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Abstrakt

Bakgrund: Urininkontinens påverkar individens hälsa och välmående. Sjuksköterskans 
betydelse för att identifiera patienter med urininkontinens, och påbörja rätt 
utredning/behandling, är avgörande. Dorothea Orems egenvårdsteori ger en grund till 
förståelsen av egenvårdsbehov, för att uppnå hälsa. Begreppet hälsa är en definition som 
spelar en central roll genom litteraturstudien för att förstå hur hälsa påverkar individen, i 
sin helhet. Syftet: Litteraturöversiktens syfte är att söka belysa upplevelser av att leva med 
urininkontinens och bäckenbottenträningens inverkan som egenvårdsbehandling. Metod: 
En litteraturöversikt har genomförts och induktiv design har nyttjats. Resultat: Individer 
med urininkontinens lider ofta av skam, ångest och rädsla, specifikt vid kontakt med 
vården, delvis beroende på normer och värderingar i samhället, angående urininkontinens. 
Bäckenbottenträning är en effektiv egenvårdsbehandling för patienter med urininkontinens. 
Bäckenbottenträning stärker muskulaturen hos individen och höjer därmed livskvaliteten 
rent psykiskt, då tillståndet  avseendevärt förbättras. Sjuksköterskans spelar en central roll i 
att hjälpa patienterna med bäckenbottenträningen. Problematiken och 
dokumentationsbristen kring urininkontinens bör uppmärksammas för att en patientsäker 
vård ska kunna bedrivas. Slutsats: Genom att förbättra och öka informationen till samhället 
och påverka normer/värderingar, kan en säkrare vård initieras. Bäckenbottenträningen som 
behandlingsmetod behöver växa som  behandlingsmöjlighet för patienterna, då 
bäckenbottenträningen visats vara en effektiv, säker och avgörande behandlingsmetod.
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1. Introduktion

Mellan fem till sextionio procent av alla kvinnor beräknas drabbas av urininkontinens 

medan förekomsten hos den manliga populationen ligger på mellan elva till trettiofyra 

procent. Urininkontinens är ett tabubelagt ämne och allt fler drabbas av det. Vårdpersonalen

behöver vara mer uppmärksam och se problemen tidigt för att kunna hjälpa personer som 

lider av urininkontinens (Bardsley, 2016).   

2. Bakgrund 

2.1 Olika indelningar av urininkontinens  

Inkontinens av urin eller trängning, är ett symtom på ofrivilligt läckage eller stopp av 

urin. Urininkontinens kan delas upp i fyra olika kategorier, beroende på när läckaget 

sker och orsaken till detsamma (Stenzelius, 2014, s. 562-563). 

Ansträngningsinkontinens är när det läcker vid ansträngning  exempelvis nysning, 

hosta, hopp eller krystning. Detta sker genom att buktrycket ökar över blåsan och  

bäckenmuskulaturen inte orkar hålla emot. Denna typ av inkontinensproblem är 

vanligare hos kvinnor, då muskulaturen försämras/försvagas vid förlossning och under 

graviditet. Hos män kan denna typ av inkontinens uppkomma efter ett kirurgiskt 

ingrepp (Sjöström et al., 2013).

Trängningsinkontinens innebär trängningar i blåsan eller urinröret som orsakar 

läckaget. Genom att hen känner sig kissnödig väldigt fort och en stor mängd urin 

kommer på grund av trängningen, vilket gör att det sammantaget blir svårt att hinna till

toaletten (Bardsley, 2012).

Blandinkontinens är när läckaget sker både vid ansträngning och/eller trängningar, 

varför det utgör en blandning av ansträngnings- och trängningsinkontinens. Detta är 

vanligare att utveckla vid en längre tids inkontinensproblematik (Stenzelius, 2014, s. 

563). 
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Funktionell inkontinens inträffar ofta i samband med en rad symtom vid 

sjukdomstillstånd som exempelvis demens eller rörelsenedsättning. Detta gör att hen 

inte känner eller hinner till toaletten i tid, varför trängningar av urinet och/eller ett 

läckage uppstår (Bardsley, 2016).

De vanligaste riskfaktorer enligt Elgán, Fridlund (2014, s. 141-142) och Bardsley (2016) 

för att utveckla urininkontinens är:

- Förlossningsskador efter graviditet.

- Neurologiska tillstånd som påverkar ryggmärgen eller hjärna, såsom Parkinsons

sjukdom, stroke eller multipel skleros.

- Urinvägsinfektion (UVI).

- Övervikt.

- Olika typer av mediciner/läkemedel.

- Förstoppning.

- Medfödda tillstånd exempelvis cerebral pares.

- Irriterad blåsa genom koncentrerad urin, som kan uppstå vid intag av koffein 

eller alkohol, samt minskat vätskeintag. 

- Samt när kvinnan går in i klimakteriet ökar risken för inkontinensproblematik.

2.1.1 Konsekvenser av urininkontinens

Urininkontinens kan leda till konsekvenser för patienten såsom exempelvis avbruten 

nattsömn, att de psykosociala konsekvenserna ökar, samt att risk för fall ökar vid 

exempelvis stress och tidspress till en toalett. Vid nedsatt livskvalitet hos patienten ökar 

risken för depression och ångest. Rädsla, ångest och skam är ofta det patienten upplever

vid urininkontinensbesvär. Även sexuallivet påverkas negativt hos kvinnor och män, 

vilket kan begränsa deras liv. Kanske avstår personen från eventuella möten med nya 

personer/partners på grund av dessa känslor. Att inte kunna gå ut, eller att behöva 

begränsa sitt sociala och fysiska liv på grund av urinläckage kan generera ångest. Att 

ständigt känna skam och rädsla för läckage, är utmärkande drag hos denna 

patientgrupp (Gjerland Almås & Grønseth, 2016, s. 60).      
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Inkontinensproblem kan vara tabubelagda, på grund av att det sällan talas öppet om 

det. Detta gör att denna patientgrupp, mer sällan än andra patientgrupper, söker hjälp 

för sina besvär (Bardsley, 2016).

2.1.2 Behandling vid urininkontinens

Vid trängnings-, funktionell- eller blandinkontinens kan medicinsk behandling vara ett 

alternativ för att läckaget ska upphöra. Det finns olika typer av läkemedel som, 

beroende av vilken typ av urininkontinens patienten har, fungerar olika väl vid läckage.

Vid ansträngningsinkontinens är det inte läkemedel som avhjälper problemen utan 

livsstilsförändringar, för att det ska fungera optimalt (Bardsley, 2012). Därför 

rekommenderas i första hand bäckenbottenträning i valet av behandling för att stärka 

muskulaturen vid ansträngningsinkontinens (Bardsley, 2016). Ett annat alternativ kan 

vara att på kirurgisk väg stoppa läckaget eller trängningarna.  (Gjerland et al., 2016, s. 

60).

2.2 Sjuksköterskans arbete

Sjuksköterskan bör använda sig av olika bemötanden för att nå fram och hitta 

problemen eller obehagen som patienten upplever, varför kommunikationen är ett 

centralt verktyg. En öppen dialog är nödvändig för att patienten ska känna sig trygg, 

säker och tagen på allvar. Sjuksköterskan behöver också ha fokus på den tysta 

kommunikationen ifall patienten upplever pinsamheter eller tabun kring att tala om sin 

problematik (Florin, 2014 s. 80-82). En positiv och inkännande attityd från 

sjuksköterskan gör att patienten känner att hen blir hjälpt i en utsatt, sårbar och svår 

situation. Detta kan generera att patientens allmäntillstånd ökar positivt, då hoppet om 

att problematiken med urininkontinensen kan avhjälpas (Nyrønning, Vinsnes, Seim, 

2008).

