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Abstrakt 

Bakgrund: Det finns många kvinnor i världen som har urininkontinens. Området är 

tabubelagt och många drar sig för att prata om det. Urininkontinens innebär onödigt lidande 

för kvinnorna som drabbas. Syfte: Att belysa hur livskvaliteten och det dagliga livet 

påverkas av urininkontinens hos kvinnor. Metod: Denna litteraturöversikt baseras på 

vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats. Analysen av datan granskades 

kritiskt och delades upp i kategorier. Resultat: Resultatet delades upp i en huvudrubrik; 

livskvaliteten påverkas, och tre huvudkategorier; begränsningar i det dagliga livet, påverkan på det 

sociala livet och emotionell påverkan, samt åtta underkategorier; vardagslivet, fysiska aktiviteter, 

fysiska hälsan, hantering och kontroll, sociala relationer, personliga relationer, känslor och 

psykisk/mental hälsa. Livskvaliteten och det dagliga livet påverkades i olika aspekter på grund 

av urininkontinensen. Diskussion: Det visade sig att urininkontinensen påverkade de 

grundläggande behoven, den psykiska och fysiska hälsan samt det sociala livet. Därför är det 

viktigt som sjuksköterska att vägleda, stötta och informera om förebyggande strategier och 

åtgärder. Slutsats: Genom att få en djupare förståelse för kvinnorna som drabbas och lyfta 

fram dem trots tabubeläggningen som urininkontinensen medför kan vi öka livskvaliteten 

hos dem. 
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Introduktion 

En stor del av de kvinnor som drabbats av urininkontinens drar inte nytta av sjukvården 

som skulle kunna lösa och lindra problemet (Amaral, Coutinho, Nelas, Chaves & Duarte, 

2015). Många av kvinnorna drar sig ofta för att söka hjälp i vården på egen hand (Jokhio, 

R.M. Rizvi, J. Rizvi & McArthur, 2013). Vissa söker sig inte till sjukvården, då de tror att det 

är ett normalt fysiologiskt tillstånd eller av osäkerhet. Trots den stora förekomsten av 

urininkontinens, förblir tillståndet i stort sett okänt som följd till att kvinnor blir 

underdiagnostiserade och underbehandlade (Amaral et al. 2015). Att skapa en översikt om 

hur livskvaliteten och det dagliga livet påverkas av urininkontinens hos kvinnor, ökar 

förståelsen av kvinnornas egna perspektiv till problemet, vilket i sin tur ger sjuksköterskan 

möjlighet att ge en god omvårdnaden för kvinnorna. Genom att öka kunskapen och 

förståelsen hos båda parter kan det bidrar till en bättre hälsa och välbefinnande. Kvinnorna 

finns överallt i vården, därför är denna litteraturöversikt viktig för alla sjuksköterskor i alla 

vårdområden. Förhoppningsvis kan denna litteraturöversikt bli ett startskott för ett 

professionellt arbete till att fånga upp kvinnorna, bemöta och ge dem väsentlig omvårdnad. 

Bakgrund 

Urininkontinens 

Urininkontinens definieras av The International Continence Society som “alla former av 

ofrivilligt läckage av urin” (Abrams et al., 2010) och drabbar ca 200 miljoner människor i 

världen enligt den senaste statistiken (Abrams et al., 2002). Förekomsten uppskattas vara 

55% hos kvinnor (Norton & Brubaker, 2006). Det kan vara högre på grund av 

underrapportering eftersom ämnet är tabubelagt, de vet inte om att det finns hjälp att få, 

eller tror att inkontinensen är en del i det naturliga åldrandet (Wood & Anger, 2014). 

Förekomsten av urininkontinensen ökar med ålder, men har också ett samband med andra 

faktorer som ökad vikt, graviditet och sträckning eller försvagning av bäckenbotten på 

grund av sjukdom (Buckley & Lapitan, 2008). Urininkontinens kan bero på  anatomiska, 

fysiologiska och patologiska orsaker i bäckenorganet eller generella sjukdomar. Ibland är det 

en kombination av flera orsaker till urinläckage (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], 2000). 
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Det finns olika typer av urininkontinens och den huvudsakliga uppdelningen av dessa är; 

ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandinkontinens. 

Ansträngningsinkontinens innebär att ett ofrivilligt urinläckage uppstår, utan att känna sig 

kissnödig, vid hostning, skratt eller fysisk aktivitet till exempel vid hopp, tunga lyft eller vid 

resning från liggande eller sittande. Läckagemängden är oftast liten men frekvent. 

Trängningsinkontinens orsakas av att man inte hinner eller kan bromsa urinläckaget på 

grund av ofrivillig sammandragning av blåsmuskeln. Man känner sig plötsligt kissnödig ofta 

och hinner oftast inte fram till toaletten. Man kan också känna sig kissnödig utan att det blir 

något läckage. En blandning av dessa två typer kallas blandinkontinens vilket innebär att ett 

ofrivilligt urinläckage uppstår ibland av ansträngning och ibland av trängning (SBU, 2000). 

Urininkontinens drabbar kvinnor i alla åldrar, men är rapporterat i större utsträckning hos 

medelålders och äldre kvinnor. Hos yngre och medelålders kvinnor är 

ansträngningsinkontinens den vanligaste typen, och hos äldre kvinnor är blandad- eller 

trängningsinkontinens mest vanligt (Buckley & Lapitan, 2008).   

Livskvalitet 

Det finns många sätt att beskriva vad livskvalitet är och flera olika tankesätt kring begreppet. 

En definition är att livskvalitet är en övergripande känsla av tillfredsställelse, definierad av 

den medvetna individen som utvärderar sitt liv. En annan definition är att livskvalitet är en 

flerdimensionell analys av individens aktuella livsförhållande med dess kultur och 

värderingar. Att livskvalitet är främst en subjektivt välbefinnande som omfattar fysiska, 

psykologiska, sociala och andliga dimensioner. Ett tredje exempel på hur livskvalitet kan 

definieras är personens känsla av välbefinnande som kommer från tillfredsställelse eller 

missnöje från de området som är betydande för individen (Poradzisz & Florczak, 2013). 

En idé om bedömningen av livskvalitet, är att varje enskild person bedömer sitt egna liv 

utifrån tillfredsställelse i sina nuvarande omständigheter. Eftersom dessa bedömningar är 

individuella betraktas det som subjektiva och värderingsdrivna.  Även om det 

karakteristiska med livskvalitet ses av vissa som subjektivt, hävdar alla granskande analyser 

att livskvalitet kan mätas objektivt och att det fungerar som ett komplement till den 

subjektiva bedömningen (Poradzisz & Florczak, 2013). 
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Omvårdnadsteori 

Katie Erikssons omvårdnadsteori belyser lidandet i olika aspekter av livet. Oberoende av 

vilken synvinkel man väljer finns en gemensam nämnare i allt lidande, alltså att människan 

är på något vis avskärmad från sin egen helhet. Människan kan, enligt ett gammalt talesätt, 

inte uppskatta sin egen hälsa innan hon råkar ut för sjukdom eller ohälsa. Lidandet kan alltså 

ge hälsan en mening eftersom människan då kan se skillnaderna i de olika hälsotillstånden 

och möjligheterna i de egna resurserna. Människan kan försöka kämpa om det finns styrka, 

mod och en kärleksfull famn att trösta sig i som bekräftar henne. Alla behöver tröst och 

hopp, hur jobbigt lidandet än är bör människan alltid ha en chans att behålla sin värdighet. 

