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Abstrakt 

 
 
Bakgrund: Urininkontinens beskrivs som ett vanligt problem och medför ofta 
både fysiskt och psykiskt lidande. För att förstå dessa kvinnor krävs en inblick i 
hur de uppfattar sitt dagliga liv. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att 
belysa kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens. Metod: En 
litteraturöversikt gjordes och 13 resultatartiklar inkluderades. Analysarbetet 
genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre teman 
och åtta underteman. Resultat: Resultatet beskrevs utifrån de tre teman som 
identifierades i analysen.”Att leva i osäkerhet”, ”Att tvingas till begränsningar i 
vardagen” och ”Att hantera sin vardag”. Urininkontinens påverkade kvinnornas 
liv, både ur fysiska och psykosociala aspekter. Diskussion: Urininkontinens 
innebar en stor påverkan på kvinnors liv, både kroppsligt och själsligt. Eftersom 
många kvinnor led i det tysta är det viktigt att ämnet lyfts för att undvika den 
stigmatiserade synen på urininkontinens. Slutsats: Ett liv med urininkontinens är 
komplext och synes påverka kvinnornas liv på många olika plan. Ytterligare 
kvalitativ forskning behövs inom ämnet för att få en djupare förståelse för dessa 
kvinnors livssituation.  
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”Jag minns min förtvivlan. Jag var ju en ung människa! Det var 
blöjbarn och gamlingar, som kissade på sig.  Jag hade förlorat en 
intim kroppslig funktion. Jag klarade inte av något, som omvärlden 
tog för givet att en vuxen människa skulle klara. Kissade man på sig 
och avslöjades, var risken för skämt och nedlåtenhet och oförstånd 
överhängande. För mig blev tillgången till toalett prioritet nummer 
ett, tillsammans med att alltid vara välförsedd med bindor. Hela tiden 
gjorde jag en bedömning. Räckte bindan? Klarade kläderna av att 
dölja om det läckte? Fanns det en toalett? Och doften - luktade jag? 
Vågade jag dricka något eller var det bäst att stå ut med törsten? 

Jag hade blivit en inkontinent människa. En personlighet, som i första 
hand tänkte på sina svårigheter att vara "torr", när avgöranden skulle 
tas. Var det någon idé att söka ett arbete, där man riskerade 
arbetsuppgifter, som inte var förenliga med handikappet? Varför 
drömma om resor, som man ändå inte skulle klara av? Det roliga med 
fester, med dans och mingel och spontanitet, var borta. Det mest 
vardagliga blev svårt och omständligt. Leka med barnen eller helt 
enkelt hjälpa dem fysiskt. Jag antar, att jag blev 
personlighetsförändrad. Behärskad och försiktig och tråkig, men nära 
till hetsiga känslor.  

Andra hade kanske klarat det bättre, men jag hade svårt att acceptera 
mina ständiga nederlag i kampen mot min kropp. Den blev min fiende. 
I situationer med stress och ansträngning, då man verkligen ville visa 
sig kompetent, kunde plötsligt urinen flöda över och sänka mig 
fullständigt psykiskt. Missmodet satte sina klor i mig. Varför skulle jag 
drabbas och behöva leva med detta helvete? Varför måste detta 
läggas till alla mina andra brister som människa? Min 
självuppfattning sa mig, att jag var ett totalt misslyckande.” 

- Kerstin, 40 år. 
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BAKGRUND 

Urininkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem i världen. Internationella 

kontinensföreningen arbetar med standardisering av definitioner och nomenklatur 

för urininkontinens och definierar urininkontinens som ”ett ofrivilligt urinläckage 

som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt eller hygieniskt problem för 

individen” (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2000). I Sverige 

lever minst en halv miljon svenskar med urininkontinens som är av den graden, att 

det stör deras dagliga liv (Jonasson & Falconer, 2010, s. 315; SBU, 2000). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] har landsting och kommuner en skyldighet att 

erbjuda inkontinenshjälpmedel till personer med urininkontinens (HSL, 

1982:763). Den totala vårdkostnaden för urininkontinens i Sverige idag uppgår till 

tre till fem miljarder kronor om året, vilket speglar problemets omfattning. 

Urininkontinens är något som kan drabba alla, dock drabbas kvinnor i större 

utsträckning än män (Jonasson & Falconer, 2010, s. 315; SBU, 2000).  

 

Att lida av urininkontinens innebär att personen läcker urin eller kissar på sig, 

graden av besvär varierar därmed från person till person. Det finns i huvudsak 

fyra olika typer av urininkontinens, varav ansträngningsinkontinens 

(stressinkontinens) är den vanligaste formen av inkontinens bland kvinnor. Vid 

denna typ av inkontinens blir det lätt en ofrivillig urinavgång vid motion, tunga 

lyft eller i samband med skratt eller hostningar. En annan vanlig form är 

trängningsinkontinens som karakteriseras av täta trängningar eller täta 

urintömningar med eller utan trängningsläckage. Trängningarna kan komma 

plötsligt och utan förvarning. Det är relativt vanligt med en kombination av dessa 

två former, så kallad blandinkontinens. Den fjärde formen av inkontinens är så 

kallad överrinningsinkontinens, då blåsan är sprängfylld av urin som "rinner över" 

och det ”läcker lite” hela tiden. Den sistnämnda är vanligast bland män och 

kommer inte beröras i denna litteraturöversikt. De mest kända riskfaktorerna för 

ansträngningsinkontinens hos kvinnor är graviditeter med följande vaginala 

förlossningar, svår övervikt, tunga lyft, långvarig förstoppning, 

underlivsoperationer, bindvävsskador i underlivet, ärftlighet samt hosta i samband 

kroniska luftrörssjukdomar (SBU, 2000). 
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Urininkontinens bland kvinnor är ofta förknippat med olika psykologiska problem 

(Franzén, Johansson, Andersson, Pettersson & Nilsson, 2009). Många och långa 

sjukskrivningar kan bli följden om patienten inte får hjälp i tid och många 

personer lider i tysthet i den felaktiga tron om att det inte finns någon hjälp att få. 

Oron över en framtid som urininkontinent och känslan av att inte ha kontroll kan 

vara plågsam. I allvarliga fall kan urininkontinens bidra till nedstämdhet och 

depression. Det är även vanligare med överdriven ängslan och låg självkänsla 

bland patienter med urininkontinens än hos andra människor. Det viktiga för 

sjukdomskänslan är inte storleken på läckaget utan snarare vilket bemötande dessa 

personer får samt hur socialt utanför de känner sig (SBU, 2000). 

 

Beroende på problemets omfattning och typ av urininkontinens finns olika former 

av behandling.  Oftast blir de drabbade hjälpta av information, rådgivning och 

träning av bäckenbotten. I en del fall hjälper blåsträning samt läkemedel och i 

vissa fall kan en operation bli aktuell (Sjukvårdsrådgivningen, 2011). Johansson 

och Falconer (2010, s. 321-326) menar att behandling alltid bör ges utifrån den 

bakomliggande orsaken och det är därför viktigt att sjukvården tar hand om dessa 

patienter och gör en riktig utredning innan olika behandlingsalternativ övervägs. 

Som tidigare nämnt har personer med urininkontinens rätt att erhålla 

inkontinenshjälpmedel kostnadsfritt (HSL, 1982:763). Enligt SOSFS (2008:1) har 

både läkare och sjuksköterskor men även barnmorskor och sjukgymnaster 

förskrivningsrätt för utskrivning av inkontinenshjälpmedel. Genom att en göra en 

noggrann utredning och ge adekvat behandling kan detta medföra en upplevd 

förbättring av obehagen (SBU, 2000). Det återstår dock ett behov av att tillgodose 

de psykologiska faktorerna som förknippas med urininkontinens (Howard & 

Stegall, 2010). 