När en patient kommer till ett möte med vården och misstanke om urininkontinens 

finns, bör sjuksköterskan initiera en utredning. I ett första steg fyller patienten i ett 

frågeformulär om blåstömningens vanor och funktioner (steg ett). Om det föreligger en 

dysfunktion skickas patienten vidare till en sjuksköterska som har kunskap inom ämnet
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(steg två). I steg två ligger fokus på anamnes och en utredning om hur patienten 

uppfattar urininkontinensen (Nazarko, 2017). När sjuksköterskan har identifierat 

patientens inkontinensbesvär är det viktigt att göra en kartläggning över patientens 

blåstömningsmönster, för att vidarebefordra detta till läkaren för vidare utredning 

(Nyrønning et al., 2008). Steg tre blir att involvera en läkare för att ställa diagnosen. Här 

införskaffas mer djuplodande information om patientens levnadsanamnes där nya 

frågeformulär om blåstömingsvanor fylls i. Till sist görs en noggrann utredning, för att 

avgöra vilken typ av urininkontinens patienten har (Nazarko, 2017). 

2.3 Definition av hälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO):s syn på hälsa har förändrats genom årtiondena. Den 

första begreppsförklaringen av hälsa uppkom år nittonhundrafyrtioåtta och ansågs som ett 

medvetande av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos individen. 

Begreppet uppkom på grund av att man ansåg att individen inte bara har en biologisk 

aspekt utan även en psykisk. WHO:s slutsats blev alltså att en individ såväl är en mental och

social varelse och inte enbart en biologisk sådan (Medin & Alexanderson, 2000, s. 65). 

Urininkontinens är ett exempel på ohälsa där alla aspekter av välbefinnande påverkas 

(Howard & Steggall, 2010). 

År nittonhundraåttiosex, vid Ottawakonferensen, togs beslutet att förändra definitionen av 

hälsa, på grund av att då ansågs hälsa som en tillgång och inte som ett tillstånd. WHO:s 

representanter hävdade att hälsa lätt förändras under varje dag som går och att individen 

kan påverka och styra den självständigt, varför hälsotillståndet är dynamiskt (Medin & 

Alexanderson, 2000, s. 65-66). Tidigare forskning visar att egenvård vid urininkontinens ger 

patienten möjlighet att påverka sin hälsa (Bardsley, 2016). År nittonhundranittioett vid 

Sundsvallskonferensen inkluderades ytterligare en aspekt, den så kallade dynamiska 

aspekten. Hälsa ansågs då, via den dynamiska aspekten, som central för personen (Medin & 

Alexanderson, 2000, s. 65-67). Slutligen år nittonhundranittiosju vid WHO:s möte i Jakarta, 

framfördes starka krav på att hälsa är en mänsklig rättighet, då hälsan är oundviklig för att 

en ekonomisk och social utveckling skall kunna ske (Medin & Alexanderson, 2000, s. 68).
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2.4 Dorothea Orems egenvårdsteori

Dorothea Orems egenvårdsteori innebär att sjuksköterskan, så långt som möjligt, ska hjälpa 

patienten till att självständigt arbeta med sina omvårdnadsbehov och därmed hjälpa till med

att utvärdera de aktiviteter i livet som, för patienten, är nödvändiga för att uppnå god hälsa 

(Orem & Taylor, 2011). Orems belyser problem som kan uppstå när egenvårdsbrister finns 

hos patienten, i syfte att kunna sätta in fruktbara åtgärder. Egenvårdsbrist uppstår när 

individen själv inte kan utföra alla egenvårdsbehov individen behöver för att uppnå god 

hälsa. Egenvårdsbrist blir alltså en obalans mellan individens egenvårdskapacitet 

(utförandet) och egenvårdskrav (behoven) (Kirkevold, 2000, s. 153). Teorin kan därmed 

delas upp i tre olika modeller, där den första berör egenvård, den andra  egenvårdsbrist och 

den tredje mer generellt beskriver hur hela omvårdnadssystemet fungerar, då det måste 

sättas i relation till patientens “egenvårdskapacitet.”  Detta avgör vilka hjälpmetoder och 

olika omvårdnadssystem, som behöver sättas in. Egenvård, egenvårdskrav och 

egenvårdsbehov är därför tre centrala begrepp som teorin bygger på (Orem & Taylor, 2011). 

Egenvårdsbehov är formella åtgärder/mål som är nödvändiga, för att säkerställa 

välbefinnande och hälsa, hos patienten. Orem beskriver åtta basala egenvårdsbehov som 

belyser människans fysiska och psykiska mående för att uppnå hälsa, som exempel att 

bevara näring, elimination, vila och socialt samspel. Dessa behov anser Orem finnas från 

födelsen till döden hos individerna och är nyckeln till välmående (Gustin & Lindwall, 2012, 

s. 170-172).

Orem har specifikt tagit fram sex egenvårdsbehov i relation till att förbättra hälsotillståndet. 

Behoven understryker vårdpersonalens roll i att ta hand om patienten, samt att kunna utföra

omvårdnadshandlingar korrekt och säkert. Detta genom att sjuksköterskan har medicinsk 

kunskap, följer de riktlinjer och regler som finns, samt genom att vara medveten om effekten

som insatta läkemedel eller omvårdnadsåtgärder genererar för patienten (Kirkevold, 2000, s.

151-152). 
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2.5 Problemformulering

Problemet med urininkontinens sker hos ett ökande patientantal, till följd av att 

ålderskurvan stiger, vilket i sin tur även genererar fler obehandlade patienter. Även 

patienter med urininkontinens som sekundär diagnos, exempelvis på grund av en 

medicinsk biverkan, är ett växande problem i befolkningen. Ett annat problem är även 

bristen på information och utbildning, samt att ämnet är stigmatiserat. Litteraturöversiktens 

mål skulle kunna vara att försöka belysa upplevelser av att leva med urininkontinens och 

bäckenbottenträningens inverkan som egenvårdsbehandling. Ökade kunskaper och 

information, hos allmänhet såväl som sjukvårdspersonal, kan minska tabun i ämnet och 

sannolikt minska andelen obehandlade/felbehandlade patienter. 
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3.  Syfte

Litteraturöversiktens syfte är att söka belysa upplevelser av att leva med urininkontinens 

och bäckenbottenträningens inverkan som egenvårdsbehandling.

4.  Metod

4.1 Design

Studien är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt handlar om att hitta kunskap om ett 

specifikt område och kartlägga vetenskaplig forskning kring valt ämne. Kvantitativ och 

kvalitativ forskning bör finnas med i litteraturöversikten. Utifrån syfte skapas en 

övergripande sammanställning av litteraturen som redovisas med hjälp av kategorier som 

man sedan besvarar med hjälp av underkategorier genom hela litteraturöversikten (Friberg, 

2012, s. 133-134).

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier

Inklusionskriterier av studier är att studierna inte får vara äldre än femton år, ska vara peer 

reviewed via ulrichsweb och tillgängliga i Mittuniversitetets biblioteksservice för att bli 

inkluderade i resultatet. Studierna ska även handla om patientens upplevelser eller 

sjuksköterskans perspektiv vid urininkontinens, för att kunna svara upp emot denna 

litteraturstudies syfte. Studier av hög eller medel kvalité, har inkluderats.   

Exklusionskriterier är språk i studierna som inte är svenska, engelska, norska eller danska, 

då studier på andra språk inte kunnat översättas korrekt och innebörden av studien kan 

falla bort. Även studier av låg kvalité exkluderades.

4.3 Litteratursökning

Utvalda sökord och urval av studier till resultatet finns i Bilaga ett. Sökord valdes ut via 

MeSH-termer, fritextord och tolkningar som ska passa syftet. Manuella sökningar av 

relevanta studiers referenslistor har genomförts och slutligen valdes fem studier ut till 

litteraturöversikten. Databaser såsom Pubmed och Cinahl har använts för att söka studierna.