Att kunna lindra lidandet och omvandla det till någonting mer positivt förutsätter att kunna 

dela upplevelsen med någon annan, för att fylla igen det tomrum som uppstått och åter fylla 

livet med mening (Eriksson, 1994, s.63, 78-79).   

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Definitionen av hälsa är enligt världshäsloorganisationen (WHO) ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller svaghet 

(http://www.who.int/suggestions/faq/en/). Den legitimerade sjuksköterskans specifika 

kompetens är omvårdnaden vilket omfattar både en vetenskaplig inblick och patientnära 

arbete utifrån en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan ska erbjuda människor möjlighet 

att förbättra, behålla och återfå sin hälsa, hantera sin sjukdom eller funktionsnedsättning, 

samt åstadkomma det bästa möjliga välbefinnandet och den bästa möjliga livskvaliteten. I 

sjuksköterskans arbete ligger personligt ansvar att själv analysera sin egen professionella 

kompetens och fortlöpande fördjupa och utveckla den. Arbetet ska präglas av ett etiskt 

synsätt och utföras enligt lagar och författningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), 5 kap. 1 §, beskriver att hälso- och sjukvården 

ska enligt lag bedrivas så att kraven på en god vård tillgodoses. Det betyder att den ska vara 

av bra kvalitet med god hygienisk standard och tillfredsställa patientens behov av trygghet i 

vård och behandling. Vården ska grundas med hänsyn till patientens integritet och 

autonomi samt tillfredsställa behovet av säkerhet och kontinuitet. 

http://www.who.int/suggestions/faq/en/


4 
 

Problemformulering 

Kunskapen om livskvaliteten och det dagliga livet vid urininkontinens är av grundläggande 

betydelse för att kunna förstå hur urininkontinensen kan påverka olika livsområden. 

Sjuksköterskan kan med kunskapen uppmärksamma drabbade kvinnor och föreslå åtgärder 

som kan minimera detta och bidra till att förbättra patientens hälsa och välbefinnande. 

Kunskapen kan också få patienter att söka hjälp och då möta sjuksköterskan som kan ge 

riktad omsorg och genomföra förebyggande strategier och lösningar. Ur dessa tankar kom 

ett syfte fram om att belysa hur livskvaliteten och det dagliga livet påverkas av 

urininkontinens hos kvinnor. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa hur livskvaliteten och det dagliga livet 

påverkas av urininkontinens hos kvinnor.  
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Metod 

Design 

En litteraturöversikt kartlägger ett visst kunskapsområde och skapar en översikt över 

forskningsstatusen. Det innebär att bilda en uppfattning om det befintliga kunskapsläget, 

vad som undersökts samt vilka metoder och vilka teorier som använts . Både kvantitativ och 

kvalitativ forskning kan ingå i undersökningen. I en litteraturöversikt utförs en bred sökning 

och en bred analys av vetenskapliga artiklar som sedan sammanställs. Analysen av 

kunskapsläget ger inte enbart kunskap om vad forskningen berört, utan visar även vad 

forskningen inte har berört (Friberg, 2012a, s. 133).  

Inklusions- och Exklusionskriterier 

Den här litteraturöversikten består av vetenskapliga artiklar som innefattar kvinnors 

upplevelser av urininkontinens. Inklusionskriterierna var alla typer av urininkontinens hos 

kvinnor i åldrarna 18 och äldre, samt undersökning av livskvalitet eller det dagliga livet med 

urininkontinens. Artiklarna skulle vara vetenskapliga orginalartiklar och ha kvalitativ eller 

kvantitativ ansats. De skulle vara publicerade de senaste fem åren (2012 eller senare) och 

vara skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterierna för den här litteraturöversikten 

var manligt kön eller att vara gravid.  

Litteratursökning 

För att hitta passande vetenskapliga artiklar utfördes sökningar i databaserna Cinahl och 

PubMed. Nyckelord skapades utifrån syftet och synonymer togs fram via Svenska mesh. 

Dessa synonymer användes vid sökning i både Cinahl och PubMed. Sökorden som användes 

var “urinary inkontinence”, “quality of life”, ”impact on life”, ”living with”, “female”, 

“wom*”, “ psychology” samt “interview”, i olika kombinationer (se Tabell 1: översikt av 

artikelsökningar). Alla dessa sökord var fritextsökningar utom “urinary 

incontinence/psychology” som var en MESH-term i en av sökningarna. Sökordet 

”psychology” användes som en synonym för livskvalitet då många artiklar om livskvalitet 

hittades av de sökordet. ”Interview” användes för att få fram artiklar med kvalitativ ansats. 

Symbolen * (stjärna) sattes efter ett ord för att få fram ordet i olika former. Citationstecken 

användes för att ytterligare specificera sökorden (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Översikt av artikelsökningar 

Datum  

Databas 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Cinahl 

170924 

“Urinary incontinence” AND 

Female* AND Quality of life 

 

2012-2017, 

English 

210 16 8 4 3 

Cinahl 

170924 

“Urinary incontinence” AND 

Wom* AND Quality of life 

 

2012-2017, 

English 

156 23 4 2 2 

Cinahl 

170926 

“Urinary incontinence” AND 

Female* AND Impact on life 

 

2012-2017 84 12 3 1 1 

PubMed 

170926 

“Urinary 

incontinence”/Psychology 

(MESH) AND Wom* 

5 Years 184 16 7 6 5 

Cinahl 

171011 

“Urinary incontinence” AND 

“Living with” AND Interview 

- 30 2 2 1 1 

Urval 1 är de artiklar som valdes ut efter läst titel, Urval 2 är de artiklar som valdes ut efter läst abstrakt, Urval 

3 är de artiklar som valdes ut efter läsning av hela artikel, Urval 4 är de artiklar som valdes ut efter kvalitet 

granskning. 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Målet var att få antal träffar mellan 20 - 250. De ansågs vara ett rimligt antal att gå igenom 

per sökning och att de flesta då var relevanta artiklar. När detta uppnåddes lästes rubrikerna 

på alla träffar och artiklar valdes ut om de tycktes vara relevanta för litteraturöversikten. 