 

Det är viktigt för kvinnor med urininkontinens att bli medvetna om den hjälp som 

finns att tillgå av hälso- och sjukvård (Howard & Stegall, 2010).  Enligt Hunter 

Koch (2006) är inställningar, uppfattningar och känslor viktiga komponenter som 

påverkar vårdsökande.  
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I Sverige är idag kunskapen rörande konsekvenserna av urininkontinens 

begränsad. Detta gäller både ur ett samhälls- och individperspektiv. För 

närvarande pågår forskningsprojekt för att utvärdera samt utveckla olika 

mediciner och operationsmetoder samt studier om preventiva åtgärder 

(Neurologiskt handikappades riksförbund, 2009). Brist på kunskap kring 

urininkontinens inom hälso- och sjukvård bidrar till att vårdpersonal inte ställer 

nödvändiga frågor kring patientens inkontinensbesvär (Bradway & Strumpf, 

2008). I en rapport gjord av SBU (2000) framkom att vårdpersonalens kunskaper 

är av stor vikt i mötet med dessa kvinnor, eftersom de har möjlighet att uppmuntra 

och medvetandegöra kvinnorna om både symtom och behandlingar samt hjälpa 

dem hantera sina inkontinenssymtom. Det framkom även att i mötet med hälso- 

och sjukvården har kvinnor med urininkontinens oftast den initiala kontakten med 

sjuksköterskor. Socialstyrelsen (2005) beskriver att en sjuksköterska ska ha en 

förmåga att med kunskap kunna tillgodose patientens trygghet och välbefinnande i 

mötet med vården. Sjuksköterskan bör därmed arbeta för att stödja och förstå 

patienten i så stor utsträckning som möjligt (Socialstyrelsen, 2005). Higa, Lopez 

och Turato (2008) menar att det är nödvändigt för all sjukvårdspersonal att 

anstränga sig att i mötet med den enskilda kvinnan för att ta reda på hur hon 

upplever sin urininkontinens samt hur besvären påverkar hennes vardag. Enligt 

Howard och Stegall (2010) är det därför mycket viktigt att arbeta utifrån ett 

holistiskt förhållningssätt. För att erhålla de kunskaper som krävs för att på bästa 

sätt kunna möta dessa kvinnor och förstå deras situation krävs en inblick i hur de 

uppfattar livet med urininkontinens, vilket utgör grunden till denna 

litteraturöversikt.   

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva 

med urininkontinens.  
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METOD 

DESIGN 

Den metod som valdes var litteraturöversikt, vilket innebär att resultatet baseras 

på data från primärkällor i form av publicerade vetenskapliga artiklar eller 

rapporter (Axelsson, 2008, s. 173). Genom att göra en litteraturöversikt kan 

kunskapsläget inom ett visst område kartläggas. Detta sker genom ett brett 

sökande efter vetenskapliga artiklar samt en omfattande analys och 

sammanställning av dessa (Friberg, 2006, s. 115; Segesten, 2006, s. 87). Utifrån 

syftet valdes en kvalitativ ansats. 

LITTERATURSÖKNING 

För att söka efter tidigare publicerade artiklar inom problemområdet användes 

databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s. 65) är det viktigt att använda flera källor vid sökandet av litteratur för att 

undvika publikations-bias. I det initiala skedet av artikelsökandet genomfördes en 

pilotsökning, vilket är en fritextsökning utan några begränsningar. Fritextsökning 

innebär att databasen inkluderar alla referenser som någonstans innehåller det 

sökta ordet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 68). Genom att göra en 

pilotsökning kan sökningen senare specificeras och även ge en uppfattning om 

antalet aktuella vetenskapliga publikationer inom ämnet (Axelsson, 2008, s. 177). 

I denna litteraturöversikt innefattade pilotsökningen fritextsökord som ansågs vara 

aktuella för att kunna besvara syftet. Sökningarna innefattade därefter både 

vedertagna sökord såsom MeSH-termer, Headings och Thesaurus men även 

fritextsökord som var relaterade till litteraturöversiktens syfte, vilka finns 

redovisade i tabell 1. De vedertagna sökord som användes var attitude, behavior, , 

overactive bladder, perception och urinary incontinence. Sökord som användes i 

fritext var burden, coping, help seeking, strategies, stress och qualitative. 
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Tabell 1: Redovisning av artikelsökning i databaser  

Datum Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Exkluderade Inkluderade 

110823 Cinahl Peer-reviewed, 
female, 19-64 
years, publ. date 
from 000101-
111031 

Urinary 
incontinence 
AND attitude 

31 *23 
**4 
***2 
****1 

1 
 

110823 Cinahl Peer-reviewed, 
female, 19-64 
years, publ. date 
from 000101-
111031 

Urinary 
incontinence 
AND 
behavior 
AND help 
seeking 

32 *12 
**10 
***4 
****3 

3 

110823 Pubmed Humans, publ. in 
the last 10 years, 
female, 19-64  

Urinary 
incontinence 
AND stress 
AND help 
seeking 

15 *8 
**4 
***1 
 

2 

110825 Pubmed Humans, publ. in 
the last 10 years, 
female, 19-64 

Urinary 
incontinence 
AND coping 
AND 
strategies 

8 *4 
**2 
****1 

1 

110905 Pubmed Humans, publ. in 
the last 10 years, 
female, 19-65 

Qualitative 
AND urinary 
incontinence 

66 *45 
**15 
***4 
****1 

1 
 

110905 Pubmed  Humans, publ. 
in the last 10 
years, female, 
19-65 

Urinary 
incontinence 
AND stress 
AND burden 

15 *10 
**4 
 

1 

110920 Pubmed Humans, publ. in 
the last 10 years, 
female, 19-65 

Overactive 
bladder AND 
qualitative  

4 *2 
**1 

1 

110910 PsycInfo Date Range 
2000-2011, 
female, human, 
peer-reviewed 
journals 

Urinary 
incontinence 
AND 
perception 

29 *18 
**8 
***2 
 

1 

*Antal exkluderade efter läsning av titel, **Antal exkluderade efter läsning av abstrakt, ***Antal 
exkluderade efter läsning, ****Antal exkluderade efter kvalitetsbedömning 

Förutom artikelsökning i databaser användes även manuell sökning vilket 

resulterade i två artiklar. Den manuella sökningen genomfördes genom att finna 

vetenskapliga studier via andra artiklars referenslistor, vilket Axelsson (2008, s. 

179) beskriver som ett effektivt tillvägagångssätt för att finna ytterligare forskning 

inom problemområdet.   

INKLUSIONS- OCH EXKLUSIONSKRITERIER 

Alla vetenskapliga artiklar skulle belysa forskningsområdet utifrån ett 

patientperspektiv och vara publicerade efter år 2000 eftersom ett så aktuellt 

resultat som möjligt eftersträvades. Samtliga artiklar skulle fokusera på kvinnor 

mellan 18-65 år och deras erfarenheter av att leva med urininkontinens. De 
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vetenskapliga artiklarna till resultatet skulle även vara rankade som grad I eller 

grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar, se bilaga 1. Studier som inte fanns tillgängliga i fulltext via 

Mittuniversitetets fjärrlån exkluderades.  

URVAL OCH VETENSKAPLIG GRANSKNING 

Artiklarna valdes först ut efter hur titeln verkade beröra det valda 

forskningsområdet, därefter lästes abstraktet på de artiklar som verkade kunna 

besvara syftet. De artiklar som ansågs vara aktuella lästes sedan noggrant i sin 

helhet och granskades därefter vetenskapligt efter Carlssons och Eimans (2003) 

granskningsmallar. Båda mallarna justerades för att passa syftet till denna studie. 

Artiklarna kunde enligt mallarna graderas från grad I till III, där grad I -artiklar 

uppfyllde minst 80 % av maxpoängen, grad II -artiklar minst 70 % och grad III -

artiklar minst 60 % av maxpoängen. Urvalet och den vetenskapliga granskningen 

av artiklarna genomfördes av båda författarna. Eftersom arbetet ibland pågick på 

skilda håll var det viktigt att den vetenskapliga granskningen av artiklarna 

bedömdes likvärdigt. Detta säkerställdes genom en ständig återkoppling mellan 

författarna. Artikelsammanställningen, se bilaga 2, arbetades fram gemensamt och 

var ett effektivt sätt att slutligen nå konsensus gällande den vetenskapliga 

granskningen. Detta eftersom den gav utrymme för diskussioner kring varje 

artikels vetenskaplighet och motivering för inkludering.  

 

Slutligen inkluderades tretton vetenskapliga artiklar, varav fyra kvalitativa och sju 

kvantitativa samt två studier där både kvalitativ och kvantitativ metod använts. 

Enligt Axelsson (2008, s. 174) är en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

studier fördelaktigt att använda i en litteraturöversikt. 

