininkontinens som en möjlig bieffekt efter cancerbehandlingen. 

  

Möten med vården 

Flera studier beskrev att kvinnor upplevde olika svårigheter att söka vård på grund av 

stigmatisering av urininkontinens och dåligt bemötande (John et al., 2013; El-Azab et al., 

2007; Gjerde et al., 2013; Higa et al., 2011; Wang, Li, Wan, Wang, Kane & Wang, 2015; 

Hägglund & Wadensten, 2007, Siddiqui et al., 2016; Hayder, 2012; Hägglund & Ahlström, 

2007). Det framkom att 72 % (n= 207) av kvinnorna höll deras tillstånd hemligt och sökte inte 

hjälp för urininkontinensbesvären (John et al., 2013). Endast 4 % (n= 905) av egyptiska 

kvinnor sökte medicinsk rådgivning och anledningen till detta var låga förväntningar på 

vården (El-Azab et al., 2007).  Higa et al. (2011) förtydligade detta att kvinnor var rädda för 

att inte bli tagna på allvar om de sökte hjälp för urinläckage. Enligt Wang et al. (2015) var 

avvisande och isolering från vårdpersonalen välgrundade anledningar för kvinnor att avstå 

från att söka behandling. Kvinnorna som hade sökt vård, nämnde dålig bemötande som 

skapade förödmjukade och generande känslor som skäl till att inte vilja uppsöka vårdgivare 

igen (ibid.). Majoriteten av kvinnorna tyckte att det skulle underlätta mycket för dem om 

sjuksköterskan ställde frågor kring urinblåsan, eftersom det var ett svårt ämne för dem att ta 

initiativ till att tala om (Hägglund & Wadensten, 2007; Siddiqui et al., 2016). 

The last time I was in for a PAP test, the gynaecology nurse didn’t ask me anything except if I 

was using any type of birth control. ... .But I had expected more questions that covered a little 

of everything like how a person is doing. I’m soon 40 and I’ve had three kids so of course I 

expected some questions on bladder control ....I think it is important that the gynaecology 

nurse has questions about urine leakage as standard questions. (Hägglund & Wadensten, 

2007, s. 309) 

Kvinnorna önskade en kompetent vårdpersonal, antingen en läkare eller en sjuksköterska, 

helst av samma kön. En del av kvinnorna som vågat söka hjälp kände sig sårade av 

vårdpersonalen och bad om att få träffa en mer erfaren sjuksköterska för att få en bra 

behandling. De saknade uppföljning om urininkontinenshjälpmedel och kände sig glömda, 
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samt att de upplevde en nonchalant behandling från vården (Hayder, 2012; Hägglund & 

Ahlström, 2007). En av deltagarna som var sjuksköterska i grunden upplevde att 

vårdpersonalen behövde mer utbildning om urininkontinens eftersom det är ett dolt 

problem i samhället (Zeznock et al., 2009). 

  

Diskussion 

Metoddiskussion 

I början av arbetet hade författarna bestämt sig att göra en kvalitativ litteraturöversikt då det 

handlade om kvinnors upplevelser. Enligt Kristensson (2014, s. 126) är det viktigt att bära 

med sig att kvalitativa studier inte syftar till att generalisera på det statistiskt giltiga vis som 

kvantitativa studier gör. Polit och Beck (2017, s.164) tar också upp att kvalitativa studier inte 

syftar specifikt att generalisera deras resultat, därför valdes att inkludera kvantitativa studier 

för att kunna generalisera arbetet, vilket ansågs som en styrka. 

 

Artikelsökning genomfördes i två databaser Cinahl och Pubmed för att kunna besvara 

litteraturöversiktens syfte. Detta ansågs som en styrka eftersom dessa databaser är 

specialiserade på omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2017, s. 92). Avgränsning på fem år 

valdes i början för att få fram nya forskningar men sökningen gav få träffar, därför utökades 

det till tio år (2007-2017). Enligt Kristensson (2014, s. 162) påverkas inte litteraturöversiktens 

kvalité av artiklarnas ålder utan huvudsaken var att syftet besvarades. Detta 

överensstämmer med arbetet, de flesta av artiklarna hade ett likartat resultat oavsett 

artiklarnas ålder, kvinnornas ålder, orsak till urininkontinensen eller i vilka länder studierna 

genomförts. 