Totalt valdes 69 artiklar ut för läsning av abstrakt och av dessa valdes 24 stycken ut för 

vidare läsning av hela artikeln. Slutligen bedömdes artiklarna efter inklusions och 

exklusionskriterier samt granskades med granskningsmallar. En mall för kvalitativa artiklar 

från SBU (2014) och en mall för kvantitativa deskriptiva studier från Forsberg & Wengström 

(2003). Två artiklar ansågs inte möta ovan nämnda kriterier och exkluderades från 
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litteraturöversikten. Alla artiklar som ingår i resultatet i denna litteraturöversikt bedöms 

vara av hög kvalitet. Totalt valdes 12 vetenskapliga artiklar ut till resultatet. Dessa bedömdes 

vara betydelsefulla för litteraturöversiktens syfte. Alla artiklar sammanställdes i en tabell för 

att tydliggöra deras syfte och innehåll (se tabell 2, bilaga 1). 

Analys 

Artiklarna som inkluderades lästes noggrant flera gånger av författarna var för sig och 

övergripande sammanfattningar gjordes av resultaten av författarna tillsammans. 

Författarna utförde tillsammans analysen av artiklarna och diskuterade dem innan de 

numrerades och delades upp efter innehållet i resultaten. Resultatet från varje studie 

sorterades och jämfördes med varandra och kategoriserades i mindre kategorier 

(underkategorier); Vardagslivet, fysiska aktiviteter, fysiska hälsan, hantering och kontroll, 

sociala relationer, personliga relationer, känslor samt psykisk/mental hälsa. Dessa 

sammanställdes sedan och bildade huvudkategorier; Begränsningar i det dagliga livet, 

påverkan på det sociala livet, och emotionell påverkan (jfr. Friberg, 2012b s. 127-129). Hela 

resultatet fick en huvudrubrik; Livskvaliteten påverkas, se figur 1 Översikt av huvudrubrik, 

huvudkategorier och underkategorier. 

 

 

Figur 1, Översikt av huvudrubrik, huvudkategorier och underkategorier 
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Etiska överväganden 

Granskningen av alla artiklar i den här litteraturöversikten har utförts så objektivt som 

möjligt, utan att blanda in egna värderingar och antaganden som skulle kunna färga av sig 

på resultatet. Artiklar som både stämmer överens med och inte stämmer överens med 

författarnas egna åsikter har inkluderats. Det fanns inte information om etiskt resonemang i 

alla valda artiklar, men etiskt godkännande fanns tydligt beskrivet i fyra av dem.   

Resultat 

Litteraturöversikten omfattar tolv vetenskapliga artiklar, varav nio har kvantitativ ansats och 

tre har kvalitativ ansats. De länder som studierna är gjorda i är Australien, Brasilien, 

Frankrike, Iran (tre stycken), Kina (två stycken), Storbritannien, Taiwan, Turkiet (två 

stycken), Tyskland och USA (två stycken). Artiklarna är publicerade mellan 2012 och 2017. 

Alla artiklar handlar om hur kvinnor påverkas av urininkontinens i olika aspekter i det 

dagliga livet. Resultatet har en huvudrubrik, Livskvaliteten påverkas, som sedan har tre 

huvudkategorier, Begränsningar i det dagliga livet, Sociala livet påverkas och Emotionell påverkan. 

Dessa huvudkategorier har i sin tur underkategorier (se figur 1.). Två av huvudkategorierna 

stärks med citat för att tydliggöra kvinnornas upplevelser. 

Livskvaliteten påverkas 

Det finns forskning som pekar på att graden av urininkontinens påverkar livskvaliteten. Ju 

svårare symtomgrad desto sämre livskvalitet och tvärtom (Abrams, Smith & Cotterill, 2015; 

Güvenc, Kocaöz & Kök, 2013; Kocaös, Talas & Atabekoglu, 2012; Wan et al., 2014; Xu, Liu, 

Qu, Chen & Wang, 2015). Många av studierna använder sig av symtomgrad för att 

kategorisera nivån på frekvens och mängd av läckage. Nivåerna benämns som lätt 

symtomgrad, medel symtomgrad och allvarlig symtomgrad. 

De negativa effekterna på livskvaliteten på grund av urininkontinens är minst lika stora som 

för andra kroniska tillstånd. Urininkontinensen har ur ett psykiskt hälsoperspektiv större 

påverkan på livskvaliteten än bland annat diabetes, hyperlipidemi och kronisk njursjukdom 

(Horng et al., 2012).  
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Livskvaliteten påverkas oavsett symtomgraden eller typen av urininkontinens, men blandad 

urininkontinens är den typen av urininkontinens som är kopplad till lägst livskvalitet, och 

ansträngningsinkontinens är den typ som kopplats till högst. Desto längre urininkontinensen 

har varit närvarande, desto sämre livskvalitet (Pakgohar, Sabetghad, Rahimparvar & 

Kazemneja, 2014).  

Begränsningar i det dagliga livet 

Artiklarna under denna kategori tar upp hantering och begränsningar i olika aspekter i det 

dagliga livet med urininkontinens.   

Vardagslivet 

Kvinnorna kände en övergripande påverkan på vardagslivet i samband med symtomgraden 

av urininkontinensen. Av kvinnorna i gruppen låg symtomgrad tyckte två procent att 

urininkontinensen påverkade det dagliga livet “en hel del”, jämfört med femton procent i 

gruppen med medel symtomgrad och sextiofem procent i gruppen med allvarlig 

symtomgrad (Abrams et al., 2015). En kvinna berättade att hon är så van vid 

urininkontinensen att det hade blivit en del av vardagen och att det var hennes lott i livet. En 

annan kvinna berättade att det inte var allvarligt alls och att hon hade tur som hade ett sånt 

litet problem (Averya, Braunack Mayerc, Duggand, Taylorb & Stocksa, 2015). 

Begränsningar och undertryckande av behov innebär att på något sätt begränsa sig i behov 

och rutiner som tidigare varit självklara. Bland annat påpekade flera kvinnor att de medvetet 

begränsat sitt intag av vatten och te, att de slutat äta eller begränsat frukt som vattenmelon 

för att inte förvärra problemen (Pakgohar, Hamid, Ibrahim & Vahid-Dastjerdi, 2015). Andra 

undvek att bära vissa klädesplagg eller en viss färg och material på plaggen (Hamid, 

Pakohar, Ibrahim & Dastjerdi, 2015). Kvinnor med medel och svår symtomgrad var mer 

benägna att vara noga med volymen vätska som konsumerades än kvinnor med låg 

symtomgrad. De måste även byta underkläder oftare då de har mer frekventa läckage 

(Abrams et al., 2015). En kvinna berättade att urininkontinensen spelade en stor roll i vad 

hon valde att göra, då problemet alltid var där (Averya et al., 2015). Flera kvinnor berättade 

att de hindrade sig själva att uttrycka sig genom skratt och undvek ofta situationer då de 

skulle kunna skratta (Hamid et al., 2015).  
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I always suppress my laughter, I prevent it maybe you cannot believe that I have never burst 

out laughing for a long time. (pause) I don’t remember the last time I laughed. Only I smile for 

showing my happiness. (Hamid et al., 2015, s. 518) 

För flera kvinnor innebar ständiga läckage avbrott i deras vardagliga sysslor. De berättade 

om att slösa tid på grund av urininkontinensen. Vissa var tvungna att gå på toaletten var 

tionde minut för att förhindra läckage eller byta kläder som blivit våta. En stor del av dagen 

tillbringades på toaletten då de istället hade kunnat göra något annat (Pakgohar et al., 2015). 