BEARBETNING OCH ANALYS 

Det är nödvändigt att bearbetning av data struktureras och sammanställs för att nå 

ut med de resultat som framkommit. För att spåra underliggande mönster i data 

måste en viss bearbetnings- och tolkningsmetod användas (Olsson & Sörensen, 

2007, s. 97). Data analyserades utifrån studiens syfte att belysa kvinnors 

erfarenheter av att leva med urininkontinens. Analysen utgick ifrån Graneheim 
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och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Analysarbetet började genom att 

de inkluderade artiklarna lästes upprepade gånger för att kunna få en helhetsbild 

över insamlad data.  

Genomläsningen resulterade i att ett flertal meningsenheter växte fram, som alla 

besvarade syftet. Meningsenheterna översattes, kondenserades och kodades sedan 

efter det bärande innehållet, se tabell 2. De meningsenheter som kodats liknande 

eller likadant fördes därefter samman och färgkodades vilket gav en god överblick 

över innehållets likheter och olikheter. Det blev genom detta även lättare att 

ytterligare kunna analysera materialet genom att identifiera olika nyanser av 

resultatet i de liknande meningsenheterna. Meningsenheterna utmynnade slutligen 

i tre teman och åtta underteman, se tabell 3. Bearbetning och analys av data 

utfördes gemensamt vilket gjorde att konsensus kunde uppnås genom 

kontinuerliga diskussioner kring bearbetnings- och analysförfarandet.  

Tabell 2: Exempel på hur analysförfarandet genomfördes på en kvalitativ respektive 

kvantitativ studie 

Meningsenhet Kondensering Kod Undertema Tema Artikel 

The body was 
experienced as being 
uncontrolled when 
women could not stop the 
urine leakage. They 
narrated that urine 
leakage comes rapidly 
and they do not know the 
extent of it, which they 
experienced as great 
insecurity. 

Kroppen upplevdes 
okontrollerad när 
läckaget inte kunde 
stoppas. 
Urinläckage 
kommer plötsligt 
och i olika mängder, 
vilket leder till 
osäkerhet.  

Kontrollförlust 
och osäkerhet 

Förlorad 
kroppskontroll 

Att leva i 
osäkerhet 

Hägglund och 
Ahlström, 
(2007) 

 
Women who during the 
previous 12 months had 
seen a general 
practitioner, and:or a 
doctor at a hospital and:or 
some other doctor, were 
more likely also to have 
consulted a doctor about 
their incontinence. 

Det var mer 
sannolikt att 
kvinnor som varit i 
kontakt med hälso- 
och sjukvården det 
senaste året hade 
samtalat med en 
läkare om sin 
inkontinens. 

Kontakt med 
sjukvården 

Söka hjälp Att hantera 
sin vardag 

Hannestad, 
Rortveit och 
Hunskaar, 
(2002) 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Forskare bör under hela studiens gång tänka över de etiska krav som ställs, samt 

kontinuerligt se till att åtgärder för att skydda människor är tillräckliga (Polit och 

Beck, 2008, s. 191). De etiska krav som ställdes i denna litteraturöversikt var att 

samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar skulle innehålla ett etiskt resonemang 

eller vara godkända av en etisk kommitté. De artiklar som inte berörde några 

etiska aspekter var dock publicerade i tidskrifter som var bedömda av en 

granskningskommitté och inkluderades därmed. Artiklarna till denna 

litteraturöversikt redovisas på ett tydligt vis i artikelsammanställningen, se bilaga 

2, för att ge läsaren en god uppfattning om respektive studies tillvägagångssätt 

och grad av vetenskaplighet. Enligt Polit och Beck (2008, s. 191) innebär ett etiskt 

uppförande i forskning även att insatser vidtas för att upprätthålla en hög integritet 

och aktivt motverka plagiering eller falsifiering av data. Översättningen från 

engelska till svenska gjordes gemensamt. Detta för att undvika misstolkningar 

eller felöversättningar av resultatet. När problem med översättningen uppstod 

användes ett engelsk-svenskt lexikon. Ytterligare åtgärder som vidtogs för att 

undvika förvrängning av data var att de citat som används i resultatet skrevs ned 

ordagrant samt på sitt ursprungsspråk.  

RESULTAT 

Resultatet presenteras i teman och underteman, som tillsammans sammanfattar 

huvudresultaten i denna litteraturöversikt, se tabell 3. För att ytterligare stärka 

resultatet används citat.  

Tabell 3: Översikt av de teman och underteman som framkom under analysen 

Att leva i osäkerhet Att tvingas till 
begränsningar i vardagen 

Att hantera sin vardag  

Förlorad kroppskontroll Undvikande av sociala 
kontakter och fysiska 
aktiviteter 

Urinläckage som en del av 
livet 

Känslor i det tysta Påverkan på sex- och 
samliv 

Praktisk hantering av den 
förlorade kroppskontrollen 

Förändrad livskvalitet  Söka hjälp 
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ATT LEVA I OSÄKERHET 

Att leva med urininkontinens innebär för kvinnorna ett liv i osäkerhet eftersom 

den förlorade förmågan att kontrollera kroppsfunktioner väcker olika känslor och 

därmed påverkar livskvaliteten. 

Förlorad kroppskontroll 

Urinläckage kommer oftast plötsligt och går ibland inte att förutspå. Detta leder 

till att kvinnor upplever att de inte har kontroll över sin kropp, vilket medför en 

stor osäkerhet och ett sänkt självförtroende. Trots att läckage inte inträffar 

dagligen är oron för läckage eller att inte ha tillgång till en toalett ett konstant hot 

(Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund & Ahlström, 2007; Nicolson, Kopp, 

Chapple & Kellher, 2008). Vid tillfällen av urinläckage upplever kvinnorna 

känslor av sårbarhet, skam och utsatthet (Diokno, Sand, Macdiarmid, Shahr & 

Armstrong, 2006; Hayder & Schnepp, 2010). Urinläckage leder även till känslor 

av förtvivlan och maktlöshet eftersom det inte går att stoppa samt att den 

förlorade kontrollen över blåsan leder till att kvinnornas autonomi hotas 

(Hägglund och Ahlström, 2007). 

When urine runs down your legs, it’s a feeling you can’t compare to 
anything else. No, there’s nothing you can compare it to, there really 
isn’t. It’s very hard to take, not being in control of your body 
(Hägglund & Ahlström, 2007, s. 1950).  

Kvinnor med urininkontinens upplever att de distanserar sig från sina egna 

kroppar på grund av den förlorade kroppskontrollen och de beskriver hur livet var 

innan de drabbats av urininkontinens. Då ansåg de sig vara attraktiva och stolta 

över sig själva och sina kroppar. Det framkommer dock att kvinnors 

kroppsuppfattning påverkas så mycket till följd av deras urininkontinens att de 

inte längre bryr sig om att klä upp sig (Nicolson et al., 2008). Kvinnor beskriver 

även svårigheter med att hantera den egna hygienen på grund av den förlorade 

kroppskontrollen, vilket bidrar till att de känner sig orena (Hägglund & Ahlström, 

2007).    
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Känslor i det tysta 

När kvinnor beskriver sina erfarenheter av att leva med urininkontinens 

framkommer att urinläckage ofta påverkar de drabbade kvinnorna på ett 

känslomässigt plan. Kvinnor med urininkontinens upplever ofta känslor av 

förnedring och skam samt att deras problem är tabubelagt och störande (Diokno et 

al. 2006; Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & 

Wadensten, 2007).  

To talk about diabetes and diet for example is of general interest, 
what you are supposed to eat and what you’re not. But a bladder 
control problem is a bit private; it doesn’t feel as natural to talk 
about. It’s connected to a feeling of shame. Urinary incontinence has 
to do with the genital area and is linked to a persons muscles being 
weak (Hägglund & Wadensten, 2007, s. 308).     

På grund av dessa känslor av skam beskriver kvinnor att de undviker att tala med 

sina familjemedlemmar om sin urininkontinens och anser att det är lättare att 

samtala med andra kvinnor om sina besvär. Detta eftersom kvinnor ofta delar 

liknande erfarenheter såsom barnafödande. Kvinnorna beskriver dock att de är 

restriktiva med vilka de anförtror (Hägglund & Ahlström, 2007).  