Artiklar som handlade om urininkontinens hos kvinnor som bodde på äldreboende eller var 

beroende av vårdpersonal exkluderades, för att undvika ett spretigt resultat.  

 

Artiklarna skulle vara på engelska eller svenska eftersom författarna behärskar dessa språk, 

däremot kan relevant forskning på andra språk ha fallit bort. Det förekom inga artiklar på 

svenska vid litteratursökning vilket ledde att artiklar som var skrivna på svenska 
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exkluderades automatiskt. För att undvika feltolkningar av de engelska artiklarna användes 

engelsk-svensk ordbok för att få en korrekt förståelse av textens innebörd. Det kan ha gått 

miste om språkliga nyanser eftersom det inte alltid finns passande svensk ord för det 

engelska vilket anses som en svaghet. Litteraturöversikten baserades på studier från olika 

länder vilket ansågs som en styrka. Studier som är utförda i olika länder och har en 

geografisk, kulturell, och religiös bredd kan leda till att resultatet blir mera generaliserbart 

(Polit och Beck, 2017, s. 730). 

 

En strävan i litteraturöversikten var att inkludera artiklar av hög kvalité. Granskningen av de 

kvalitativa och kvantitativa artiklarna skedde enligt Fribergs granskningsmall. Författarna 

upplevde denna mall som subjektiv då den består till stor del av öppna frågor. Därför valdes 

det att sättas en procentuell gräns vid kvalitetsgranskningen, 75 % för medelhög och 85 % för 

hög kvalitet. Ändå togs hänsyn till vilka frågor i mallen som vägde tyngre än andra. På detta 

sätt som granskningen användes kan det ha skett misstolkning av Fribergs granskningsmall, 

samt att artiklar med medelhög/hög kvalitet kan ha undervärderats, vilket kan ses som en 

svaghet. Samtidigt kan författarna inte besvara om användning av en annan 

granskningsmall hade gett artiklarna en högre eller lägre värdering.  

 

För att kunna säkerställa att innehållet i de valda artiklarna hade tolkats rätt och att viktigt 

innehåll hade följts med inleddes analysen av de vetenskapliga artiklarna med detaljerad 

läsning. Författarna analyserade materialet enskilt för att sedan diskutera tillsammans på så 

vis undviks en enskild persons förförståelse. Detta styrks av Kristensson (2014, s. 125) som 

menar att när två eller flera personer analyserar ett material, stärks resultatet samt att 

tillförligheten ökar.  

 

Resultatdiskussion 

 Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

urininkontinens. I resultatet framkom två kategorier med sammanlagt sju underkategorier 

av konsekvenser av urininkontinens och upplevelser av möten med vården. Det beskrevs i 

resultatet att urininkontinens medförde begränsningar i kvinnornas vardag och sämre 
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livskvalité i form av social isolering, skam och rädsla. Det framkom också att majoriteten av 

kvinnorna inte sökte hjälp för sina besvär på grund av dessa orsaker. 

Konsekvenser av urininkontinens 

Litteraturöversiktens resultat visade att urininkontinens påverkade livskvaliteten med flera 

negativa följder i kvinnornas fysiska, psykiska och sociala liv. Kvinnorna avstod från 

aktiviteter som kunde innebära att åkomman avslöjades alternativt försatte kvinnorna i 

situationer där ett snabbt uppsök av toalett krävdes i en mer eller mindre känd miljö. Skam, 

oro och rädsla upplevdes när kvinnorna kände att de inte hade kontroll över situationen. Att 

hitta strategier för att hantera urininkontinens krävde mycket planering och upptog en stor 

del av kvinnornas vardag. Sinclair och Ramsay (2011); Mselle och Kohi (2015) samt Yusof 

(2017) menar att urininkontinens hade negativa effekter i kvinnors hälsa och orsakade olika 

hinder i det dagliga livet, vilket missgynnade livskvaliteten.  

 

Vidare framkom det i resultatet att muslimska kvinnor var mer bekymrade över att inte 

kunna delta i de viktiga bönerna, vilket gav dem låg självkänsla. van den Muijsenbergh och 

Lagro-Janssen (2006) bekräftar i sin studie att det ledde till ett lidande att inte kunna 

praktisera sin religion på rätt sätt. Urinlukten ansågs vara det värsta besväret, vilket stärks 

av Hägglund, Walker-Engström, Larsson och Leppert, (2003) som beskriver att kvinnor 

kände sig deprimerade och generade på grund av urinlukt. Enligt Travelbee (1971, s. 61) är 

lidande en fundamental allmänmänsklig erfarenhet men kan vara på samma gång en helt 

personlig upplevelse. Lidandet har olika grader från fysiskt, emotionellt eller andligt obehag 

till extremt lidande som kan förvärras till apatisk likgiltighet (ibid.). Litteraturöversikten 

visade tydligt att urininkontinens hade en negativ påverkan på kvinnors fysiska, 

psykosociala och andliga liv. Detta tolkas av författarna i denna litteraturöversikt som ett 

lidande. 