De var ofta sena med sina dagliga sysslor på grund av det (Hamid et al., 2015).  

En studie visade att kvinnor i åldrarna arton år och äldre påverkades negativt av 

urininkontinens vid utförandet av hushållssysslor som matlagning, tvätt och städning 

(Brazell, O’Sullivan & LaSala, 2012). Av kvinnorna med lätt symtomgrad antydde nittiofem 

procent att deras hushållsuppgifter påverkades något eller inte alls av urininkontinensen, 

medan de med medel symtomgrad (femtio procent) tyckte att deras hushållssysslor 

påverkades måttligt eller mycket. Av kvinnorna i gruppen med allvarlig symtomgrad 

(femtio procent) påverkades mycket (Abrams et al., 2015). 

Fysiska aktiviteter 

En studie visade att kvinnor i åldrarna arton år och äldre påverkades negativt av 

urininkontinensen vid fysiska aktiviteter som till exempel promenader eller simning (Brazell 

et al., 2012). Många kvinnor undviker helt att delta i fysiska aktiviteter på grund av 

urininkontinensen (Hamid et al., 2015).  

Kvinnor med medel och allvarlig urininkontinens var allmänt mer påverkade vid fysiska 

aktiviteter än de med låg symtomgrad (Abrams et al., 2015). Det fanns en signifikant skillnad 

mellan de kvinnor som var fyrtiofem år eller yngre och fyrtiosex år eller äldre . Kvinnorna 

som var fyrtiofem år eller yngre påverkades mest vid fysiska aktiviteter (Brazell et al., 2012). 

Fysisk hälsa 

En studie som undersökte urininkontinensens påverkan på livskvaliteten hos kvinnor som 

fött barn inom tre månader, visar en stor påverkan på den fysiska hälsan. Speciellt de med 

blandad urininkontinens. Det fanns en signifikant skillnad mellan fall (med 

urininkontinens)- och kontrollgrupp (utan urininkontinens), där fallgruppen påverkades 
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mest negativt i vitalitet, fysik och i den generella hälsan (Da Silva Leroy & Baena de Morales 

Lopes, 2012). 

Sömnen upplevdes vara påverkad hos tretton procent av kvinnorna med låg symtomgrad, 

hos fyrtioen procent av kvinnorna med medel symtomgrad och sextiofem procent av 

kvinnorna med allvarlig symtomgrad (Abrams et al., 2015). Den typ av urininkontinens som 

var mest rapporterad av kvinnorna som fött barn inom tre månader var 

trängningsinkontinens med nattliga träningar (Da Silva Leroy & Baena de Morales Lopes, 

2012). Ryggvärk, hudproblem, nedsatt sömn, smärta och läckage under samlag var fysiska 

effekter orsakade av urininkontinensen hos många av kvinnorna. En kvinna beskrev följande 

“Physically, I have backache because I have to wash and clean myself so many times a day 

because I don’t want to be ceremonial unclean (Najis)”, en annan kvinna beskrev ‘‘My urine 

would irritate my skin because it leaks all the times and I wash myself frequently’’. En tredje 

kvinna beskrev att hon aldrig fick en god natts sömn eftersom hon var tvungen att gå på 

toaletten fem eller sex gånger varje natt (Hamid et al., 2015, s. 517).  

Hantering och kontroll 

Enligt Averya et al. (2015) var en del kvinnor mer negativa och vissa kände sig helt 

kontrollerade av sin urininkontinens. En kvinna uttryckte sig att hon hatade 

urininkontinens. Det stoppade henne från att göra så mycket för att hon läckte vad hon än 

gjorde. Det styrde hennes liv. Kvinnor som befann sig i ett skede i livet där de fortfarande 

kunde skaffa barn, söka partner och arbeta utanför hemmet kunde sämre hantera 

urininkontinensen. 

En del kvinnor hade en mer positiv attityd till inkontinensen, inte bara vid hantering av 

inkontinensen utan även i de flesta aspekter av sitt liv. De var flexibla och fortsatte göra 

saker som de brukar göra. De upprätthöll och realistiskt bedömde sin situation, 

rationaliserade den och accepterade den som en del av livet. Kvinnorna sökte efter positivitet 

i sin situation med vetskap om sina gränser. En kvinna berättar att hon gör de flesta saker 

som hon vill göra för att hon inte vill att urininkontinensen ska påverka henne. Även en 

annan kvinna berättar att urininkontinensen inte kontrollerar henne. Det var hon som hade 

kontroll över urininkontinensen och lät inte den bestämma vad hon skulle göra och inte 
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göra. Kvinnorna var mycket anpassningsbara till situationen. De hade utvecklat bra 

strategier för att hantera urininkontinensen (Averya et al., 2015). 

Påverkan på det sociala livet 

Under denna kategori beskrivs relationen mellan urininkontinens och olika aspekter inom 

det sociala livet. 

Sociala relationer 

Alla kvinnor påstod att urininkontinensen begränsade deras sociala engagemang. De 

undvek vissa sociala situationer som att besöka familj och släktsammankomster, att resa eller 

shoppa. I rädsla för att blöta ner sig själv eller andras möbler och saker så att det luktar illa 

(Hamid et al., 2015).  

Ju svårare symtomgraden var vid ansträngningsinkontinens desto mer social isolering och 

social avvisning kände kvinnorna och desto lägre livskvalitet hade de. Denna isolering och 

avvisning innefattar att vara skild från andra som är fria från symtom. Det leder till att de 

drabbade skyller sjukdomen på sig själva och utvecklar ett behov av att behålla hemligheten 

(Wan et al., 2014). 

Enligt Brazell et al. (2012) påverkades kvinnor i åldrarna arton år och äldre negativt av 

urininkontinens vid längre resor och sociala aktiviteter som att gå på bio eller konsert. De 

som var femtiofem år eller äldre påverkades mer än andra. Bland annat var de rädda för att 

få läckage på offentliga platser där toalett inte fanns nära.  

Kvinnorna i gruppen med lätt symtomgrad (åtta procent) påverkades måttligt eller mycket. 

Av den totala gruppen var det sextiosju procent som ansåg att urininkontinensen inte hade 

speciellt stor inverkan på deras sociala liv över huvud taget (Abrams et al., 2015). Kvinnor 

som fött barn inom tre månader och hade urininkontinens påverkades mest negativt i sociala 

aspekter (Da Silva et al., 2012). 

Personliga relationer 

Av kvinnorna i en studie angav åttio procent att det inte var något problem att besöka 

vänner oavsett symtomgrad. I allmänhet tycktes inte urininkontinens ha stor inverkan på 

kvinnornas förhållande med sin partner, deras sexliv eller familjeliv. Påverkan och 

sannolikheten av att vara besvärad av detta ökade med symtomgraden. De som påverkats 
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medel eller mycket var femtiofem procent hos de med allvarlig symtomgrad, trettio procent 

hos de med medel symtomgrad och sex procent hos de med lätt symtomgrad (Abrams el al., 

2015). 