Dubbletter i sökningarna har förekommit.
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4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning

När sökningarna var genomförda lästes studiernas titlar och de studier som föreföll 

relevanta valdes ut för processen. Efter detta lästes abstraktet på varje studie, och om 

studierna fortfarande bedömdes relevanta för syftet till litteraturöversikten, lästes hela 

studierna igenom. Till sist granskades de valda studierna enligt granskningsmallarna, vid 

kvalitativa studier användes mallen från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU):s (2014) mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik- patientupplevelser. Vid kvantitativa studier användes mallarna 

Forsberg och Wengströms (2003) kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptiva 

studier eller Forsberg och Wengströms (2003) kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa 

interventionsstudier. Studierna som klarade hela denna process och fick en medel eller hög 

kvalité enligt mallarna, valdes ut till litteraturöversikten. Översikten över inkluderade 

studier finns i Bilaga två, där syfte, metod och resultat samt kvalitetsbedömning, redovisas 

för varje studie som ingår i litteraturöversiktens Resultatdel.

4.5 Analys

Enligt Friberg (2012, s. 127-129) fokuserar analysen på studiens resultatdel. Likheter och 

skillnader tas fram från olika studier för att få en så bra överblick som möjligt och för att 

kunna se vad som svarar mot litteraturöversiktens syfte. Sedan görs en sammanställning för 

att få en överblick och kunna föra över studiernas resultat till litteraturöversikten. Texten 

bearbetas och resultatet formuleras samt presenteras på ett tydligt och läsbart sätt, vilket 

görs genom att skapa en helhet av texten. 

Analysarbetet inleddes med att de framtagna studierna lästes igenom upprepade gånger för 

att få en förståelse av helheten ifrån studierna. Resultatetdelarna ifrån studierna har tagits ut

efter noggrann genomgång av materialet för att påbörja indelningen av kategorier till 

litteraturöversikten. Studierna som är relaterbara till varandra har sorteras efter likheter och 

skillnader i studiernas resultat. Genom jämförelser med syftet på litteraturöversikten, har 

kategorier formulerats som svarat mot litteraturöversiktens syfte. Resultatet har slutligen 

formulerats i tre kategorier. Kategorierna har gjorts för att underlätta för läsaren då 

kategorierna beskriver resultatet av analysen och svarar på litteraturöversiktens syfte. 
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Slutligen har kategorierna som utformats till rubriker i resultatet blivit: Att leva med 

urininkontinens, individens upplevelser, Bäckenbottenträning som egenvårdsbehandling 

och Sjuksköterskans roll.

4.6 Etiska överväganden

Studierna ska vara godkända av en etisk kommitté, vilket innebär att studierna har hög 

personsäkerhet och avser att bevarandet av hälsan hos deltagarna motsvarar det 

vetenskapliga värdet. Alla deltagare i studierna ska haft rätten att neka samt avbryta 

medverkan (Etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460, 1§-17§). 

Informerat samtycke ska ha genomförts för deltagande i studierna. Inga under 18 år ska ha 

deltagit. Författarna av litteraturöversikten har ingen anknytning själva till ämnet 

personligen, utan mött det i arbetssituationer och på praktikplatser. 
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5.  Resultat

Rubrikerna som presenteras i resultatet bygger på syftet och studiernas resultat. 

Totalt har sjutton studier använts till resultatet där sex studier är kvalitativa, nio är 

kvantitativa och två är mixar av kvantitativ samt kvalitativ. Fem studier är från 

Nederländerna, fem från Sverige samt sju singel studier, från Alaska, Färöarna, Indien, Iran, 

Kina, Taiwan och Turkiet. Se Bilaga två. 

5.1 Att leva med urininkontinens, individens upplevelser

I detta avsnitt beskrivs känslor av att leva med urininkontinens, samt känslor av hur det är 

att leva med urininkontinens att redovisas/presenteras, vad som kan ligga bakom dessa 

känslor, samt olika typer av upplevelser. 

Hägglund, Wadensten (2007), Róin och Nord (2015) belyser att livskvaliteten för patienter 

med urininkontinens, i allmänhet, försämras. Även Hoogsteyns, van der Horst (2015), 

Teunissen, van den Bosch, van Weel och Lagro-Janssen (2006) beskriver samma problematik

hos patienterna. Patienter med denna problematik lider ofta av skam, ångest, rädsla och oro 

gällande möten med olika vårdinstanser,  men även kring möten i sociala sammanhang, då 

urininkontinensen är ett utbrett och tabubelagt ämne. Patienterna drivs dagligen av en inre 

kamp för att  få styrkan att möta omvärlden och även att be om hjälp för de besvär 

urininkontinensen skapat (Teunissen et al., 2006).

Pakgohar, Hamid, Ibrahim och Vahid-dastjerdi (2015) tar upp hur kulturella förhållanden 

påverkar samhällets syn på urininkontinens. Det är vanligare att känslor av skam och ångest

ökar i kulturer där annat i livet är mer strikt och tabubelagt, exempelvis klädstilar och 

politiska åsikter. Även det sexuella umgänget blir svårare för kvinnor i dessa kulturer, då 

urininkontinensen ofta gör att det läcker under samlag. Kao, Hayter, Hinchliff, Tsai och Hus 

(2015) belyser också de sexuella och kulturella problemen som upplevs, samt att kvinnorna 

inte känner att de tas på allvar när de söker hjälp. Samhällets normer och värderingar kan 

alltså göra att det blir svårare att prata om och diskutera urininkontinens.  
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Det uppstår press på patienter med urininkontinens att hela tiden vara i närheten av en 

toalett för att hinna när det blir bråttom. Sömnsvårigheter och depression drabbar till större 

del män medan kvinnor drabbas mer av svårigheter när det gäller sexuella relationer och 

närkontakt (Teunissen et al., 2006). Hoogsteyns, van der Horst (2015), Hägglund och 

Wadensten (2007) belyser att äldre kvinnor ofta har inställningen att urininkontinens är 

något normalt för en kvinna på grund av åldern, eventuella graviditeter och förlossningar, 

vilket gör att det anses som något som bör accepteras i livet och gömmas undan. Även Róin 

och Nord (2015) belyser denna problematik hos kvinnor. Detta skapar svårigheter för både 

kvinnor och män som inte vill ha problemen och därför vill söka vård, men inte vågar. 

Omvärlden som bemöter äldre kvinnor, kan ha samma uppfattning om att det är normalt å 

ena sidan, även om den å andra sidan förmedlar att personen nästintill bör skämmas för att 

prata om problemet med urininkontinensen. Kao et al. (2015) visar på att många anser att 

det är normalt med urininkontinens vid högre ålder.

Teunissen et al. (2006), Róin och Nord (2015) förklarar urininkontinens som en vanlig, väl 

dokumenterad sjukdom och hur symtomen kan visa sig. Även vad som skiljer sig mellan 

olika typer av urininkontinens, exempelvis ansträngnings- och trängningsinkontinens. 

Problemet som patienterna möter är alltså inte okunnighet hos vårdpersonal utan oviljan att 

ta upp problemet, samt det bemötandet som personerna får, när symtom eller problem 

nämns. Bemötandet som patienterna upplevde var tabun kring att prata om 

urininkontinensen. När problematiken kom på tal, diskuterades mer fysiska problem/behov 

som fanns och att den psykiska påverkan som patienterna ofta upplevde, togs inte på lika 

stort allvar. Patienterna upplevde att vårdpersonalen undvek de psykiska problemen som 

rädslan, skammen och ångesten som uppkommit, vid exempelvis sexuell kontakt.  