I samband med läckage uppstår känslor av sårbarhet och av att vara annorlunda 

(Hayder & Schnepp, 2010). Kvinnor med urininkontinens känner sig i större 

utsträckning frustrerade, arga och deprimerade i jämförelse med kvinnor utan 

urininkontinens. Detta eftersom de anser sig vara orena och att de känner sig 

generade på grund av sina besvär. I arbetslivet upplever kvinnorna även oro över 

att sitta på möten med sina arbetskollegor på grund av rädsla för lukt och synliga 

läckor. De är även oroliga för att arbetskamraterna ska reagera på deras frekventa 

toalettbesök. Ofrivillig urinavgång under sociala tillställningar är något kvinnorna 

uttrycker stor rädsla för (Diokno et al. 2006). De skamkänslor som ett urinläckage 

i sociala sammanhang medför är något som påverkar kvinnorna allra mest (Fultz 

et al., 2003). Personer med urininkontinens känner sig friare i hemmiljö än i 

offentliga sammanhang, som kan innebära känslor av osäkerhet och ångest 

(Hayder & Schepp, 2010).  
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Förändrad livskvalitet 

De kvinnor som lider av urininkontinens skattar sin livskvalitet lägre än kvinnor 

utan besvär. Detta gäller för både ansträngnings- och trängningsinkontinens 

(Hägglund, Walker-Engström, Larsson & Leppert, 2001). Att hantera ett liv med 

urininkontinens innebär för många personer att acceptera de begränsningar i 

vardagen som medföljer. Dessa begränsningar leder i sin tur ofta till minskad 

upplevd livskvalitet (Nicolson et a., 2008). Kvinnor upplever att deras livskvalitet 

minskar samtidigt som den upplevda funktionsnedsättningen ökar, detta i takt med 

att symtomen på urininkontinens förvärras (Gasquet et al., 2006; Papanicolaou, 

Hunskaar, Lose & Sykes, 2005). Livskvaliteten hos kvinnor med 

ansträngningsinkontinens är mindre påverkad än hos kvinnor med 

trängningsinkontinens. Det finns endast finns ett svagt samband mellan ålder och 

uppfattad livskvalitet hos kvinnor med ansträngnings- respektive 

trängningsinkontinens (Häggund et al. 2001). Kvinnors sänkta livskvalitet har ett 

starkt samband med de upplevda besvären av symtomen (Papanicolaou et al., 

2005).  

Konsekvenserna av urinläckage är svårare för yngre kvinnor än för äldre (Fultz et 

al., 2003; Gasquet et al., 2006; Hägglund & Ahlström, 2007; Papanicolaou et al., 

2005). De yngre kvinnorna uttrycker mer vrede när de talar om sina problem 

(Diokno et al., 2006) och anser även att deras vardag påverkas mer av symtomen 

(Gasquet et al., 2006). Kvinnor som redan lider av andra sjukdomar upplever sin 

urininkontinens som mer besvärlig (Papanicolaou et al., 2005). Att leva med 

ansträngningsinkontinens en längre tid medför en svårare upplevelse av 

symtomen samt en större funktionsnedsättning (Gasquet et al., 2006).  

  

ATT TVINGAS TILL BEGRÄNSNINGAR I VARDAGEN 

De kvinnor som lever med urininkontinens begränsar sina liv i stor utsträckning 

och undviker ofta både fysiska och sociala aktiviteter för att förhindra ett olägligt 

urinläckage.   
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Undvikande av sociala kontakter och fysiska aktiviteter 

Kvinnor med urininkontinens undviker sociala situationer och upplever att det är 

lättare att stanna hemma än att gå ut. Många kvinnor undviker även fysiska 

aktiviteter och oroar sig inför sociala tillställningar. Att inte kunna delta i sociala 

sammanhang är något som påverkar kvinnorna starkast (Diokno et al., 2006; 

Hayder & Schnepp, 2010; Papanicolaou et al., 2005). Bio, teaterbesök och 

shopping är även aktiviteter som blir lidande av de begränsningar urininkontinens 

medför, vilket innebär att personer med urininkontinens uppfattar sig själva som 

mindre flexibla (Hayder & Schnepp, 2010). 

When I’m at home,... the problem doesn’t bother me at all, because I 
know that within two or three meters there’s a toilet, and if sometimes 
something goes amiss, it’s not that bad. I can immediately change, I 
can immediately wash myself, it’s not a problem at all, but it becomes 
a problem when I’m on the move (Hayder & Schnepp, 2010, s. 485). 

Kvinnor undviker aktiviteter som de förknippar med urinläckage såsom lyft, hopp 

och löpning. Detta medför att dessa kvinnor känner saknad över att de inte kan 

leka med sina barn längre. En del kvinnor anser dock att deras problem är för små 

för att kunna påverka deras dagliga liv (Hägglund & Ahlström, 2007). 

Det är få personer med urininkontinens som har modet att lämna hemstaden för att 

resa till okända platser och därför är det vanligt att personer med urininkontinens 

känner sig isolerade (Hayder & Schnepp, 2010). När semesterresor väl planeras 

görs detta utifrån tillgängligheten av duschutrymmen (Diokno et al., 2006).  

Påverkan på sex- och samliv 

Urininkontinens beskrivs ha en negativ påverkan på kvinnors sexliv. Detta kan 

leda till att känslor av oro rörande relationen till partnern uppstår (Hayder & 

Schnepp, 2010; Nicolson et al., 2008). Urininkontinens påverkar den sexuella 

hälsan på olika sätt. Sänkt självförtroende kombinerat med känslor av skam bidrar 

till minskad sexuell lust. Det händer också att kvinnor medvetet skyndar på sin 

partner under samlaget för att undvika eventuella tillfällen av läckage, vilket leder 

till att kvinnorna har svårare att uppnå orgasm. Det förekommer även att kvinnor 

på grund av rädsla för urinläckage även undviker att få orgasm (Coyne et al., 

2007).  
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Kvinnor med urininkontinens undviker ofta intima och sexuella relationer (Coyne 

et al., 2007; Diokno et al., 2006). Kvinnor upplever även att de inte längre kan ha 

spontant sex på grund av sina besvär. Detta trots att deras partners anser att 

inkontinens saknar betydelse för ett fungerande samliv (Hägglund & Wadensten, 

2007).  

It doesn’t matter that he says he doesn’t notice anything or that it doesn’t 
matter for him, there is still that feeling you’re not fresh. Being intimate 
with him and our sex life is definitely inhibited. And that is a real health 
issue; because I believe a good sex life is important to people (Hägglund & 
Wadensten, 2007, s. 309).  

De kvinnor som kan föra en öppen dialog kring sin urininkontinens med sin 

partner anser att det medför en positiv effekt på relationen, trots begränsningarna i 

sexlivet (Hayder & Schepp,  2010). 

ATT HANTERA SITT DAGLIGA LIV 

Det framkom att kvinnor har olika strategier för att hantera sitt dagliga liv, dels 

genom att kognitivt förhålla sig till problemet på olika sätt men även genom en 

rad praktiska arrangemang. Vissa kvinnor hanterar sina problem genom att söka 

vård, men majoriteten har ett komplicerat förhållande till hjälpsökande. 

Urinläckage som en del av livet 

Det är få kvinnor som inte gör någonting för att hantera sin inkontinens 

(Hägglund et al., 2003). Humor används som en vanlig copingstrategi för att 

avdramatisera konsekvenserna av urininkontinens (Coyne et al., 2007; Diokno et 

al., 2006). Kvinnor upplever ofta att de ständigt behöver tänka över vilka 

aktiviteter de kan respektive inte kan genomföra (Hägglund & Wadensten, 2007). 

Kvinnorna beskriver även att ett liv med urininkontinens är att leva ett liv i 

ständig beredskap (Hägglund & Ahlström, 2007). Detta resulterar i en trötthet då 

de ständigt anser sig behöva ligga steget före, vilket leder till att kvinnorna ibland 

bortser från sina besvär (Hägglund & Wadensten, 2007).  

If I lift something there’ll be a few drops. So you’ve got to watch out 
all the time – I’ve got into a sort of routine, go to the toilet at least 
once an hour. It’s automatic, you don’t think about it (Hägglund & 
Ahlström, 2007, s. 1952). 
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Eftersom urininkontinens är ett bestående problem känner kvinnorna att det är 

viktigt att då och då distansera sig själva genom att tänka på andra saker. Att både 

hantera arbete och familj gör ofta att kvinnorna endast har lite tid att oroa sig för 

sig själva. Bekymmer med urininkontinens blir därmed inte högt prioriterat 

(Hägglund & Wadensten, 2007).  