En stor skillnad som kunde ses bland kvinnorna med urininkontinens var att de med 

självrapporterat dåligt mående och lägre anpassning till situationen hade färre och svagare 

stödjande relationer. En kvinna gjorde slut på sin relation på grund av hur 

urininkontinensen fick henne att må. Andra kvinnor förmedlade sin upplevelse av 

urininkontinensen med mer acceptans. De kunde rationalisera sin situation och deras makar 

var mycket viktiga för dem då de delade sina besvär med dem. De hade engagerande 

relationer. Kvinnorna hade också en känsla av positivt välbefinnande trots att de upplevde 

läckage (Averya et al., 2015). 

Emotionell påverkan 

I denna kategori presenteras känslor kring symtomen och den påverkan urininkontinensen 

kan ha på den mentala hälsan.  

Känslor 

Många kvinnor kände ilska, genans, ångest och rädsla inför framtiden. De kände sig extremt 

trötta, rädda och ängsliga på grund av att behöva stå ut med urininkontinensen varje dag 

och behöva använda bindor livet ut. De fruktade att problemen skulle försämras och bli helt 

utom kontroll  (Pakgohar et al., 2015). De var rädda att deras familjer inte skulle stå ut med 

dem på grund av den obehagliga lukten av urin, med följd att bli ensamma. Vissa var även  

rädda för att så småningom sätta sina barn i trubbel på grund av att inte kunna ta hand om 

sig själva och bli beroende av andra (Hamid et al., 2015).  

Ju allvarligare symtomgraden var vid ansträngningsinkontinens desto mer skam kände 

kvinnorna och desto lägre livskvalitet hade de. Kvinnorna hade en känsla av ensamhet, 

värdelöshet och ojämlikhet med andra (Wan et al., 2014), samt känslor av frustration och 

nervositet. Ibland med depression som följd (Brazell et al., 2012). 

En kvinna berättade att hon känner självhat varje gång hon läcker. En annan berättade att 

hon var ledsen och arg för att hon alltid var tvungen att ha med sig en väska full med kläder, 
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byxor och bindor för att kunna byta om och känna sig ren. Att behöva byta kläder flera 

gånger per dag gjorde henne trött och utmattad (Pakgohar et al., 2015).  

En kvinna kände sig alltid rädd för att hon skulle kissa på sig och lukta urin när hon gick ut. 

Oron över att inte kunna kontrollera sig själv och inte hinna till en toalett var stor. Hon 

letade alltid efter en toalett för att kunna känna sig tryggare i fall att något skulle hända. 

Flera av kvinnor kände negativa känslor av regression till barndomen. De kände att de hade 

hamnat i barnstadiet igen eftersom barn är de som oftast inte kan hålla tätt (Pakgohar et al., 

2015). 

I en undersökning bland muslimska kvinnor i Iran uttryckte kvinnorna speciellt en känsla av 

“ceremoniell orenhet” på grund av att de aldrig är helt torra eller luktfria. Enligt islamiska 

regler kan böner och andra religiösa ritualer anses vara ogiltiga även om det bara finns en 

droppe urin på kläderna. Detta orsakade ångest och upprördhet hos dessa kvinnor. De var 

ofta stressade och skyndade sig att till exempel be för att inte hinna läcka urin under bönen 

(Hamid et al., 2015).  

Psykisk/mental hälsa 

Urininkontinens symtom har inte en direkt påverkan på det psykiska välbefinnandet, men 

symtomen påverkar livskvaliteten vilket i sin tur påverkar välbefinnandet. Ångest och 

depression är sammankopplat med urininkontinens och graden av detta följer 

symtomgraden av urininkontinensen. De flesta kvinnor klassificerade sig som inte 

deprimerad alls eller något deprimerad på grund av deras urininkontinens. De kvinnor med 

mellan eller allvarliga symtom angav i större grad att de var måttligt eller väldigt 

deprimerade. Ångest kunde ses hos sjuttiofem procent av kvinnorna i undersökningen. 

Kvinnor med medel symtomgrad rapporterade högre nivåer av ångest än de med låg 

symtomgrad (Abrams et al., 2015). 

Andra kvinnor hade en mer negativ attityd till urininkontinensen, särskilt när deras psykiska 

hälsa var berörd uppvisades ett undvikande beteende och särskilt i sociala situationer. En 

kvinna berättade att efter en spelad match ville kamraterna sitta ner en stund men hon gick 

direkt därifrån istället då hon tyckte det var äckligt om hon skulle få läckage där (Averya et 

al., 2015). 
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Kvinnor som befann sig i ett skede i livet där de fortfarande kunde skaffa barn, söka partner 

och arbeta utanför hemmet upplevde depression. En del kvinnor upplevde 

urininkontinensen som ”en gammal kvinnas sjukdom”, vilket de inte tyckte passade in på 

deras hälsostatus. De tyckte att de var i bättre skick. Faktorer som ålder, relationer och 

synsätt påverkar graden av det psykiska måendet (Averya et al., 2015). Kvinnorna som fött 

barn inom tre månader och hade urininkontinens påverkas mest negativt i den mentala 

hälsan (Da Silva Leroy & Baena de Morales Lopes, 2012). 

Flera av kvinnorna som intervjuades uppgav en önskan om att dö på grund av deras avsky 

mot att leva med urininkontinens och deras hopplöshet inför framtiden. De kände sig 

besvikna och uppgivna (Hamid et al., 2015). 

I go to toilet so often that I get tired. I do not want to stay alive anymore. I have to go to toilet 

10 to 20 times a day and rush to pray; I wish I would die that time. (Hamid et al., 2015, s. 518) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna till denna litteraturöversikt valde att fokusera på livskvaliteten och det dagliga 

livet hos kvinnor med urininkontinens. Även om ämnet är tabubelagt har det forskats 

mycket kring området. Litteraturöversikten beskriver livskvaliteten och det dagliga livet i ett 

globalt perspektiv, med artiklar från tio olika länder, från alla världsdelar utom Afrika. Inga 

relevanta artiklar fanns från Afrika. 

Endast databaserna Pubmed och Cinahl användes för att söka artiklar då dessa bedömdes 

vara till störst hjälp utifrån det valda ämnet. Pubmed gav inte så stort antal träffar som 

förväntat och därför lades största fokuset på Cinahl. Flertalet artiklar hittades flera gånger i 

olika sökningar, men dessa har endast redovisats en gång i urval 1 i tabell 1. Fler sökningar 

med andra sökord än de som redovisats i tabell 1 har genomförts, men genererade inga 

relevanta träffar. De flesta sökningarna har gjorts som fritextsökningar då MESH och Cinahl 

headings smalnade av sökningarna i för stor omfattning. I sökningarna av artiklarna 

användes inte OR. I en av sökningarna användes istället “urinary incontinence” som MESH i 

kombination med “psychology” i Pubmed för att få relevanta träffar i rimligt antal. 
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Minsta möjliga avgränsningar användes för att inkludera så många relevanta artiklar som 

möjligt i sökningarna. De två avgränsningarna som användes var engelskt språk och att 

artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem åren. För att hitta den senaste forskningen 

inom området begränsades tidsperioden till fem år, och för att författarna endast är engelsk- 

och svenskspråkiga beslutades engelska att vara det bästa alternativet. Svenska valdes inte 

som avgränsning eftersom det fanns för få artiklar skrivna på svenska. I en sökning 

användes inga avgränsningar då antalet träffar redan var så begränsat. 