Personer upplever att det inte är accepterat av samhället att prata om urininkontinens, 

medan andra sjukdomar såsom diabetes och fetma är accepterat att prata om och där 

omgivningen istället lyssnar och intresserar sig för ämnet. Problemet med att inte kunna 

prata om urininkontinens kan vara att det rör genitalierna och därmed de privata delarna av

en människas kropp, som många vill undvika att tala öppet om (Hägglund & Wadensten 

2007). Denna teori styrks vidare av Pakgohar et al. (2015) och Kao et al. (2015) då normer och

värderingar i samhället gör att denna karaktär av sjukdom, medför att personerna inte vågar
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eller vill söka vård.

Róin och Nord (2015) belyser också att många anser att det är en privat sak och att skammen

kring att prata om urininkontinens kan bero på just att det har med genitalierna att göra. 

Även att många anser att det är ett kvinnligt problem och att det har med menstruationen 

att göra, vilket är ytterligare ett tabubelagt ämne. Att kvinnor har mens är ett argument för 

detta. Det anses naturligare för kvinnor att använda inkontinensskydd, då de är vana vid 

bindor och olika typer av menstruationsskydd. Hoogsteyns och van der Horst (2015) 

beskriver också att ur kvinnors perspektiv är det just menstruationen och att kvinnor föder 

barn som gör att det blir mer naturligt att drabbas av urininkontinens. Men fortfarande är 

det tabubelagt även för kvinnor då det återigen, beror på att det berör genitalierna och att 

menstruationerna kan vara lika tabubelagda som urininkontinensen.

Män med urininkontinens upplever i större utsträckning en rädsla för att människor ska 

upptäcka att de bär skydd eller att det ska lukta då de vanligtvis inte bär “skydd för 

utsöndrande av kroppsvätskor”. Kvinnor kan gömma eller dölja dofter med parfym och inte

bli ifrågasatta när de köper skydd (Teunissen et al., 2006). Detta skapar ett större stigma hos 

män, när de upptäcker symtom för urininkontinens, då det anses vara en kvinnlig sjukdom 

som därmed inte hör hemma hos män (Róin & Nord, 2015). Zeznock, Gilje och Bradway 

(2009) tar också upp det tabubelagda med att ha urininkontinens och att det inte anses 

normalt som sjukdomstillstånd för personer, vare sig de är drabbade eller inte. Många 

drabbade personer upplever det som att livet skulle vara bättre, om de var fast inne på en 

toalett och inte behövde komma fram ur mörkret. 

5.2 Bäckenbottenträning som egenvårdsbehandling 
Detta avsnitt belyser träning som patienten kan använda för att bedriva egenvård. Fokus 

ligger på bäckenbottenträning som visat sig vara en effektiv behandling vid vissa typer av 

urininkontinens. 

Bäckenbottenträning är en knipövning som går att förklara som en ingående hiss när 

individen spänner nedre delarna av muskulaturen runt könsorganet och anus. Proceduren 

repeteras under ca tio minuter, beroende på problematik och styrka i muskulaturen. Detta 
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repeteras dagligen eller varannan dag beroende på vad vårdpersonalen har gett för 

instruktioner (Jebakani & Sameul, 2017). Övningen är även något personer kan utöva själva  

i hemmets lugna tillvaro, för att just stärka muskulaturen utan att ens ha en diagnos, för att i

förebyggande syfte stärka sig själva (Nyström, Asklund, Sjöström, Stenlund & Samuelsson, 

2018). 

Hoffman, Söderström, Samuelsson (2017), Sjöström, Lindholm och Samuelsson (2017) 

belyser att bäckenbottenträning är bra träning för patienter som har 

ansträngningsinkontinens. Med hjälp av dessa knipövningar kan individer stärka bäckenets 

muskulatur så pass att läckaget kan minska drastiskt eller upphöra helt. Även Nyström el al.

(2018), Jebakani, Sameul (2017) och Kao et al. (2015) beskriver  bäckenbottenträningens 

positiva effekter med liknande resultat.

Jebakani och Sameuls (2017) studie visar att hos kvinnor med smärtor och läckage som 

uppkommit efter förlossning, minskar problemen drastiskt, och muskulaturen förbättras 

oerhört efter fyra veckor av bäckenbottenträning som patienten gjort på egen hand, med 

instruktioner. Även kvaliteten på livet ökar hos dessa kvinnor vilket även Nyström et al. 

(2018), Hoffman et al. (2017) och Sjöström et al. (2017) studier påvisar.

Bäckenbottenträningen stärker kroppen och många kvinnor tycker att träningen ökar lusten 

för sexlivet, det blir inte lika skrämmande med samlivet eftersom träningen ofta gör att 

personen inte läcker urin under akten. Detta ger både en fysisk och psykisk styrka och 

livsglädjen ökar hos personer som utövar träningsformen (Kao et al., 2015).

Nyström et al. (2018) och Hoffman et al. (2017) har båda gjort studier på appen "Tät" som är 

en app-baserad vårdform som förklarar bäckenbottenträningen och påminner personerna 

att göra träningen. Studierna visar att deltagarna tycker att det är lättare och mer bekvämt 

att använda sig av detta hjälpmedel, och deltagarna menar även att det ger en större inblick i

vad det är för typ av problematik som föreligger. Regelbunden träning som följs med hjälp 

av appen, ger bra utvärderingar vid vårdbesök och minskar kostnaden i längden för 

inkontinenshjälpmedel samtidigt som självkänslan ökar hos personerna. 
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Sjöström et al. (2017) studie bygger på en kostnadseffektiv analys av appen "Tät" och hur 

kvaliteten på livet påverkas av appen. Sjöström et al. (2017) visar att vid början av 

användningen av “Tät” är det minimalt dyrare att använda appen än att inte använda 

appen, men att "Tät"s kostnader i längden minskar för individerna och användarna av 

appen får en generellt bättre livskvalité. Hoffman et al. (2017) visar att sjutton komma fyra 

procent av individerna fortfarande efter två år använde appen "Tät", samt var nöjda med 

resultatet och hjälpen som ingick i appen. Vid uppföljning har sextiosex komma sju procent 

av “Tät” användarna rapporterat att det urinläckage som var det största problemet 

inledningsvis minskat och livskalitén förbättrats avsevärt.   

I studier av Nyström et al. (2018), Hoffman et al. (2017) och Sjöström et al. (2017) som

använt bäckenbottenträning, pekar obestridliga data på en förbättring gällande 

urininkontinens och trots att kostnaden för sjukvården är ungefär densamma för patienter 

som inte får guidning via sjukvården så visar dessa studier att kvaliteten på livet blir 

avsevärt förbättrad genom råd och information från sjukvården, oavsett om det kommer via 

en app eller som besök hos primärvården.  

Jebakani och Sameul (2017) styrker att användningen av bäckenbottenträningen blir en 

effektiv egenvård, när patienten själv gör övningarna och utvärderar resultaten av 

funktionen, genom att patienterna själva infogar och dokumenterar framsteg, motgångar 

samt utveckling. Detta gör att mindre arbetsbelastning läggs på vårdpersonalen, men den 

ökar hos patienterna, vilka letar efter snabba och effektiva sätt att förenkla och förbättra 

vardagen (Nyström et al., 2018). Genom att utveckla hjälpmedel såsom en app-baserad 

vårdform för patienter ökar viljan och tillgängligheten för allmänheten (Hoffman et al., 

2017). Även acceptansen hos andra som möter och ser denna information som ges ut till 

personer med urininkontinens, eller att bara se appen, ökar förståelsen för 

sjukdomstillståndet (Sjöström et al., 2017).
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5.3 Sjuksköterskans roll
I detta avsnitt kommer sjuksköterskans roll belysas och vad som behöver förbättras. Även 

vad som i dagens läge brister, vad som kan vara nyckeln till att underlätta för personer med 

urininkontinens och därmed förbättra kvaliteten på vården. 