Många kvinnor anser att urininkontinens är en normal del av åldrandet, trots detta 

rapporterade majoriteten sina problem vara extremt besvärliga. Äldre kvinnor 

hade lättare att acceptera sitt tillstånd eftersom de anser att inkontinens är en del 

av livet, av att bli äldre och som en del av att ha fött barn (Diokno et al., 2006).   

Praktisk hantering av den förlorade kroppskontrollen 

Vanliga copingstrategier som kvinnor med urininkontinens använder är att sitta 

med korsade ben, lokalisera toaletter samt sitta närmast utgångar i offentliga 

utrymmen (Diokno et al., 2006). Det framkom också att kvinnor planerar sin 

arbetsdag utifrån tillgängligheten av toaletter, vilket är en viktig strategi för att 

kvinnorna ska känna säkerhet och kontroll (Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund 

& Ahlström, 2007). Somliga kvinnor beskriver att deras vanligaste 

copingstrategier för att kunna hantera sin arbetsdag är att använda 

inkontinenshjälpmedel samt deodorant eller spray för att eliminera eventuella 

lukter (Fitzgerald, Palmer, Kirkland & Robinson, 2002). Kvinnor med 

urininkontinens brukar även göra bäckenbottenövningar och kissa i förebyggande 

syfte (Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund et al., 2003). 

Det är vanligt att kvinnor använder inkontinensskydd (Diokno et al., 2005; 

Fitzgerald et al., 2002; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund et al., 2003) och 

de har ofta ett ombyte tillgängligt (Diokno et al., 2005; Fitzgerald et al., 2002; 

Hägglund & Ahlström, 2007). Vissa kvinnor förvarar till och med handdukar i 

bilen och ser till att en burk finns tillgänglig för att urinera i (Diokno et al., 2005). 

Kvinnorna har olika strategier för att hantera sitt urinläckage i intima situationer. 

Många duschar precis innan samlaget eller väljer att ha sex antingen i duschen, 

badkaret eller i en pool. Andra kvinnor täcker sängen med handdukar medan 

andra använder sänglakan gjorda av gummi (Coyne et al., 2007). 
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Personer med urininkontinens håller låg profil i sociala sammanhang för att inte 

utmärka sig. I offentliga sammanhang är det vanligt att dessa personer klär sig i 

kläder gjorda av mörka och tjocka textilier. Detta för att lätt kunna dölja 

eventuella läckage (Hayder & Schnepp, 2010) men även för att dölja 

inkontinenshjälpmedel (Nicolson et al., 2008). Kvinnor beskriver även att de 

reducerar sitt vätskeintag för att förebygga läckage (Hayder & Schnepp, 2010; 

Fitzgerald et al., 2002). Detta trots vetskapen om att vätskebrist medför negativa 

konsekvenser för hälsan (Hayder & Schnepp, 2010). Förutom att reducera 

vätskeintaget tänker personer med urininkontinens även på vilken typ av dryck de 

intar och i med det undviks drycker med vätskedrivande effekt (Fitzgerald et al., 

2002; Hayder & Schnepp, 2010). 

Söka hjälp 

Det är få kvinnor som söker vård för sin urininkontinens (Hannestad, Rortveit & 

Hunskaar, 2002; Hägglund et al., 2001). Detta trots att många kvinnor som inte 

sökt hjälp anser sig vara i behov av behandling (Hägglund et al., 2003). Det som 

hindrar kvinnorna från att söka vård är bland annat rädsla för misslyckade 

operationer och smärtsamma tester, men även rädsla för att deras symtom är en 

indikation på en allvarligare sjukdom (Diokno et al., 2006). Många kvinnor väljer 

att inte söka vård eftersom de anser att de kan hantera sina besvär själva och ser 

inte urininkontinens som ett allvarligt problem eller en livshotande sjukdom 

(Diokno et al., 2006; Hägglund et al., 2003; Hägglund & Wadensten, 2007). De 

upplever att tillståndet är en naturlig del av åldrandet och till viss del självförvållat 

som en följd av barnafödande, övervikt eller diabetes (Diokno et al., 2006). 

De kvinnor som i större utsträckning väljer att söka hjälp för sin urininkontinens 

är ofta äldre eller skattar sin livskvalitet lägre (Hägglund et al., 2001). Det är mer 

sannolikt att kvinnor som varit i kontakt med vården det närmaste året för andra 

orsaker än urininkontinens, samtalar med en läkare om sina besvär (Hannestad et 

al., 2002). Det framkom även att kvinnor som sökt vård för sin urininkontinens 

har svårare symtom än kvinnor som inte sökt vård (Hannestad et al., 2002; 

Hägglund et al., 2003). Kvinnor som sökt vård saknar vårdpersonalens 

uppföljning kring utskrivna hjälpmedel och känner sig även bortglömda. En del 

kvinnor uttrycker att de känner sig nonchalerade och att de inte blir tagna på allvar 
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(Hägglund & Ahlström 2007). Kvinnor har en önskan om att vårdpersonalen 

aktivt ska fråga om eventuella besvär med urininkontinens. Genom att ställa 

direkta frågor om detta kan vårdpersonal skapa en förstående atmosfär när 

kvinnor inte vill eller vågar diskutera ämnet (Hägglund & Wadensten, 2007).  

”I think it is important that the gynaecology nurse has questions about 
urine leakage as standard questions” (Hägglund & Wadensten, 2007, 
s. 309). 

 

DISKUSSION 

RESULTATDISKUSSION 

Kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens kan beskrivas genom att 

deras dagliga liv påverkas utifrån psykosociala och fysiska aspekter. Detta till viss 

del på grund av det tabu som råder i samhället kring ämnet.  

I resultatet framkom att kvinnor upplevde en förlorad kroppskontroll på grund av 

sin urininkontinens. Detta stärks av en kvalitativ studie gjord av Komorowski och 

Chen (2006) på urininkontinenta kvinnor i Kina. Kvinnorna i studien beskrev hur 

urininkontinens medför känslor av osäkerhet samt att kroppen är opålitlig, 

obekant och någonting de inte kan relatera till. I dagens samhälle kan det finnas 

många krav på kvinnor. Detta i form av skönhetsideal, krav på en aktiv fritid, ett 

lyckligt familjeliv och dessutom press på att lyckas yrkesmässigt. Att som kvinna 

då drabbas av urininkontinens kan möjligtvis medföra att alla de krav som ställs 

blir svårare att rätta sig efter. Självklart bör inte samhällets förväntningar styra 

våra liv, men de är säkerligen svåra att helt bortse ifrån.  

Att kvinnors livskvalitet påverkades negativt känns inte som ett oväntat resultat. 

Detta stärks även av Gray (2003) vars litteraturstudie med fokus på 

urininkontinenta kvinnor inom primärvården visar att kvinnor med 

urininkontinens skattar sin livskvalitet signifikant lägre än vad kvinnor utan 

inkontinensbesvär gör. Den maktlöshet, oro, osäkerhet och stress som dessa 

kvinnor lever med måste påverka vardagen och livskvaliteten något oerhört. Det 

kan resoneras kring huruvida läckagets storlek har betydelse för hur kvinnorna 

upplever sina besvär. Då graden av symtom varierar från person till person är 
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upplevelsen av urininkontinens därmed också subjektiv. Troligtvis är det även 

skillnad på situation eftersom ett urinläckage i offentligt sammanhang 

förmodligen skiljer sig från ett i trygg hemmiljö. Den psykiska påfrestningen blir 

säkerligen olika beroende på situation och påverkar därmed livskvaliteten mer 

eller mindre negativt. En förändrad livskvalitet kan även upplevas av patienter 

som drabbats av andra åkommor. Kelly (1994) beskriver hur stomiopererade 

kvinnor upplevde en negativ påverkan på livskvaliteten eftersom de ansåg att 

kroppskontrollen var förlorad. 

Det framkom att yngre kvinnor ofta upplevde konsekvenserna av urininkontinens 

som svårare än vad äldre kvinnor gjorde. En möjlig orsak till detta är att yngre 

kvinnor befinner sig i starten av sina liv och har därmed större krav på sig att 

prestera i olika sammanhang. Äldre kvinnor kanske upplever sig vara tryggare i 

sig själva och har under årens lopp lärt sig att de ”duger precis som de är”. En 

annan möjlig orsak kan vara att äldre kvinnor ofta omger sig av personer i samma 

ålder som i större utsträckning hunnit skaffa barn. De kroppsliga förändringar som 

en graviditet samt förlossning bidrar till ventileras säkert i dessa vänkretsar och 

samtal om urininkontinens faller sig förmodligen mer naturligt. Yngre kvinnor 

relaterar möjligen urininkontinens med äldre personer, vilket kan bidra till att 

yngre kvinnor känner sig mer ensamma om sina problem.  