Vid sökningsprocessen av artiklar upptäcktes att sex år och äldre forskning inom området 

fanns i större utsträckning. Eftersom denna översikt ska undersöka den senaste forskningen 

valdes den äldre forskningen bort till resultatet, vilket kan ha tagit bort viktig forskning. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts för att inkludera både djupare data och 

statistisk data. De kvalitativa artiklarna har undersökt det dagliga livet i stort och de 

kvantitativa artiklarna har undersökt livskvaliteten utifrån olika skalor. Denna kombination 

anser författarna vara idealisk, för ett givande resultat som täcker hela forskningsområdet. I 

en litteraturöversikt, enligt Friberg (2012a, s.134) ska ingen avgränsning till en speciell ansats 

och ingen ingående analys utföras. 

En svaghet i denna litteraturöversikt var att ett litet antal kvalitativa artiklar hittades, vilket 

ger en mindre mängd djupare data. Ett djupare resultat beskriver livskvaliteten och det 

dagliga livet bättre då det är subjektivt. Kvalitativ ansats bör användas i större utsträckning 

vid forskning inom området. De artiklar som använt sig av enkätundersökning av 

livskvaliteten kan komplettera den kvalitativa datan statistiskt, men ger ändå fattig data 

inom området. De olika kryssfrågor deltagarna får svara på kan bli missvisande då 

definitionen på frågorna och svaren varierar från person till person.   

Analysen av den insamlade datan tog längre tid än förväntat, då det var svårt att strukturera 

upp resultat datan i kategorier. Datan omfattade livskvalitet och det dagliga livet utifrån ett 

sådant brett perspektiv att det till en början blev svårt att greppa. Livskvaliteten och det 

dagliga livet innefattar många olika aspekter som alla är av stor vikt. Trots detta valdes inget 

bort för att det skulle förenkla arbetet.  Slutligen fick hela resultatet en huvudrubrik som 

genomsyrar hela resultatdelen. Huvudkategorierna och tillhörande underkategorier 
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innefattar de olika aspekterna av livskvalitet och det dagliga livet. I den här 

litteraturöversikten har några kategorier styrkts med citat från artiklarna med kvalitativ 

ansats. För att inte misstolka eller ändra citatens innebörd har språket inte översatts till 

svenska. 

Litteraturöversikten har inte delat upp resultatet i åldersgrupper eller länder. Styrkan i det är 

att det ger en övergripande syn på livskvalitet och det dagliga livet hos kvinnor i stort. Vilket 

ville uppnås i denna översikt. Svagheten kan vara att det finns kulturella skillnader som inte 

nämns och skillnader i ålder som inte redovisas. För att få en bättre litteraturöversikt inom 

detta område bör tidsavgränsningar (som fem år) inte användas och de kvalitativa artiklarna 

bör vara övervägande. 

Författarna har begränsad kunskap inom kvalitetsgranskning och har därför tagit hjälp av 

granskningsmallar för att bedöma kvaliteten på de vetenskapliga artiklarna. I denna process 

upptäcktes artiklar som inte höll måttet och ratades, på grund av att de saknade relevans till 

deras syfte eller saknade delar en vetenskaplig artikel ska innehålla. En litteraturstudies 

värde är beroende av hur relevanta artiklarna är för forskningsöversikten, hur väl artiklarna 

har identifierats och värderats. Det finns ingen uppenbar granskningsprocess för detta men 

det har utvecklats metoder för att underlätta (Forsberg & Wengström, 2015, s.104). För att få 

en bra kvalité på denna litteraturöversikt har endast artiklar med hög kvalitet använts. 

Författarna har också bollat idéer och frågor med en erfaren handledare. Orginalreferenser 

har valts att användas så långt som möjligt. Författarna har inte så stor erfarenhet av varken 

området som undersöks eller skrivandet, vilket kan vara en svaghet för arbetet, men kan 

också ge en objektiv bedömning utan egna åsikter och vridningar. 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturöversikten var att belysa hur livskvaliteten och det dagliga livet 

påverkas av urininkontinens hos kvinnor. Av resultatet framkom att livskvaliteten och det 

dagliga livet påverkas i olika aspekter. Urininkontinensens symtomgrad hade ett starkt 

samband med graden på den upplevda livskvaliteten vilket bekräftas av Fernandes et al. 

(2015) och Riss och Kargl (2010). Det framkom i resultatet att blandad urininkontinens är den 

typ som är kopplad till lägst livskvalitet och ansträngningsinkontinens är kopplad till högst. 

Kvinnorna kände sig begränsade i det dagliga livet av sina symtom. Det sociala livet 
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påverkades negativt vid bristande personligt stöd och på grund av symtomgraden i sociala 

aktiviteter. Urininkontinensen väckte negativa känslor som påverkade den mentala hälsan.   

Det hör till människans natur att försöka tillgodose sina grundläggande behov så gott det 

går. När det inte längre går och människan måste be om hjälp och dessutom upplever att 

ingen ser henne, att ingen förstår vad hon behöver och inte känner sig hel som människa är 

ett lidande menar Katie Eriksson (1994, s. 43). Resultatet visar att många kvinnor påverkas av 

urininkontinens i sådan omfattning att de medvetet börjar begränsa sig i den mån att de 

grundläggande behoven inte tillgodoses helt och hållet. När de mest basala fysiologiska 

grundläggande behoven inte tillgodoses (hunger, törst, säkerhet och skydd) drabbas också 

de sociala behoven, självhävdelsebehoven och behoven att uttrycka sig och utvecklas (Halse, 

2008, s. 277-278). På grund av urininkontinensen undvek många kvinnor vissa typer av mat 

och dryck, och olika sociala tillställningar för att inte förvärra symtomen och inte behöva 

skämmas för att de blötte ner sig själva.  

Sömn var något som många kvinnor uppgav påverkades negativt på grund av 

urininkontinensen. Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver att sömnen är ett av de 

fysiska grundläggande behoven hos människan och påverkar både det psykiska och fysiska 

välbefinnandet, livskvaliteten samt förmågan att hantera stressiga situationer. I resultatet 

framgår att den psykiska hälsan är sammankopplad med att undvika sociala situationer och 

begränsa sig i fysiska aktiviteter.  