Fäldt, Hansson, Emilsson, Sandén (2009) belyser bristerna i dokumentationen när det gäller 

patienter med urininkontinens. Det är vanligt att dokumentationen efter första anamnesen  

bara följer tidigare journaler kring hämtning eller ändring av inkontinenshjälpmedel. Alltså 

att det inte görs en tillräcklig uppföljning kring patienterna när det kommer till 

sjukdomstillståndet. Detta leder till brister i omvårdnaden, och att patienter ofta har helt fel 

hjälpmedel eller inte får den hjälp som behövs. Det finns även fall där patienten inte ens är i 

behov av hjälpmedel utan bara fortsätter att nyttja dessa, vilket är direkt kontraproduktivt. 

Även Albers-Heitner et al. (2011) tar upp bristerna kring dokumentation gällande patienter, 

samt att dokumentationen allt som oftast kretsar kring vilka inkontinenshjälpmedel 

patienten har och inte hur dessa fungerar.  

Albers-Heitner et al. (2011) belyser vikten med en god relation, att det är kommunikationen 

mellan patienter och sjuksköterskor som är nyckeln till god vård. En bra kommunikation 

gör det lättare för sjuksköterskor och vårdpersonal att upptäcka problematiken i ett tidigare 

stadium, samt att patienten känner sig hörd. Detta sker genom att ge tid till patienterna för 

att kunna prata och skapa tillit till vårdpersonalen, där patienten känner trygghet och 

förtroende. Då behövs även kunskap hos sjuksköterskan, om hur man möter patienter i 

svåra situationer (Albers-Heitner et al., 2013).

Cayir, Beji och Yalcin (2007) belyser sjuksköterskans roll vid vård av patienter med 

urininkontinens. Behovet av sjuksköterskans professionella kunskap för att notera tecken 

och symptom vid urininkontinens, är avgörande för att problematiken ska 

uppmärksammas. Detta för att i ett tidigt stadium kunna se tecken på urininkontinens som 

ibland kan missas av exempelvis undersköterskor eller vårdbiträden. Sjuksköterskan kan 

hjälpa och undervisa patienter när det kommer till olika behandlingar, exempelvis 

bäckenbottenträning, som är en evidensbelagd, framgångsrik behandlingsform. Läkare 
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missar ofta att ta upp detta, och bäckenbottenträningen faller då bort, eftersom 

sjuksköterskorna ibland själva missar det och/eller inte vågar ifrågasätta läkarens beslut. 

Detta faktum bestyrker att dokumentationen och kommunikationen mellan alla 

yrkesgrupper måste ökas, för att rätt hjälp ska sättas in och för att patienter med 

urininkontinens ska kunna fångas upp. Speciellt viktig är kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare (Albers-Heitner et al., 2011). 

Albers-Heitner et al. (2011) belyser även de, att när inte bäckenbottenträning används som 

behandling, sätts ofta en alltför oekonomisk och obehagligare behandling in, enligt 

patienternas åsikter i form av inkontinensskydd. Inkontinensskydd är oftast dyrare än 

annan behandling och hindrar bara symtomen av läckaget. Inkontinensskydden stärker inte 

och hjälper inte symtomen som bäckenbottenträning gör. Även om inkontinensskydd 

behövs i många fall  kan alternativ behandling såsom bäckenbottenträning vara ett effektivt 

sätt att minska storleken på inkontinenshjälpmedlen, då läckaget hos patienten minskar i 

storlek (Albers-Heitner et al., 2013). 

Luo, Parry, Huang, Wang och He (2016) belyser kunskapsbristen hos sjuksköterskestudenter

och att informationen om urininkontinens saknas i utbildningen. Denna kunskap är något 

som behöver förbättras för att en blivande sjuksköterska ska kunna göra sitt jobb korrekt och

bedriva en säker vård, detta gäller såväl allmänsjuksköterskor som specialistsjuksköterskor, 

för att de ska kunna bemöta och jobba med patienter, som har urininkontinens.  Om 

kunskapen om eller förståelsen för problematiken inte finns, så blir vården inte säker för 

patienten. Felbehandlingar och dåligt bemötande blir en effekt av bristerna som uppstår vid 

kunskapsbrist (Albers-Heitner et al., 2012). Luo et al. (2016) belyser också problemen med 

attityder och bemötande gentemot patienter med urininkontinens. Ämnet är tabubelagt, 

speciellt i mötet med andra kulturer ökar problemen med bemötandet och vården för 

patienterna med inkontinensproblem försvåras. 
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6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Valet av sökord har gett bra resultat av studier samt att studierna från olika länder också har

gett en bred överblick av ämnet. Användning av MeSH-termer och fritextord har även gjort 

att arbetet genererat användbar fakta i sitt resultat. Begränsningar på studierna i urvalet 

utifrån studiernas publiceringsdatum, ämnen och språk har varit både positiva och 

negativa. Detta då många av studierna hittades men inte varit inom tidsintervallet, några 

som inte varit intressanta och som ämnet till trots, inte har kunnat nyttjats eftersom de,  

exempelvis, har varit studier på spanska vilket inte har kunnat översättas, eller att innehållet

inte kunnat analyserats på grund av olika former av språkförbistring. Sammantaget har 

detta genererat att eventuellt användbara studier redan i urvalet har sorterats bort, varför 

viktig fakta kan ha uteslutits, även om det inte varit intentionen. 

Även den kvalitetsgranskning som gjorts av studierna kan vara bristfällig på grund av  

bristande erfarenhet hos författarna av litteraturöversikten. Eventuella brister i sökningarna 

kan ha uppstått, då författarna av litteraturöversikten i efterhand har fått mer förförståelse 

om hur granskningarna med hjälp av mallarna kan framtolkas. Granskningen med hjälp av 

mallarna kan vidgas i sitt genomförande, därför infinner sig nu vetskapen om att studierna 

till viss del, kan ha blivit skiftande bedömda när resultatet framtolkades. 

Den tidsbegränsning som också funnits har gjort att sökningar av studier varit mer 

komprimerade och gett ett visst resultat, varför sökningar som skulle göras om inom en snar

framtid, möjligtvis skulle se ett annat resultat framträda på grund av tidsskillnaden som 

skapats mellan sökningarna. Sett till litteraturöversikten har däremot ingen egen relation till 

det valda ämnet funnits, utan bara stötts på i arbetssituationer. Detta gör att en objektiv syn 

på arbetet har förelegat, då inte personliga eller privata åsikter har påverkat eller hållit 

tillbaka ett visst resultat, vilket styrker litteraturöversikten.
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6.2 Resultatdiskussion

Huvudfynden i denna litteraturöversikt är att individer med urininkontinens påverkas 

negativt både psykiskt och fysiskt. Detta kan bero på både samhället och personerna själva, 

men vårdinsatserna behöver inriktas mer på att fånga upp dessa patienter, då de oftast inte 

berättar om sina symtom på urininkontinens, som kan finnas dolda vid ankomsten till första

vårdkontakten. Detta behöver all vårdpersonal vara medvetna om och förbättra. 

Bäckenbottenträning är en effektiv och väl beprövad behandling vid urininkontinens, varför

träningen bör appliceras oftare än vad som är fallet idag. Den nya teknologin med 

appbaserad vård är ett bra redskap, som stärker utvecklingen mot en bättre och större 

användning för att behandlingsmetoden ska etableras.  