Ett liv med urininkontinens medförde att både fysiska och sociala aktiviteter 

begränsades eller till och med undveks. På lång sikt skulle detta kunna ses som ett 

oroande resultat eftersom fysisk inaktivitet kan innebära en riskfaktor för andra 

sjukdomar såsom fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa samt 

cancer (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Detta skulle kunna innebära att kvinnor 

som lider av urininkontinens möjligen har ökad risk att drabbas av andra 

sjukdomar som en följd av undvikandet av fysiska aktiviteter. Enligt 

Sjukvårdsrådgivningen (2011) har motion kombinerat med bäckenbottenträning 

en positiv inverkan på urininkontinens (Sjukvårdsrådgivningen, 2011). I och med 

detta ställs kvinnor i en svår situation, eftersom de genom fysisk aktivitet kan bli 

både hälsosammare och samtidigt lindra sina inkontinensbesvär. Tyvärr hindrar 

dock följderna av ett urinläckage kvinnor från att leva ett aktivt liv. Det går 

trender i olika träningsformer och många utövas i grupp. Det är förståeligt att 
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kvinnor med urininkontinens undviker många av dessa träningsformer som kan 

innebära att de hamnar i socialt utsatta situationer som en följd av läckaget. Detta 

kan möjligen bidra till känslor av utanförskap.  

 

Det framkom även att kvinnor upplevde att begränsningarna i sociala 

sammanhang var den konsekvens av urinläckage som var svårast att hantera. Att 

leva med dessa begränsningar på grund av den rädsla och skam som kvinnor 

förknippar med urininkontinens måste vara svårt. Kvinnornas vardag blir 

troligtvis i större utsträckning begränsad i förhållande till vad den var innan. 

Hayder & Schnepp (2010) menar att kvinnor med urininkontinens medvetet håller 

låg profil i sociala sammanhang. Detta är ett oroväckande resultat vilket kan 

innebära att dessa kvinnor begränsas i både yrkesval och karriär, då de på grund 

av sina inkontinensbesvär förminskar sig själva och därmed inte tar tillvara på sin 

fulla kompetens. 

 

I denna litteraturöversikt framkom att kvinnor med urininkontinens hade ett 

komplicerat förhållande till sex och samliv och undvek ofta sexuella kontakter. 

Detta stärks i en rapport gjord av SBU (2000) där det framkom att 40 procent av 

kvinnor med urininkontinens avhåller sig från samlag på grund av rädsla för att 

läcka eller lukta urin. Vidare menar Världshälsoorganisationen (2002) att 

sexualitet är en viktig del i alla människors liv och alla har rätt till information och 

hjälp vid behov. Hälso- och sjukvården har därmed ett stort ansvar att hjälpa dessa 

kvinnor. Inte bara med behandling utav urininkontinens, utan även med de 

sexuella problem som kan uppstå. 

 

Det är förståeligt att kvinnor har olika strategier för att hantera sin urininkontinens 

och att de verkar acceptera de begränsningar som föreligger. Detta eftersom 

hanteringen av dem verkar uppta mycket tid av deras vardag. Förutom kognitiva 

strategier hanterar kvinnorna även den förlorade kroppskontrollen praktiskt 

genom att alltid en plan för att förhindra och dölja eventuella läckage.  

 

Det synes vara få kvinnor som söker vård i förhållande till de som anser sig vara i 

behov av det. Det framkom även att kvinnor saknade frågor rörande 
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urininkontinens i mötet med vården. Enligt Vårdhandboken (2010) kan 

urininkontinens förebyggas, lindras eller botas. För att detta ska vara möjligt krävs 

att hälso- och sjukvårdspersonal lyfter problemet och ger information om 

preventiva åtgärder. Att vårdpersonal är uppdaterad gällande diagnostisering, 

behandling samt de hjälpmedel som finns att tillgå är därför viktigt. Genom ökad 

kunskap, träning och individuellt utprovade hjälpmedel kan en drabbad person få 

ökad livskvalitet, trots att urininkontinensen inte alltid går att bota.  

METODDISKUSSION 

Artiklar till denna litteraturöversikt baserades på sökningar i för ämnet relevanta 

databaser. I sökningarna användes även tre olika databaser, vilket får anses vara 

en styrka med studien. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 65) menar att 

sökningar i mer än en databas ger möjlighet att i större utsträckning genomsöka 

forskningsområdet.  

 

En annan styrka med studien är att författarna i det initiala skedet av studien 

genomförde en pilotsökning. Detta för att få fram de sökord som slutligen skulle 

kunna ge mest utdelning av relevant litteratur för att besvara syftet.  

Pilotsökningen gav möjlighet att utesluta sökord som inte gav någon specifik 

utdelning.  Ett sökord som ansågs vara relevant för att besvara studiens syfte var 

fritextsökordet ”quality of life” som i kombination med andra sökord troddes 

skulle kunna ge god utdelning av relevanta artiklar. Dock gav dessa 

kombinationer ingen specifik utdelning av studier, varvid ”quality of life” som 

sökord inte användes efter pilotsökningen. I sökandet eftersträvades både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Detta för att få ett så täckande resultat som 

möjligt. Axelsson (2008, s. 174) menar att det är en styrka att använda både 

kvantitativa och kvalitativa studier i en litteraturöversikt framförallt inom 

hälsoområdet. Detta för att kunna studera ett specifikt problem ur olika 

perspektiv. 

 

Trots att både kvalitativa och kvantitativa studier eftersträvades lades fokus på att 

finna kvalitativa artiklar eftersom syftet har en stark kvalitativ ansats. Omfånget 

av kvalitativa studier var dock begränsat då artiklar publicerade tidigare än år 
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2000 exkluderades. Denna exklusionskriteries relevans har under studiens gång 

diskuterats fram och tillbaka. Det enades dock att den skulle behållas, eftersom 

fokus låg på ett så aktuellt resultat som möjligt. Antalet kvalitativa artiklar i 

studien ansågs även vara tillräckligt för att besvara studiens syfte. Forsberg och 

Wengström (2008, s. 125) beskriver hur forskningsstudier endast bör vara tre till 

fem år gamla och att användande av äldre material kan leda till att det 

presenterade resultatet blir inaktuellt. Det kan dock diskuteras i vilken 

utsträckning resultatet skulle sett annorlunda ut om äldre artiklar inkluderats. 

Möjligtvis skulle det varit relativt oförändrat eftersom kvinnors erfarenheter av att 

leva med urininkontinens förmodligen inte ändrats så mycket under de senaste två 

decennierna. Om syftet däremot skulle fokuserat på erfarenheter av 

urininkontinens efter behandling, exempelvis operation, skulle kvinnors 

upplevelser förmodligen varit annorlunda idag än för tjugo år sedan. Detta 

eftersom behandlingsmöjligheterna klart har utvecklats.     

 

Samtliga inkluderade artiklar har alla granskats kritiskt efter den kunskap som 

författarna i dagsläget besitter. En styrka med studien är att det under den 

vetenskapliga granskningen av artiklarna fördes kontinuerliga diskussioner kring 

hur artiklarna utifrån Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier skulle bedömas. Detta resulterade i att 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes likvärdigt. Det har dock upplevts vara 

svårt att bedöma studiernas vetenskapliga kvalitet eftersom författarnas kunskap i 

vetenskaplig teori och metod tillhör en grundutbildning. Det kan också resoneras 

kring de valda granskningsmallarnas (Carlsson & Eiman, 2003) känslighet för att 

bedöma de olika faktorer som kan sänka en studies vetenskapliga kvalitet. En 

kvantitativ studie kunde ha ett stort bortfall, utan att det sänkte studiens grad av 

vetenskaplig kvalitet. När sådana tillfällen uppstod har den studiens för och 

nackdelar bedömts utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Det var elva av tretton artiklar som enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar tilldelades grad I. Detta är en styrka med studien eftersom 

majoriteten av artiklarna är av god kvalitet. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008, s. 29-30) stärks trovärdigheten i en litteraturöversikt om studier av hög 
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kvalitet används. De artiklar som inkluderats är samtliga skrivna på engelska. För 

att undvika feltolkning av resultatet på grund av den språkliga barriären har båda 

författarna gemensamt översatt artiklarna, sedan har tolkningen av de översatta 

artiklarna diskuterats tills konsensus uppnåtts. För att stärka resultatets 

trovärdighet har även citat använts. Citaten är inte översatta till svenska som det 

övriga resultatet, utan presenteras istället på samma språk som i de olika artiklarna 

för att undvika falsifiering av data.  