I resultatet framkommer att alla kvinnor känner att urininkontinensen begränsar det sociala 

engagemanget. Många drar sig för att umgås med familj och vänner vilket leder till 

skuldkänslor. Katie Eriksson (1994, s. 84) menar att de upplevelser av skam, skuld och eller 

förnedring som människan kan känna i relation till sin sjukdom orsakar det själsliga och 

andliga lidandet. Dessa känslor kan förutom att erfaras av patienten själv orsakas av en 

dömande attityd från vårdpersonal eller orsakas i ett socialt sammanhang. Resultatet visar 

att många olika negativa känslor cirkulerade kring urininkontinensen. Skam, självhat och 

känslan av att vara värdelös var några av dem. Flera kände oro inför framtiden och en sådan 

stark hopplöshet att de önskade att dö. Eriksson (1994, s. 16) beskriver lidandet som en 

dödskamp. I döendet finns en chans till nytt liv. Om det nya livet inte kan uppnås sker ett 

långsamt döende där det andliga och själsliga livet dör ut först.  
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Även om de flesta kvinnor i litteraturöversikten påverkades starkt på olika sätt av 

urininkontinensen var det flera som uttryckte att de inte brydde sig om problemen och 

försökte leva livet som vanligt, utan begränsningar. De hade hittat strategier för att hantera 

situationen på ett bra sätt. Det tar även Hägglund och Ahlström (2007) upp i en äldre artikel 

om kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. Även om kvinnorna inte kunde 

bota sina symtom kände de att de hade kontroll över problemet. Zeznock, Gilje & Bradway 

(2009) beskriver i en annan artikel att många kvinnor sökte information själva på internet för 

att känna att de hade kontroll.  

Vi kan alltid försöka lindra och trösta. Tröst lindrar det som plågar människan och mildrar 

den ångest som kan upplevas som outhärdligt. Trösten ger mod och hopp. Människan är i 

stort sett utlämnad till andra människor eftersom hon är beroende av andra i sitt dagliga liv. 

Vad en människa själv kan göra är beroende av andra människor. När hon upptäcker att hon 

tillslut är helt ensam och endas hon själv kan göra någonting uppstår det största lidandet 

(Eriksson, 1994, s. 78). Resultatet tar upp vikten av goda relationer när det gäller att hantera 

situationer där urininkontinensen annars skulle kunna påverka negativt. Att ha någon att 

dela sina besvär med var viktigt. I en artikel av Zeznock et al. (2009) beskriver många 

kvinnor att de försöker prata med sina väninnor om problemen de upplever med 

urininkontinensen. De tänker att genom att öppna upp till diskussion kan de minska tabun 

kring ämnet och hjälpa dem som lider i tystnad.   

Onödigt lidande bör i största utsträckning elimineras, men när det finns ett lidande som inte 

kan elimineras bör vi göra allt för att lindra det. Att lindra lidande handlar om att framför 

allt inte kränka patientens värdighet, inte döma och inte missbruka makt. Istället ska 

patienten få den hjälp som behövs (Eriksson, 1994, s. 95). Många av kvinnorna som söker 

hjälp för att få bukt med urininkontinensen känner sig ofta inte betrodda eller tagna på allvar 

av vårdpersonalen (Zeznock et al., 2009). Kommunikation är så gott som livsnödvändig i 

vården (Fossum, 2013, s. 26). Mötet med patienten, förmågan att skapa en god relation med 

bra samarbete och använda sin kompetens utifrån patientens behov skapar en grund för god 

kvalitet och professionalitet. Att lyssna aktivt ska bygga på intresse för patienten och 

patientens berättelse (Andersson, 2013, s. 113). För att lindra lidande kan sjuksköterskan 
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förutom att uppmuntra, stötta och trösta även förmedla hopp och bekräftelse. Att låta 

patienten dela med sig av sina tankar utan att bli dömd (Eriksson, 1994, s. 96-97).   

Konservativ behandling i form av bäckenbottenträning (knipövningar) är den mest utbredda 

behandlingen för urininkontinens hos kvinnor världen över. Träningen stärker 

muskulaturen i bäckenbotten och bör rekommenderas i första hand enligt Abrams, Cardozo, 

och Wein (2012). Det finns vetenskapligt stöd för att det är den effektivaste behandlingen 

enligt en rapport från SBU (2013). Samma rapport tar upp vikten av att utbilda vårdpersonal 

inom ämnet och att ändra vårdens och samhällets synsätt i det stora hela. Patientens 

önskningar ska väga tyngst (SBU, 2013) och sjuksköterskan ska dela med sig av nödvändig 

information, vägleda, stödja och hjälpa patienten på ett pedagogiskt sätt (Klang-Söderkvist, 

2013, s. 51, 56).  

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturöversikt bygger på forskning i olika länder. Urininkontinens är 

alltså ett globalt problem hos kvinnor över arton år. Kvinnorna kan påträffas i alla 

vårdformer vilket betyder att sjuksköterskan bör vara insatt och ha kunskap om 

urininkontinensen och hur den kan påverka livskvaliteten och det dagliga livet. Många 

kvinnor känner att de inte blir tagna på allvar och drar sig ofta för att prata om problemet. 

Därför bör sjuksköterskor vara lyhörda, vägleda och tillämpa en personcentrerad vård. 

Genom att öka förståelsen för patientens perspektiv på problemet kan det förebyggande och 

åtgärdande arbetet förbättras.  

Det kan behövas mer forskning för att få ytterligare kunskap och sprida den för att minska 

tabun inom området. Trots att det i nuläget forskas mycket är urininkontinensen fortfarande 

ett stort problem. Framförallt bör mer kvalitativ forskning tillämpas för att få en djupare 

förståelse. 
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Bilaga 1 

Författar
e Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltaga
re 
(/bortfa
ll) 

Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommenta
rer 
gällande 
kvalitet 

Abrams, 
Smith, 
& 
Cotterill 
(2015) 
USA, 
England, 
Frankrik
e, 
Tysklan
d 

Att 
undersöka 
förhållandet 
mellan 
symtomgrad
en av 
urininkontine
ns, hälso 
relaterad 
livskvalitet 
och det 
mentala 
välbefinnand
et hos 
kvinnor. 

Kvantitativ   
 
Tvärsnittsstu
die 

1203 Enkätundersökn
ing 
 
Beskrivande 
analys 

Resultatet 
visade att det 
mentala 
välbefinnandet 
och den hälso 
relaterade 
livskvaliteten 
blev lägre ju 
högre 
symtomgrden 
av 
urinikontinense
n var.  

Hög 
kvalitet 

Avery, 
et al. 
(2015) 
Australi
en 
 

Att 
undersöka 
erfarenheten 
av att leva 
med 
urininkontine
ns hos 
kvinnor 
boende i 
samhället. 

Kvalitativ 
 

19 Djupgående 
Intervjuer 
 
Beskrivande 
analys 

Resultatet 
visade att en 
del kvinnor 
hade positiv 
attityd till 
urininkontinens
en och andra 
hade en mer 
negativ attityd. 
De som hade 
starka sociala 
relationer 
påverkades 
mindre av 
urininkontinens
en. 