 

Travelbee (1971, s. 65- 70) lyfter fram människors två sätt att reagera på lidande: “Why me” 

eller “Why not me”. I den förstnämnda reaktionen har individen svårt att acceptera sitt 

lidande och förstår inte varför han/hon har drabbats av det, vilket kan leda till förvirring, 

depression eller apatisk likgiltighet. Den andra reaktionen menar att individen accepterar sitt 

lidande utan att protestera. Det betyder inte att individen lider mindre än andra men 
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behärskar lidandet och betraktar det som en naturlig del av livet. Att kunna acceptera sin 

sjukdom och hitta en mening i den, har en fundamental betydelse. Det innebär att individen 

har funnit en orsak eller förklaring till sitt lidande (ibid.). Det förekom i resultatet att äldre 

kvinnor hade lättare att acceptera urininkontinens än de yngre kvinnorna. Detta stärks i 

studien av Doshani et al. (2007) där de äldre kvinnorna hade en mer accepterande attityd 

gentemot förändringarna i deras liv. Författarna till föreliggande litteraturöversikt tolkar 

ovanstående som att de äldre kvinnorna hade hittat en mening till sitt lidande som var 

åldern eller tidigare graviditeter. Att hitta mening till sitt lidande kan hjälpa kvinnorna att ta 

sig vidare genom att hitta strategier för att hantera urininkontinens. De yngre kvinnorna 

använde förnekelse som en strategi vilket kan enligt Travelbee (1971, s. 67) vara tecken på att 

lidandet inte accepteras och upplevs meningslös. Travelbee (1971, s. 70, 163) menar att inte 

hitta svar till frågan “why me” kan leda till förvirring, depression självmedlidande och på 

längre sikt till apatisk likgiltighet. Att uppleva en mening till sitt lidande kan även kopplas 

till en känsla av att behöva något, det vill säga att människan kan behöva hjälp för att finna 

en mening av sina erfarenheter. Sjuksköterskan ska kunna hjälpa de yngre kvinnorna att 

hitta en mening till sitt lidande genom att etablera en mellanmänsklig relation.  Detta anser 

Travelbee (1971, s. 16) är det viktigaste syftet med omvårdnad. 

  

Att söka hjälp 

De flesta artiklar som användes i litteraturöversiktens resultat visade på att många kvinnor 

inte sökte hjälp på grund av stigmatisering och dåligt bemötande av vårdpersonal. 

 

Det framkom att kvinnornas kunskapsnivå kring urininkontinens varierade mellan de 

etniska grupperna. En studie gjord av Doshani et al. (2007) visade också att information om 

urininkontinens var bristfällig och dess behandling på vissa språk. Studien refererar till flera 

andra forskningsrapporter som påvisar att vita kvinnor hade mer kunskap och information 

om urinläckage. En uppgift som bekräftades i vårt resultat.  

 

Det framkom också i resultatdelen att de få kvinnor som sökte vård för sina besvär blev 

missnöjda. Det betonar även av Ehlman et al. (2012) som menade att sjuksköterskan saknade 

tillräcklig kunskap om urininkontinens. Även Travelbee (1971, s. 129) menar att 
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sjuksköterskan bör ha den kunskap och inblick som krävs för att identifiera och ta hänsyn till 

patientens behov eller eventuellt remittera till annan vårdgivare. 

  

Liksom i litteraturöversiktens resultat, van den Muijsenbergh och Lagro-Janssen (2006) 

framgår att skam var en av anledningarna till att kvinnor inte vill tala med någon om sin 

urininkontinens, samt att kvinnor som hade sökt hjälp upplevde att de inte blev tagen på 

allvar. Howard och Steggall (2010) poängterar att vissa kvinnor bara skulle berätta om sin 

urininkontinens om sjuksköterskan tog initiativ till samtalsämnet. Det är ett argument för att 

sjuksköterskan bör använda alla möjligheter för att underlätta samtalet kring 

urininkontinens (ibid.). Enligt Travelbee (1971, s. 103) kan kommunikationen antingen lindra 

eller förstärka patientens isolering eller ensamhet. Hon tar även upp att kommunikation 

(verbalt och icke-verbalt) var sjuksköterskans viktigaste redskap som syftar till att lära känna 

patienten och tillgodose hans/hennes behov för att uppnå en gynnsam hälsa. 