Sjuksköterskor behöver stärka sin roll när det gäller behandling och bemötande av patienter 

med urininkontinens. Mer utbildning redan under studietiden till sjuksköterskor bör 

prioriteras och förbättras, för att fånga upp och hjälpa patienter med urininkontinens. Det 

bör tydliggöras att inkontinenshjälpmedel är just ett hjälpmedel och inte en behandling, när 

det kommer till vad som skrivs ut till patienterna. En bättre dokumentation bör därtill 

prioriteras för att underlätta bemötande och behandling vid vårdtillfällena, i syfte att 

etablera att en säker vård bedrivs.

6.2.1 Att leva med urininkontinens 

Problematiken kring urininkontinens handlar om bristande bemötande, rådande normer och

samhällets kulturella tänkande som kan göra ämnet tabubelagt. Detta innebär att 

urininkontinens som sjukdomstillstånd alltmer för med sig skam, ångest och problematik i 

relationen till andra människor. Dessa känslor som personer med urininkontinens lever med

dagligen påverkar inte bara individerna själva utan även andra individer och grupper, 

såsom närstående och allmänheten. När ett ämne inte går att prata om är det svårt att 

bedriva forskning, men även svårt att behandla/bemöta, och hjälpen blir därför inte alltid 

rätt för individerna som är i behov av den. Howard och Steggall (2010) visar även på det 

som denna litteraturöversikt redovisat, om just problematiken med ångest och skam i  

intima situationer, som en individ med urininkontinens kan uppleva. Den sexuella 
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närkontakten minskar för patienten då oron för att det skett ett urinläckage finns. Detta gör 

att även om det inte skulle läcka vid ett sexuellt umgänge så finns likväl rädslan för att det 

skall ske, varför ångesten därav gör att upplevelsen blir sämre för personerna som lider av 

urininkontinens, men följaktligen även för den partner som intimiteten delas med. 

Kvaliteten på livet påverkas för individerna med urininkontinens och deras närstående. 

Detta är något som kan ses genom hela denna litteraturöversikt; det vill säga att måendet 

både fysiskt och psykiskt förändras till det sämre för personer med inkontinens. Måendet 

och hälsan blir alltså kraftigt påverkade i negativ mening för individer med denna åkomma, 

varför livslusten i förlängningen hos dessa individer kan minska drastiskt eller helt 

försvinna (Franken, Corro Ramos, Los & Al, 2018).

I resultatet belyses hur kulturella föreställningar medför att personer med urininkontinens 

får en försämrad livskvalité. Något som kan ses som en förklaring till varför ångestfyllda 

känslor finns kring urininkontinens som samtalsämne. Eftersom sjukdomens grundproblem 

drabbar de intima delarna av kroppen, skapar detta konfliktfyllda känslor som gör att det 

kan vara svårt att prata om själva sjukdomstillståndet. I århundraden har fokuset hos 

kvinnans intima delar varit något tabubelagt liksom en kvinnas sexuella drift (Johannisson, 

2005, s. 14-20). Fortfarande anser vissa kulturer detta som något skamligt och felaktigt. Detta

är tankar och idéer som har funnit länge men som fortfarande ligger till grund till dagens 

värderingar och normer, vilket kan ses som svaret på varför urininkontinens fortfarande är 

tabubelagt och ett svårdebatterat ämne. Även om ämnet är mer accepterat att tala om inom 

sjukvården, så upplever inte patienterna att bemötandet har ändrats och därför vågar de 

ibland inte söka vård.

6.2.2 Betydelse av bäckenbottenträning som egenvårdsbehandling

När det kommer till egenvårdsbehov är den mest beprövade och användbara behandlingen 

bäckenbottenträning. Träningen har trots det minskat som behandlingsform, sjukvården 

använder sig alltmer av medicinering och kirurgiska utvägar för att få ett snabbt och 

effektivt resultat enligt denna litteraturöversikt. Nazarko (2017) och Sprinks (2013) styrker 

vidare den fysiska effektiviteten av bäckenbottenträning och det psykiska måendet som 
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träningen i förlängningen resulterar i. Personer med urininkontinens förbättrar både den 

fysiska och psykiska hälsan, samt att deras vilja att fortsätta med träningen ökar med rätt 

hjälp från sjukvården.

Bäckenbottenträning är ett väl beprövat behandlingsalternativ då det inte finns några 

medicinska biverkningar eller någon annan negativ påverkan på patienten. Det som kan ses 

som negativt är att det tar tid för patienten både att träna upp muskulaturen i bäckenet och 

att göra detta effektivt, samt att behandlingen i vissa fall inte gör att läckaget försvinner helt.

Wilson (2015) poängterar att det behövs fler alternativ till behandling när det kommer till 

urininkontinens och då speciellt för män. I nuläget finns det generellt sett hjälpmedel och 

behandlingsalternativ för egenvård som bör beaktas, innan medicinering eller kirurgiska 

ingrepp bör komma att bli aktuella. 

Även Hodgkinson, Tuckett, Hegney, Paterson och Kralik (2010) lyfter fram hur viktig 

bäckenbottenträning är och att det är ett stort funktionellt hjälpmedel. Genom att stärka 

kroppen i sig själv - via bäckenbottenträning - blir patienten hjälpt både fysiskt och psykiskt 

av denna behandlingsmetod. Personen stärker sig själv via ett uppdrag 

(bäckenbottenträningen) från sjukvården som även administrerar ett träningsschema i syfte 

att regelbundet kunna följa upp och utvärdera träningen. Detta gör att patienten snabbt 

kommer in i vad som behöver göras, hur ofta och hur länge det ska tränas samt att det 

kommer att få individen att må bättre. I nuläget underlättas detta ytterligare med hjälp av en

app-baserad vårdfunktion för bäckenbottenträning då detta gör att egenvården för personen

blir lättare att komma ihåg och därmed bedriva. I dagens samhälle när teknologin ökar har 

allt fler människor viktiga åtaganden inlagda i telefonerna, genom att ställa in funktioner 

som påminner och informerar om exempelvis träning vid urininkontinens underlättar det 

att komma ihåg samt att genomföra detsamma, varför livet för personerna underlättas. 

Appen medför vidare att fler personer får reda på vad urininkontinens är och hur det kan 

behandlas, då den är lättillgänglig, även om individen inte har fått en diagnos eller 

schemalagd bäckenbottenstränings behandling inlagd, varför allmänheten kan bli mer 

utbildad i ämnet som gör att allt fler kan prata öppet om urininkontinens, vilket tar bort 

stigmat.
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Enligt Orems egenvårdsteori för att patienten ska uppnå hälsa ska individen känna 

välbefinnande och få rätt behandling samt hjälpmedel. Vikten av egenvård som Orem tar 

upp är något som i dagsläget med största sannolikhet är en av de verksamheter som 

behöver utvecklas, för att en säker och effektiv vård ska bedrivas. Denna litteraturöversikts 

betydelse för egenvårdens vikt i dagens vårdapparat, gör att Orems teori om de basala 

verktygen för ett bra liv sätts i fokus. Egenvården i form av bäckenbottenträning kan ha 

avgörande betydelse för individen både psykiskt och fysiskt. Allt fler individer vårdas i 

hemmet och tiden för vistelse på exempelvis sjukhus blir allt kortare, detta leder till att 

vikten av just egenvården samt den teknologiska utvecklingen för att bedriva vården ökar. 

Orem påtalar att de basala behoven finns från födseln fram till döden och att ingen del i livet

ska missas. Urininkontinens är en sjukdom som inte bara är åldersrelaterad utan ska 

uppmärksammas av sjuksköterskan vid alla åldrar.

6.2.3 Sjuksköterskans roll

Sjuksköterskans roll i behandling och omvårdnad av patienter, som har urininkontinens, är i

dagsläget bristfällig. Detta beror på brister i dokumentationen av sjukdomen, som ofta sker 

vid första mötet med patienterna och efter utredningar. Då dokumenteras i många fall bara 

vilken typ av inkontinenshjälpmedel personen fått utskrivet och/eller förnyat. 