Hög 
kvalitet 

Brazell, 
O’Sulliv
an & 
LaSala 
(2012) 
USA 

Att 
undersöka 
om 
påverkningen 
av 
urininkontine
ns på 
livskvaliteten 
varjerar 
mellan åldrar 
hos kvinnor. 

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsstu
die 

765 Enkätundersökn
ing 
 
Beskrivande 
analys 

Resultatet 
visade att det 
inte finns 
någon skillnad i 
det totala 
livskvalitetvärd
et mellan 
åldrarna. Men 
det fanns en 
skillnad mellan 
vilken typ av 
urinkontinens 

Hög 
kvalitet 
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Tabell 2 

da Silva 
Leroy, & 
Baena de 
Moraes 
Lopes 
(2012) 
Brazilien 
 

Att undersöka 
hurvida urin 
inkontinens i 
barnsängstide
n äventyrar 
hälso 
relaterad 
livskvalitet 
och i så fall i 
vilka 
aspekter. 

Kvantitativ  
 
Fallkontrollstud
ie 

344 Enkätundersökni
ng 
 
Beskrivande 
analys 

Resultatet 
visade att 
urininkontinens 
påverkar det 
dagliga livet, 
känslor, dagliga 
aktiviteter, 
allmän 
hälsostatus, 
sociala aspekter 
och den mentala 
hälsan hos 
kvinnor som fött 
barn inom de 
senaste tre 
månaderna. 

Hög 
kvalite
t 

Güvenç, 
Kocaöz, & 
Kök (2013) 
Turkiet 

 

Att undersöka 
förkomst och 
riskfaktorer 
för 
urininkontine
ns samt 
undersöka 
den påverkan 
som 
urininkontine
ns har på 
livskvaliteten.  

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsstudi
e 

258 Enkätundersökni
ng 
 
Beskrivande 
analys 

Resultatet 
visade att 
livskvaliteten 
förvärrades när 
urininkontinense
n ökade. 
Livskvaliteten 
var lägre hos de 
med läckage 
flera gånger / 
dag än hos de 
med läckage 
mer sällan.  

Hög 
kvalite
t 

Hamid, 
Pakgohar, 
Ibrahim & 
Dastjerdi 
(2015) Iran 

Att  
undersöka 
erfarenhetern
a av att leva 
med 
urininkontine
ns hos 
kvinnor 
boende i 
samhället. 

Kvalitativ  
 
 

17 Semi 
strukturerade 
intervjuer  
 
Hermeneutik 
fenomenologi 
analys 

Resultatet 
visade att 
kvinnornas 
erfarenhet av att 
leva med 
urininkontinens 
upplevdes som 
en ”fläck i livet” 

Hög 
kvalite
t 

Horng, 
Huang,  
Wu, Fang, 
Chou & 
Chou 
(2012) 
Taiwan 

Att undersöka 
förekomst 
och 
riskfaktorer 
för 
urininkontine
ns och dess 
påverkan på 
livskvalitet 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudi
e 

466
1 

Enkätundersökni
ng 
 
Beskrivande 
analys 

Resultatet 
visade att 
urininkontinens 
påverkar den 
metala hälsan 
mer/ i större 
utsträckning än 
bland annat 
diabetes, 

Hög 
kvalite
t 

kvinnorna 
hade. 
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hos kvinnor. hyperlipidemi, 
kronisk 
njursjukdom. 

Kocaöz, 
Talas, & 
Atabekog˘l
u (2012) 
Turkiet 
 

Att undersöka 
förekomsten 
och 
potentiella 
riskfaktorer 
associerade 
med urin- 
inkontinens 
hos kvinnor, 
samt bedöma 
dess inverkan 
på livskvalité 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsstudi
e 

288 Enkätundersökni
ng 
 
Beskrivande 
analys 

Resultatet 
visade att 
kvinnor med 
urininkontinens 
rapporterade 
liten till allvarlig 
påverkan på sin 
livskvalitet och 
ingen var 
opåverkad av 
urininkontinense
n. 

Hög 
kvalite
t 

Pakgohar, 
Hamid, 
Ibrahim & 
Vahid-
Dastjerdi 
(2015) Iran 

Att  undersöka 
erfarenheterna av 
att leva med 
urininkontinens  via 
intervjuver utifrån 
ritade bilder. 

Kvalitativ  
 

9 Semi 
strukturerade 
intervjuer och 
bild analys 
 
Hermeneutik 
fenomenologi 
analys 

Resultatet visade 
tre teman som 
sammanfattar 
kvinnornas bilder 
och historia av att 
leva med urin- 
inkontinens, 
”Störning av 
normal funktion”, 
”självpålagda 
begränsningar” och 
”känslan av 
förtvivlan”  

Hög 
kvalit
et 

Pakgohar, 
Sabetghad
am, 
Rahimparv
ar & 
Kazemneja
d (2014) 
Iran 

Att undersöka 
påverkan av 
urininkontinens på 
livskvalitet och 
hjälpsökande bland 
iranska kvinnor 
som har olika 
religiös kultur 

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsst
udie 

31
3  

Enkätundersö
kning 
 
Beskrivande 
analys 

Resultatet visade 
att kvinnor som 
hade blandad 
urininkontinens 
hade lägts 
livskvalitet jämfört 
med de som hade 
ansträngningsinkon
tinens och 
trängningsinkontin
ens. Resulttet visar 
också att de 
kvinnor som hade 
högre symtomgrad 
av urininkontinens 
visade lägst 
livskvaliet. 

Hög 
kvalit
et 

Wan, 
Wang, Xu, 
Guan, Sun  
& Wang 
(2014) 
Kina 

Att undersöka 
sambandet mellan 
sjukdomsstigma 
och livskvalitet och 
hurvida sjukdomen 
stigmatiserar 

Kvantitativ  
 
Tvärsnittsst
udie 

33
3 

Enkätundersö
kning 
 
Beskrivande 
analys  

Resultatet visade 
att högre 
symtomgrad av 
urininkontinensen, 
desto mer stigma 
upplevde kvinnorna 

Hög 
kvalit
et 
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sambandet mellan 
symtomgrad och 
livskvaliteten bland 
de med 
ansträngningsinkon
tinens boendes i 
samhället i Kina. 

och desto lägre 
livskvalitet visades. 

Xu, Liu, 
Qu, Chen 
& Wang 
(2015) 
Kina 
 

Att undersöka 
förhållandet mellan 
symtomens 
svårighetsgrad, 
hateringsstilar och 
livskvalitet hos de 
kvinnor med 
urininkontinens, 
boende i samhället. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnittsst
udie 

59
2 

Enkätundersö
kning 
 
Beskrivande 
analys 

Resultatet visade 
att symtomgraden 
bidrog till 
användningen av 
undvikande- och 
lindrande 
hanterings strategi. 
Kvinnor som hade 
högre symtomgrad 
tenderade till att 
använda dessa 
stilar och hade 
lägre livskvalitet. 

Hög 
kvalit
et 