Författarna i denna litteraturöversikt anser att urininkontinens är något som betraktas som 

intimt, många kvinnor känner sig ensamma i situationen därför bör sjuksköterskan visa 

empati, respekt och förståelse redan vid det första mötet för att skapa en förtroendefull 

relation med kvinnan. Vilket kan underlätta för kvinnan att berätta mer om sitt tillstånd. Då 

det kan få kvinnan att slappna av och känna tillit i vårdrelationen med syfte att ge 

information om den nedsatta hälsan med följd att den kan behandlas. 

  

Slutsats 

Kvinnor med urininkontinens upplever försämrad livskvalitet i vardagen. Det framkallar 

känslor som skam, rädsla, genans och dålig självkänsla, begränsningar i fysiska och sociala 

aktiviteter. Sjuksköterskan fyller en viktig roll till att nå och informera dessa kvinnor till att 

det finns olika behandlingsalternativ. När kvinnorna söker hjälp, upplever dem att 

sjuksköterskorna har bristande kunskap om urininkontinens, samt att uppföljning av 

urininkontinensskydd nonchaleras. Denna litteraturöversikt har gett författarna en ökad 

förståelse om kvinnornas upplevelser och reaktioner vad det gäller urininkontinens och 

vilken betydelse stödet från sjuksköterska har. Författarna anser att spridning av kunskap 

om sjukdomen och behandling av den behöver öka.  
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Förslag till vidare forskning är att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda kvinnor 

med urininkontinens, därmed kan eventuella brister tas upp och förbättras. Ytterligare 

forskning kan även fokusera på mäns upplevelser av att leva med urininkontinens och 

därefter jämföras med kvinnors upplevelse utifrån ett genusperspektiv. 
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all) 

Datainsamlin

g Analys 
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urininkontinens 
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behandlade. 

kvalitativ 

beskrivande 

studie 

17 (6) Individuella 

intervjuer. 

Fenomenologis
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Giorgi & 
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Resultaten 
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analysera 
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angivet) 
Individuella 

semistrukturera
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Innehållsanalys 
Ändamålsenligt 

urval, snöboll 

urval. 
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ville inte få kritik. 
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hemskt och gav de 

ångest, skuld och 

smärta. 

Osäkerheten 

påverkade dagliga 

livet. Det kändes 

bra att prata om 

problemet med UI 
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Medelhög 
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Wadensten, G. 

(2007) 
Sverige 

Studiens syfte 
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för långtids 

urininkontinens. 

Kvalitativ 
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kvalitativ 

design och 

Fenomenologis

k hermeneutisk 

metod. Data 
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intervjuer. 

Studiens resultat 

visade på att 

kvinnorna inte 
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Hägglund, D. & 

Ahlström, Gerd 
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Sverige 

Syftet var att 

belysa 

betydelsen av 

kvinnors 

erfarenheter att 

leva med 
Urininkontinens. 

Kvalitativ studie 
 

14(6) Fenomenologis

k hermeneutisk 

analys. 
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resulterade 

kvinnornas 

erfarenheter av att 

leva med 

urininkontinens: att 

vara i en utsatt 

situation innebar 

att inte ha kontroll 

över sjukdomen 
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maktlös, att sträva 

efter anpassning 

medförde 

hanteringen av 
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olika sätt för att 

återvinna makten 

över sin kropp. 

Hög 

John, W.S., Griffiths, 

S., Wallis, M., & 

Mckenzie, S. (2013) 
Australia 

Syftet var att 

undersöka 

strategier som 

används av äldre 

kvinnor och 

arbetande 

kvinnor för att 

hantera 

urininkontinens i 

deras dagliga liv. 

Kvantitativ studie 207(118) Tvärsnitt 

beskrivande 

studie. 
Chi-Square och 

t-test analys . 