Vårdpersonalen anser vidare att bristande kunskaper inom ämnet gör att sjuksköterskor får  

svårt att fånga upp dessa patienter, för att sedan kunna erbjuda rätt hjälp. 

Dokumentationsbristen kan ses som ett problem som sker när patienter är nöjda med 

inkontinenshjälpmedlen hen har och inte har vetskap om att någon annan 

behandlingsmetod, som effektivt kan minska läckagets storlek eller existens. Då behandlas 

symtomen av sjukdomen, istället för att söka stoppa orsaken - här med hjälp av 

bäckenbottenträning. Patienten behöver mer information och att informationen upprepas för

att patienten ska kunna ta till sig vad som sägs, samt hinna fundera kring det. Doughty 

(2003) tar upp att när väl sjuksköterskor har fått rätt kunskap och hjälpmedel för att kunna 

lära ut till patienterna, så ökar även deras vilja att lära ut kunskapen, därav kan vidare det 

omvända ske. Om en sjuksköterska inte har kunskapen utan besitter en okunskap inom 

området, så gör det att både vilja att lära ut och förmågan att ställa frågor minskar. Nazarko 
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(2017) och Sprinks (2013) framhåller vidare att kunskap är nyckeln till framgång för att 

kunna ge information till patienter, närstående och samhället. Detta för att rätt behandling, 

kunskap och normer/attityder ska kunna ändras i samhället.

Allt går hand i hand, för att kunna bedriva en bra vård. Det börjar med att patienterna ska 

känna sig säkra och våga söka vård. Därefter bör vårdpersonal ha kunskap både om hur  

patienterna som söker vård för urininkontinens ska hanteras och ha insikt i att om så inte är 

fallet, ställa de rätta frågorna. Detta för att rätt behandlingsformer ska finnas till hands för 

att patienten i sin tur, ska kunna göra ett aktivt val om vad som passar hen och inte. 

Sjuksköterskan ska slutligen kunna dokumentera och följa upp åtgärd/åtgärder och skapa en

bra relation med andra inom olika vårdprofessioner för att en säker och systematisk vård 

ska kunna bedrivas och utvärderas.

7. Slutsats

Egenvårdsbehoven är stora hos patienter med urininkontinens. Sjuksköterskans roll är 

viktig i mötet med patienten och för att kunna bedriva en säker vård. Denna 

litteraturöversikt belyser problematiken kring normer, värderingar samt 

dokumentationsbrister som föreligger för individer med urininkontinens. Mer forskning 

behövs då fokuset i nuläget ligger mer på ekonomiska problem, som exempelvis kostnader 

för inkontinensskydd innebär. En mer omvårdnadsmässig syn behöver bli tydlig och 

bedrivas i forskningssammanhang. Detta för att kunna hjälpa individer med rätt 

tillvägagångssätt som tar fasta på patientens behov och förutsättningar.

Genom att belysa problematiken med attityder, normer och dokumentationsbrister som 

finns i dagsläget kan detta ändras och förbättras för att i sin tur ge förutsättningar för att en 

bättre vård ska kunna bedrivas. Bäckenbottenträningens goda inverkan och den digitala 

app-utvecklingen i syfte att hjälpa individer och vårdpersonal gör att dessa förutsättningar 

är på god väg. Slutligen kan konstateras att denna litteraturöversikt fastslår 

bäckenbottenträningens effektivitet som behandlingsmetod för indivders välbefinnande, 

både fysiskt och psykiskt, varför det är en behandling som bör prioriteras inom vården.
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Översikt av studiesökningar.

Siffror Databas
Datum

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar

Urval 1* Urval 2* Urval 3* Urval 4*

1 Cinahl, 
2019-01-21

urinary 
incontinence- as 
title

Full text, 
publicerad 
mella år 2005-
2019

414 10 4 1 1

2 Cinahl, 
2019-01-21

urinary 
incontinence 
AND interviews

Full text, 
publicerade 
mellan år 2005-
2019

37 10 10 1 1

3 Cinahl, 
2019-01-21

urinary 
incontinence 
AND how to 
live

Full text, 
publicerade 
mellan år 2005-
2019

34 8 5 2 2

4 Pubmed
2019-02-04

urinary 
incontinence 
and nurs* 

Full text and 
clinical Trial.

67 10 4 3 1

5 Pubmed
2019-02-13

"Urinary 
Incontinence/nu
rsing"[MAJR] 

Full text and 
publicerad 
inom 10 år.

200 30 20 4 2

6 Pubmed
2019-02-13

Urinary 
Incontinence 
and nursing* 

Full text and 
publicerad 
inom 10 år.

60 10 10 5 1

7 Pubmed
2019-02-13

urinary 
incontinence 
and experience 
and nursing 

Full text and 
publicerad 
inom 10 år.

92 10 5 5 2

8 Pubmed
2019-02-19

urinary 
incontinence 
AND self care 
AND nursing* 

Full text and 
publicerad 
inom 10 år.

158 30 3 2 2

9 Manuell
sökning

5

* Urval 1: Utvalda studier efter läsning av titel; Urval 2: Studiernas abstrakt lästes; Urval 3: Hela artikeln lästes; 

Urval 4: Studierna kvalitetsgranskades och ikluderades i litteraturöversikten.

Studierna som valts ut till denna litteraturöversikt varit vid sökning siffra ett Jebakani & Sameul. Två Hägglund 

& Wadensten. Tre Hoogsteyns & van der Horst. och Teunissen et al. Fyra Cayir et al. Fem Albers-Heitner et al. 

(2011) och Albers-Heitner et al. (2012). Sex Luo et al. Sju Pakgohar et al. och Zeznock et al. Åtta Kao et al. Roin & 

Nord. Nio Nyström et al., Söderström & Samuelson. Sjöström et al., Fält et al. och Albers-Heitner et al. (2013).
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Bilaga 2

Översikt av inkluderade studier i resultatet.

Författare.
Årtal.
Land.

Studiens syfte. Typ av 
studie.

Deltagare 
(/bortfall).

Metod.
Datainsamling.
Analys.

Huvudresultat. Kvalite 
utifrån 
mallarna*

Albers-Heitner et al.
(2011)
Nederländerna.

På ett kvalitativt sätt 
och datainsamling 
genomföra en RCT 
studie för att 
undersöka 
erfarenheter samt 
attityder hos specialist 
sjuksköterskor. Fokus 
på omvårdnad och 
patienter med 
urininkontinens.

Kvalitati
v studie.

6(inget 
beskrivet). 

Fokusgruppsstud
ie. Frågeformulär.

Att utbildning 
inom ämnet 
behövs mer. 
Dokumentation 
och bemötande 
behövs förbättras.

Hög 
kvalité.

Albers-Heitner et al.
(2012)
Nederländerna.

Att göra en 
kostnadseffektiv 
analys mellan 
specialistsjukskötersko
r och 
allmänsjuksköterskor 
när det gäller patienter
med urininkontinens. 

Kvantita
tiv 
studie.

384(inget 
beskrivet).
Även 6 
specialistsj
ukskötersk
or har 
deltagit.

RCT studie. 
Frågeformulär. 
Analys av 
kvaliteten på livet
har förekommit.

Det var ingen 
speciell skillnad 
mellan grupperna
när det kom till 
vården. Vården 
som 
specialistsjuksköt
erskorna bedrev 
var mer kostsam.

Hög 
kvalité.

Albers-Heitner et al.
(2013)
Nederländerna.

Att undersöka 
allmänsjuksköterskans
och patienterna men 
urininkontinens 
upplevelser vid en 
intervention. Samt hur 
den nya vården av 
specialistsjukskötersko
r upplevts och 
mottagits. 

Kvantita
tiv 
studie.