 

Gemensamt för samtliga artiklar är att alla genomfördes i västvärden. Det finns en 

möjlighet att resultatet sett annorlunda ut om urvalet även omfattat 

utvecklingsländer. Dock har valet att enbart använda studier gjorda i Västvärden 

motiverats med att resultatet i denna litteraturöversikt ska kunna vara applicerbart 

i den sjukvård författarna kommer att vara verksamma i. Samma författare är 

delaktig i fyra av artiklarna. Det kan ifrågasättas och resoneras kring huruvida 

dessa studier färgat resultatet. Studierna är dock gjorda i Sverige och av hög 

vetenskaplig kvalitet samt utförda med olika forskargrupper, vilket ansågs 

motivera inkludering.   

 

Segesten (2006, s. 85) menar att en litteraturöversikt ger kunskap om ett visst 

forskningsområde som kan bidra till att kunna påverka det praktiska vårdarbetet 

på olika sätt, men även belysa de områden som inte blivit föremål för forskning. 

Det är svårt att avgöra om denna studies resultat kan överföras på alla kvinnor 

som lider av urininkontinens. Dock tyder resultatet på att kvinnor i Västvärlden 

delar liknande erfarenheter av hur det är att leva med urininkontinens eftersom 

många studier inom problemområdet visar likvärdiga resultat. Vidare kan denna 

studie bidra till en ökad medvetenhet och ge en ökad förståelse för hur dessa 

kvinnor eventuellt uppfattar ett liv med urininkontinens. 
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SLUTSATSER 

Att leva med urininkontinens innebär ett liv i osäkerhet eftersom den förlorade 

förmågan att kontrollera sina kroppsfunktioner ofta väcker starka känslor och 

riskerar att påverka livskvaliteten. Det framkom att kvinnorna begränsade sina liv 

i stor utsträckning och undvek ofta både fysiska och sociala aktiviteter för att 

förhindra ett olägligt urinläckage. För att kunna hantera sitt dagliga liv använde 

sig kvinnorna av olika strategier. Detta genom olika kognitiva förhållningssätt 

men även genom diverse praktiska arrangemang. Det var endast ett fåtal kvinnor 

som sökt vård för sina besvär och en anledning till detta är relaterat till det 

rådande tabut kring ämnet urininkontinens. Utifrån detta dras slutsatsen att 

sjuksköterskan har ett stort ansvar för att i förekommande fall våga ställa frågor 

runt detta känsliga ämne.  Den rådande forskningen åskådliggör till stor del 

kvinnors erfarenheter av att leva med urininkontinens ur ett kvantitativt 

perspektiv. Fler kvalitativa studier behövs eftersom kvinnors upplevelser av att 

leva med urininkontinens har en stark kvalitativ ansats.  Resultatet i denna 

litteraturöversikt kan ses som värdefullt för sjuksköterskans profession. 

Förhoppningsvis kan kunskap om kvinnors erfarenheter om hur det är att leva 

med urininkontinens bidra till ökad kunskap hos hälso- och sjukvårdpersonal och 

leda till att omvårdnaden förbättras. En ökad förståelse för deras upplevelser 

skulle underlätta för dessa kvinnor samt för omvårdnadspersonalen i arbetet med 

individen. 
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Bilaga 2 

Översiktstabell resultatartiklar 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Design 
Intervention 
Instrument 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Coyne et al. 
(2007) 
USA 

Att få en ökad förståelse för 
hur livet med en överaktiv 
blåsa påverkar den sexuella 
hälsan 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod 
användes. 
Bandinspelade 
intervjuer i 
fokusgrupper samt 
frågeformulär.   

Ändamålsenligt urval.  
50 kvinnor tillfrågades 
av dem deltog 34 
kvinnor 

Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 
Deskriptiv 
statistik. 

Att leva med en 
överaktiv blåsa 
påverkar kvinnors 
sexuella hälsa negativt 
då de känner sig 
begränsade    

Grad I 

Diokno et al. 
(2006) 
USA 

Att utvärdera kvinnors 
upplevelser av att ha problem 
med att kontrollera sin 
urinblåsa 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
användes. Kvinnor med 
en eller flera symtom 
av svårigheter att 
kontrollera sin 
urinblåsa deltog i en 
internetundersökning. 
Parallellt med detta 
gjordes intervjuer i 
fokusgrupper med ca 15 
deltagare per grupp 

25000 e-mail skickades 
ut till medlemmar i en 
speciell databas om 
förfrågan att delta i 
studien, varav 4207 
fyllde i ett 
frågeformulär. Totalt 
757 deltagare uppfyllde 
inklusionskriterierna 
och slutförde 
frågeformulären.  
Parallellt med detta 
rekryterades 180 
kvinnor att delta i 
fokusgrupper  

Deskriptiv 
statistik. Chi2-
test 
 
 

Kvinnorna vidtog en 
mängd olika 
copingstrategier för att 
hantera sina problem. 
Känslor av skam och 
begränsad kunskap om 
patofysiologin kring 
ämnet bidrog till 
missförstånd mellan 
kvinnorna och läkare 

Grad II 

Fitzgerald et 
al. 
(2002) 
USA 

Att identifiera hur 
urininkontinens påverkar 
arbetande kvinnor och beskriva 
symtom samt strategier för att 

Kvantitativ metod 
användes. 
Tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär delades 

Av 500 kvinnor 
svarade 269 kvinnor, 
varav 265 uppfyllde 
inklusionskriterierna 

Deskriptiv 
statistik. 
Statistical 
Package for the 

Kvinnorna 
begränsades i sitt 
arbete som följd av 
urininkontinens. Flera 

Grad I 
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hantera dessa. Studien syftar 
även till att studera beteendet i 
samband med vårdsökande 
bland heltidsarbetande kvinnor 

ut på arbetsplatsen och 
besvarades anonymt  

Social Scientist 
[SPSS], Chi2-
test, t-test  

av dessa kvinnor 
använde 
inkontinensskydd, 
deodorantspray och 
begränsade 
vätskeintaget. Få 
kvinnor sökte vård.  

Fultz et al.  
(2003) 
USA 

Att förstå kvinnors subjektiva 
upplevelser av besvär 
relaterade till 
ansträngningsinkontinenssymto
m och dess påverkan på 
livskvaliteten  

Kvantitativ metod 
användes. 
Tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär 
skickades ut i två steg. 
Först till olika hushåll 
för att hitta kvinnor 
med 
urininkontinensbesvär 
(n=9002). Därefter 
gjordes ett stratifierat 
randomiserat urval av 
de kvinnor som 
rapporterat besvär 
(n=2310). Dessa 
kvinnor besvarade ett 
mer detaljerat formulär 
rörande syftet 

Av de 2310 kvinnorna i 
urvalet besvarade 1970 
kvinnor det andra 
frågeformuläret. Av 
dessa valdes  
606 kvinnor ut vilka 
enbart rapporterat 
symtom på 
ansträngningsinkontine
ns 

Deskriptiv 
statistik. Chi2-
test  

Symtom på 
ansträngningsinkontine
ns kan orsaka en 
signifikant börda i 
livet för dessa kvinnor 

Grad I 

Gasquet et al. 
(2006) 
Frankrike 

Att utvärdera förekomst av 
ansträngningsinkontinenssymto
m hos kvinnor samt 
svårighetsgraden av dessa och 

Kvantitativ metod 
användes. 
Tvärsnittsstudie. 
Randomiserat urval ur 

6675 kvinnor uppfyllde 
inklusionskriterierna 
och 5160 av dessa 
fullföljde 

Deskriptiv 
statistik. SAS 
8.2, Chi2-test, 
ANOVA 

1/5 av kvinnorna 
angav symtom på 
ansträngningsinkontine
ns, vilka orsakar 

Grad I 
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upplevda begränsningar den franska 
telefonkatalogen. 
Anonyma 
telefonintervjuer 
gjordes utifrån ett 
frågeformulär. Kvinnor 
med symtom fick 
följdfrågor och dessa 
intervjuer varade i ca 
20 minuter  

telefonintervjuerna  besvär och har en 
negativ påverkan på 
livskvaliteten 
 
 