Kvinnor använde 

en del strategier för 

att hantera 

urininkontinens i 

sina dagliga liv. En 

stor del av 
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båda grupperna 

valde att gå på 

toaletten 

omedelbart när de 

kände sig 

nödiga(äldre 

kvinnor 94 %; 

arbetande 92%) 

Hög 
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Lindgren,A., 

Dunberger, G., & 

Enblom, A. 
(2017) 
Sverige 

Syftet var att 

beskriva 

gynekologiska 

canceröverlevan

des erfarenheter 

om UI relaterad 

till hur de 

upplever 

livskvalitet, 

möjligheter till 

fysisk aktivitet, 

motion, samt hur 

de uppfattar och 
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bäckenbottenträn

ing. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

13(ej 

angivet) 
Individuella 

intervjuer med 

semistrukturera

de 

intervjuguide. 

Gynekologiska 

canceröverlevande 

upplevde att 

inkontinens 

minskad 

livskvaliteten och 

begränsade 

möjligheter för 

sexuella och fysiska 

aktivitet. 

Hanteringsstrategie

r användes för att 

underlätta livet 

med inkontinens, 

men brist på 

information hade 

en negativ inverkan 

på deras sätt att 

hantera situationen. 

Medelhög 

Munaganuru, N., 

Van Den Eeden, S. 

K., Creasman, J., 

Subak, L. L., Strano-

Paul, L., & Huang, 

A. J. (2017) 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

förekomsten och 

effekten av 

urinläckage 

under samlag 

hos etniska 

grupper och 
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samhällsbyggna

der. 

Kvantitativ studie 509 (ej 

angivet) 
Observationsst

udie 

Tvärsnittsanaly

s samt chi-

Square test. 
Slumpmässigt 

urval i databas. 

Av de 509 kvinnor 

som rapporterade 

urinläckage minst 

en gång i månad, 

en fjärdedel var 

sexuell aktiv och 

upplevde läckage 

under samlag, 19 % 

besvärade av det 

och 16 % 

begränsade sexuell 

aktivitet på grund 

av rädsla för att 

läcka urin. 

Medelhög 

Siddiqui, N.Y, 

Ammarell, N., Wu J. 

M, Sandoval, J. S., & 

Bosworth, (2016) 
USA 

Syftet var att 

kvalitativt 

bedöma vita, 

svarta och 

latinska kvinnors 

beteende att söka 

vård för UI. 

Kvalitativ studie 113(ej 

angivet) 
Lämplighetsurv

al jämförande 

tematisk analys. 
Fokus grupp. 

Det fanns inga 

skillnader mellan 

kvinnorna om 

upplevelser av UI. 

Skillnader fanns 

kring kunskap, och 

behandlingsalternat

iv mellan vita, 

svarta och latinska 

kvinnor. Genus och 

ekonomiska hinder 

rapporterades i alla 

grupper. UI hölls 

mest hemligt bland 

latinska kvinnor, 

vilket räknades 

som ett hinder. 

Medelhög 
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Wang, C., Li, J., Wan, 

X., Wang, X., Kane, 

R. L., & Wang, K. 

(2015) 
Kina 

Syftet var att 

undersöka hur 

stigmatisering av 

UI påverkar 

kvinnors 

beteende till att 

söka vård samt 

undersöka 

huruvida dess 

effekt varierar 

med 

svårighetsgraden 

av symtom. 

Kvantitativ 

studie. 
305(28) Tvärsnittsstudie 

Chi-Square 
Kvinnor som 

upplevde social 

isolering, skam 

rapporterade en 

negativ attityd mot 

att söka behandling 

för 

urininkontinens. 

 

Zeznock, D., Gilje, F., 

& Bradway, C. 
(2009)                
Alaska 

Att undersöka 

kvinnors 

erfarenheter av 

att leva med 

urininkontinens 

och få en bättre 

förståelse av 

erfarenhet ur sitt 

perspektiv och 

historia. 

Kvalitativ studie 17/ej 

angivet) 
Kvalitativ 

beskrivande 

metod med 

ostrukturerade 

djupintervjuer 

30-60 min långa 
innehållsanalys 

Sex teman och 20 

subteman uppstod 

utifrån deltagarnas 

beskrivningar. de 6 

teman var att 

kunna dela 

hemligheten, 

försöka att anpassa 

sig till vardagen, 

oroa sig för 

urinläckage, möten 

med sjukvården, 

söka efter lösning 

och en lösning av 

problemet. 

Hög 

__________________________________________________________________________________ 

 