384(inget 
beskrivet)

RCT studie. 
Frågeformulär.

Patienterna 
rekommenderar 
att involvera en 
specialistsjuksköt
erska när det 
kommer till 
vården. 
Patientvården och
dokumentationen
behöver 
förbättras.

Hög 
kvalité.

Cayir et al.
(2007)
Turkiet.

Att hitta problem med 
hjälpen efter kirurgi 
hos patienter med 
urininkontinens. Samt 
göra en 
omvårdnadsplan för 
patienterna.

Kvantita
tiv 
studie.

32(inget 
beskrivet)

RCT studie. 
Frågeformulär 
och 
journalhandlinga
r.

Det var inte stor 
skillnad mellan 
grupperna. Men 
att 
sjuksköterskans 
roll är viktig.

Medel 
kvalité.

Fäldt et al.
(2009)
Sverige. 

Belysa hur 
sjuksköterskor 
dokumenterar kring 
urininkontinens hos 
äldre patienter inom 

Kvantita
tiv och 
kvalitati
v studie.

67 Retrospektiv 
deskriptiv 
journalgransknin
gsstudie.

Att 
dokumentationen
brister inom 
vården. Det är 
oftare hjälpmedel 

Hög 
kvalité.
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särskilt boende, genom
att granska 
sjuksköterskors 
dokumenterade 
bedömning, utredning,
behandling och 
utvärdering.

till patienterna 
som 
dokumenteras 
efter första 
anamnesen.

Hoffman et al. 
(2017)
Sverige.

Att undersöka långtids
resultaten av 
bäckenbottenträning 
hos patienter med 
ansträngningsinkontin
ens med hjälp av 
appen "Tät".

Kvantita
tiv 
studie.

62
(1 person 
vid första 
uppföljning
en och vid 
andra 
uppföljning
en 15 
personer 
24,6%)

Frågeformulär 
som var 
nätbaserade.

Symtomen 
förbättrades och 
kvaliteten på livet
hos deltagarna 
förbättrades med 
hjälp av träningen
och appen som 
stöd.

Hög 
kvalité.

Hoogsteyns & van 
der Horst.
(2015)
Nederländerna. 

Hur empowerment 
kan bryta upplevelsen 
av skam vid 
urininkontinens.

Kvalitati
v studie.

7(inget 
beskrivet)

Intervjustudie. Tre olika sätt att 
hantera 
problematiken 
kring 
urininkontinens 
lyfts fram. Ett 
skapa 
förutsägbarhet, 
två att dölja 
problemet och tre 
synliggöra 
problemet.  

Hög 
kvalité.

Hägglund & 
Wadensten.
(2007)
Sverige. 

Att belysa hur kvinnor
blir bemötta när de 
söker vård för långtids
urininkontinens 
problematik.

Kvalitati
v studie.

13(0) Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod användes. 
Intervjustudie.

Att deltagarna 
kände skam och 
ångest över att 
söka hjälp för 
problemen. 
Deltagarnas liv 
påverkades 
mycket av 
problematiken, på
olika sätt.

Hög 
kvalité.

Jebakani & Sameul.
(2017)
Indien.

Att studera effekten av
bäckenbottenträning 
hos nyblivna mödrar 
som drabbas av 
ansträngningsinkontin
ens.

Kvantita
tiv 
studie.

20(0) Frågeformulär i 
tre delar. 
Resultatet 
presenteras i text 
och tabeller.

Bäckenbottenträni
ng ger god effekt 
och 
urininkontinens 
påverkar 
kvaliteten på livet
hos personen till 
det negativa.

Medel
kvalité.

Kao et al. 
(2015)
Taiwan.

Att få en djupare 
förståelse för kvinnors 
erfarenheter av 
bäckenbottenträning 

Kvalitati
v studie.

12(inget 
beskrivet)

Semistrukturerad
intervjustudie.

Att 
urininkontinens 
upplevs vara en 
del av att bli äldre

Hög 
kvalité.
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vid urininkontinens. 
Samt hur 
bäckenbottenträningen
påverkar kvinnornas 
sexualliv.

och att det kan 
påverka sexlivet 
negativt. 

Luo et al.
(2016)
Kina.

Att undersöka 
vetskapen och 
attityden gentemot 
patienter med 
urininkontinens hos 
sjuksköterskestudenter
.

Kvantita
tiv 
studie.

169(0) Frågeformulär. Att kunskapen 
var låg hos 
sjuksköterskestud
enterna men att 
kunskapen ökade 
med 
utbildningsåren.

Hög 
kvalité.

Nyström et al.
(2018)
Sverige.

Att hitta faktorer som 
är bra med 
användningen av 
appen "Tät" hos 
kvinnor med 
ansträngningsinkontin
ens.

Kvantita
tiv 
studie.

123(1) RCT studie. 
Frågeformulär 
och dagbok som 
var nätbaserad.

Kvaliteten på livet
ökar hos 
deltagarna som 
använder appen 
"Tät". Samt att 
deltagarna tycker 
att behandlingen 
hjälper och är bra.

Hög 
kvalité.

Pakgohar et al.
(2015)
Iran.

Hur det är att leva 
med urininkontinens i 
en muslimsk kultur.

Kvalitati
v studie.

9(0) Intervjustudie 
med hjälp av 
bilder som 
kvinnorna skapar
för att 
kommunicera.

Att det påverkar 
kvinnorna 
negativt. Sexuell 
kontakt är svår 
och jobbig. 
Tabubelagt ämne.

Hög 
kvalité.

Róin & Nord.
(2015)
Färöarna.

Hur kvinnor med 
långvarig 
urininkontinens 
upplever och blir 
bemötta i sociala 
sammanhang.

Kvalitati
v studie.

7(0) Intervjustudie. 
Gjordes inte av 
författarna utan 
av utomstående 
med adekvat 
utbildning för 
ändamålet.

Att deltagarna 
anser att som 
“äldre kvinna” är 
det normalt att ha
urininkontinens 
och därför inte 
behöver söka 
hjälp för det. Det 
är även ett 
tabubelagt ämne 
som det pratas 
tyst om.

Hög 
kvalité. 

Sjöström et al.
(2017)
Sverige.

En kostnadseffektiv 
analys av appen "Tät" 
som patienter med 
ansträngningsinkontin
ens använder.

Kvantita
tiv 
studie.

123(1) RCT studie. 
Frågeformulär 
och dagbok som 
var nätbaserad. 
Analys av 
kvaliteten på livet
har förekommit.

Det blir inte mer 
kostnadseffektivt 
att använda 
appen "Tät" men 
kvaliteten på livet
ökar mycket 
jämfört med att 
inte använda 
appen.

Hög 
kvalité. 

Teunissen et al.
(2006)
Nederländerna.

Att försöka fastställa 
kvaliteten på livet hos 
äldre patienter med 
urininkontinens.

Kvantita
tiv/kvalit
ativ 
studie. 

370(22) Intervjustudie. Kvaliteten på livet
är försämrad hos 
patienter med 
urininkontinens. 

Hög 
kvalité.
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Detta påverkar 
det dagliga livet. 
Männen i studien 
upplever sig vara 
speciellt utsatta 
vid denna 
diagnos.

Zeznock et al.
(2009)
Alaska.

Att utforska kvinnors 
upplevelse kring 
urininkontinens och 
hur det är att leva med
det.

Kvalitati
v studie.

17(0) Intervjustudie. Att det är 
skamligt och 
jobbigt att leva 
med 
urininkontinens. 

Hög 
kvalité.

* Kvaliteten utifrån granskningsmallarna som kan visa låg, medel eller hög kvalité:  
- SBU mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik- patientupplevelser: 
-Forsberg och Wengströms (2003) kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptivastudier. 
-Forsberg och Wengströms (2003) kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa interventionsstudier.
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