Hannestad et 
al. 
(2002) 
Norge 
 

Att undersöka hur stor andel 
kvinnor som pga. sin 
urininkontinens uppsöker 
läkare samt utreda faktorer som 
förknippas med vårdsökande 

Kvantitativ metod 
användes.  
En substudie till en stor 
tvärsnittsstudie (HUNT 
2). Svaren ifrån ifyllda 
frågeformulären i 
HUNT 2 studien 
analyserades och 
utgjorde underlag för 
denna substudie 

Av 47313 kvinnor 
valde 34755 att delta, 
varav 27936 fyllde i 
frågeformuläret. Av 
dessa kvinnor hade 
6876 urininkontinens, 
varav 6625 besvarade 
frågor rörande 
vårdsökande 

Deskriptiv 
statistik. SPSS 
9.0, Chi2-test 

En fjärdedel av 
kvinnorna med 
urininkontinens och 
hälften av kvinnorna 
med 
urininkontinenssymto
m hade konsulterat 
läkare rörande sina 
problem. Stigande 
ålder och svårare 
symtom var faktorer 
som starkast påverkade 
vårdsökande 

Grad I 

Hayder & 
Schnepp  
(2010) 
Tyskland 

Att undersöka hur personer 
med urininkontinens i en tysk-
talande region anpassar och 
upplever sin vardag  

Kvalitativ metod 
användes. 
Ostrukturerade 
intervjuer, mestadels i 
hemmiljö. 2 
telefonintervjuer och 1 

Utav 80 personer 
uppfyllde 32 personer 
med urininkontinens 
studiens 
inklusionskriterier  

Grounded 
theory 

Personer med 
urininkontinens 
använder komplexa 
strategier för att återfå 
kontroll. Dessa 
strategier innebär 

Grad I 
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skriftlig berättelse. 
Intervjuerna varade i 
snitt 60 minuter 
 

beredskap inför nästa 
trängning eller 
läckage, att söka efter 
behandlingsalternativ 
samt att skapa ett 
nätverk av pålitliga 
personer 

Hägglund & 
Ahlström 
(2007) 
Sverige 

Att belysa innebörden av 
kvinnors erfarenheter av att 
leva med urininkontinens 

Kvalitativ metod 
användes. 
Bandinspelade semi-
strukturella individuella 
intervjuer i hemmiljö. 
Intervjuerna varade i 45 
– 90 minuter 

Utifrån en tidigare 
studie av 78 kvinnor 
där deltagarna delades 
in i grupper beroende 
på om de sökt vård 
(n=20) eller inte (n=58) 
gjordes ett 
ändamålsenligt urval ur 
den grupp som sökt 
vård. Av dessa 
tillfrågades 20 kvinnor, 
varav 14 valde att delta 

Fenomenologisk
-hermeneutisk 
analysmetod 

Kvinnors upplevelser 
av att leva med 
urininkontinens kan 
beskrivas som att 
befinna sig i en sårbar 
situation och en 
strävan efter 
anpassning. Kvinnorna 
uttryckte en känsla av 
maktlöshet 

Grad I 

Hägglund & 
Wadensten 
(2007) 
Sverige 

Att belysa innebörden av 
kvinnors levda erfarenhet 
rörande deras beteende vid 
vårdsökande för långvarig 
urininkontinens  

Kvalitativ metod 
användes. 
Bandinspelade semi-
strukturella individuella 
intervjuer i hemmiljö. 
Intervjuerna varade i 30 
– 80 minuter  

Utifrån en tidigare 
studie av 78 kvinnor 
där deltagarna delades 
in i grupper beroende 
på om de sökt vård 
(n=20) eller inte (n=58) 
gjordes ett 
ändamålsenligt urval ur 
den grupp som inte sökt 
vård. Av dessa 

Fenomenologisk
-hermeneutisk 
analysmetod 

Rädsla för 
förödmjukelse 
hindrade kvinnor från 
att söka vård för 
långvarig 
urininkontinens 

Grad I 
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tillfrågades 15 kvinnor, 
varav 13 valde att delta 

Hägglund et 
al. 
(2003) 
Sverige 

Att undersöka anledningar 
varför en del kvinnor med 
urininkontinens söker vård 
medan andra kvinnor inte gör 
det. Studien syftar även till att 
undersöka kvinnornas 
erfarenheter och tillfredställelse 
av vården samt hur de hanterar 
sin inkontinens 

Kvantitativ metod 
användes.  
Tvärsnittsstudie. 
Strukturerade 
telefonintervjuer  

Utav 95 tillfrågade 
kvinnor med 
urininkontinens deltog 
78 kvinnor i studien 

Deskriptiv 
statistik. Chi2-
test, t-test  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Majoriteten av 
kvinnorna hade inte 
sökt vård då de ansåg 
sin inkontinens vara ett 
mindre problem som 
de själva kunde 
hantera. Det var olika 
faktorer som 
påverkade 
vårdsökandet. 
Kvinnorna som sökt 
var tillfredsställda med 
vården 

Grad I 

Hägglund et 
al.  
(2001) 
Sverige 

Att jämföra livskvaliteten hos 
kvinnor som lider av 
urininkontinens med kvinnor 
utan besvär. Detta i relation till 
ålder, kvinnor med 
ansträngningsinkontinens 
respektive 
trängningsinkontinens samt 
kvinnor som har respektive inte 
har sökt hjälp pga. sin 
urininkontinens 

Kvantitativ metod 
användes. 
Tvärsnittsstudie. 
Deltagarna rekryterades 
från en tidigare studie. 
Frågeformulär rörande 
syftet skickades ut till 
alla deltagare  

1107 kvinnor uppfyllde 
inklusionskriterierna, 
varav 511 kvinnor led 
urininkontinens och de 
resterande 596 var utan 
besvär 

Deskriptiv 
statistik. Chi2-
test, student’s t-
test, Mann-
Whitney U-test, 
Spearman 
correlation 
coefficients 

Kvinnor med 
urininkontinens 
skattde sin livskvalitet 
lägre än kvinnor utan 
besvär. 
Livskvaliteten var mer 
påverkad hos kvinnor 
med 
trängningsinkontinens. 
De kvinnor som söker 
vård skattade sin 
livskvalitet lägre och 
led i större 
utsträckning av 

Grad I 



Bilaga 2 

 

 

trängningsinkontinens 
Nicolson et a. 
(2008) 
England 
 

 

Att undersöka hur personer 
med en överaktiv blåsa 
upplever de psykosociala 
konsekvenser urinläckagen 
medför samt dess påverkan på 
livskvaliteten  

Kvalitativ metod 
användes. Djupgående 
semi-strukturella 
intervjuer utfördes, 
både individuellt och i 
grupp. Dessa 
bandinspelades och 
skrevs sedan ned 
ordagrant   

18 deltagare 
rekryterades 
systematiskt utifrån tre 
olika städer i. Detta 
genom att läkare på 
olika hälsocentraler 
identifierade lämpliga 
studiedeltagare. 
Deltagare rekryterades 
även genom annonser i 
dagstidningar   

Kvalitativ 
innehållsanalys 

En överaktiv blåsa 
medför förödande 
konsekvenser för den 
drabbade. Både 
livskvalitet och 
självförtroende 
påverkas men även 
förhållanden 

Grad II 

Papanicolau 
et al. 
(2003) 
Frankrike, 
Tyskland, 
Spanien och 
England 

Att utvärdera belastning och 
påverkan på livskvaliteten hos 
kvinnor med urininkontinens 

Kvantitativ metod 
användes. 
Tvärsnittsstudie. Ett 
detaljerat frågeformulär 
skickades ut till 
slumpmässigt utvalda 
kvinnor med symtom 
på urininkontinens 
utifrån en tidigare 
studie gjord i fyra 
europeiska länder 

Av 2960 kvinnor 
besvarade 1573 
frågeformuläret 

Deskriptiv 
statistik. 
Statistical 
analysis 
package, [SAS] 
8.2, ANOVA, 
Spearman 
correlation 
coefficients  

I vilken utsträckning 
kvinnor är besvärade 
av sin urininkontinens 
och rapporterar att 
deras symtom har en 
negativ inverkan på 
deras livskvalitet är i 
hög grad subjektiv 
 

Grad I 

 

 

 


