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SAMMENDRAG 

Skotnes, L.H. (2012). Forstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle på sykehjem. 

Urinikontinens, residualurin, urinveisinfeksjon, samt inkontinenspleie. Ӧstersund, Sverige: 

Mittuniversitetet, Institutionen fӧr hӓlsovetenskap. ISBN 978-91-87103-11-7. 

 

Det overordnede målet med denne avhandling var å få en oversikt over ulike 

forstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle. Dernest var målet å beskrive 

oppfatninger og barrierer som influerte på personalets muligheter for å gi riktig 

inkontinenspleie til beboere i sykehjem. Avhandlingen består av en kvantitativ 

studie (artikkel I, II, III), og en kvalitativ studie (artikkel IV). Artikkel I var en 

tverrsnittstudie. Artikkel II og III var en prospektiv tidsdesignstudie med en 

oppfølgingsperiode på ett år. 183 beboere fra seks sykehjem deltok i den 

kvantitative studien. I artikkel I ble prevalensen av urininkontinens hos norske 

sykehjembeboere evaluert. I tillegg ble det forsøkt å identifisere faktorer som var 

assosiert med urininkontinens i denne populasjonen.  I artikkel II ble det undersøkt 

om residualurin var en risiko for å utvikle urinveisinfeksjon hos gamle på 

sykehjem. I artikkel III ble det undersøkt om bleiebruk per døgn er en pålitelig 

metode for å kvantifisere urininkontinens hos sykehjemsbeboere. Det ble også 

studert om det var sammenheng mellom urinveisinfeksjon, bleiebruk per døgn og 

væskeinntak. I den kvalitative studien var målet å identifisere oppfatninger og 

barrierer som influerte på pleiernes muligheter for å gi riktig inkontinenspleie. 

Fem avdelingsledere, fem sykepleiere og fem hjelpepleiere ble intervjuet i til 

sammen tre fokusgruppeintervjuer.        

      Analysen i artikkel I viste at 122 beboere (69 %) var inkontinent for urin og 144 

(83 %) brukte bleier. 14 % brukte bleier for sikkerhets skyld. Lav ADL-skår, 

demens og urinveisinfeksjon var assosiert med urininkontinens (P = <0.01).  I 

artikkel II hadde 98 beboere (63.3 %) residualurin mindre enn 100 ml, og 52 (34.7 

%) hadde residualurin på 100 ml eller større. I løpet av oppfølgingsperioden hadde 

51 beboere (34 %) utviklet en eller flere urinveisinfeksjoner. Forekomsten av 

urinveisinfeksjon var høyere hos kvinnene enn hos mennene (40.4 % versus 19.6 %; 

P = 0.02). Det ble ikke funnet noen signifikant forskjell i gjennomsnittlig 

residualurin mellom beboere som utviklet og som ikke utviklet urinveisinfeksjon 

(79 versus 97 ml, P = 0.26). Residualurin på 100 ml eller større var ikke assosiert 

med større risiko for utvikling av urinveisinfeksjon.   

      I artikkel III brukte 118 (77 %) av beboerne bleier. Bleiebruk per døgn er et 

upålitelig mål på urininkontinens hos beboere i sykehjem. Beboere som brukte 

bleier hadde en økende risiko for å utvikle urinveisinfeksjon sammenlignet med 
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beboere som ikke brukte bleier (41 versus 11 %; P = 0.001). Daglig væskeinntak var 

ikke assosiert med urinveisinfeksjoner (P = 0.46). Antall bleieskift viste ingen 

korrelasjon med risikoen for utvikling av urinveisinfeksjon (P = 0.62).  Bleiene som 

beboerne brukte per døgn, viste stor variasjon i inkontinensvolum. 

      I den kvalitative studien ledet innholdsanalysen fram til tre emner og åtte 

kategorier. Det første emnet, Oppfatninger og barrierer assosiert med beboerne, 

inneholdt en kategori ”fysiske og kognitive problemer”. Det andre emnet, 

Oppfatninger og barrierer assosiert med personalet, inneholdt tre kategorier: 

”manglende kunnskaper”, ”holdninger og tro” og ”manglende tilgjengelighet”. 

Det tredje emnet, Oppfatninger og barrierer assosiert med den organisatoriske 

kulturen, inneholdt fire kategorier: ”rigide rutiner”, manglende ressurser”, 

”manglede dokumentasjon” og ”svakt lederskap”.  

      Resultatene i denne avhandlingen viser at forekomsten av urininkontinens i 

sykehjem er høy. Absorberende produkter er hyppig brukt uten en kjent historie 

av urininkontinens. Fysisk svekkelse, demens og urinveisinfeksjon er assosiert 

med urininkontinens. Residualurin er vanlig hos beboere i sykehjem. Det ble ikke 

funnet noen sammenheng mellom residualurin og urinveisinfeksjon. Bruk av 

absorberende bleier er assosiert med økt risiko for utvikling av urinveisinfeksjon. 

Bleiebruk per døgn og væskeinntak var ikke korrelert med økt risiko for utvikling 

av urinveisinfeksjon. Bleiebruk per døgn er et upålitelig mål på urininkontinens 

hos beboere i sykehjem. Funnene fra den kvalitative studien viser at det er mange 

barrierer som influerer på personalets evne til å gi riktig inkontinenspleie til 

beboere i sykehjem. Det kan likevel se ut som om personalets oppfatninger og 

holdninger, samt manglende kunnskaper om urininkontinens, er de viktigste 

barrierene for å gi riktig inkontinenspleie.  

Nøkkelord: Absorberende bleier, fokusgruppeintervju, innholdsanalyse, 

inkontinenspleie, residualurin, statistikk, sykehjemsbeboere, urininkontinens, 

urinveisinfeksjon.  
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ABSTRACT IN ENGLISH 

Skotnes, L.H. (2012). Dysfunction in the lower urinary tract among elderly in nursing homes. 

Urinary incontinence, residuale urine, urinary tract infection, and incontinence care. 

Ӧstersund, Sweden: Mid Sweden University, Department of Health Sciences. ISBN 

978-91-87103-11-7 

 

The overall aim of this thesis was to get an overview over different dysfunction in 

the lower urinary tract in the elderly. Also, we wanted to describe the perceptions 

and barriers that influence the nursing staff`’s ability to provide appropriate 

incontinence care in nursing home residents. The thesis includes one quantitative 

study (paper I, II, III), and one qualitative study (paper IV). Paper I was a cross-

sectional study. Paper II and III were a prospective surveillance with a follow-up 

period of 1 year. 183 residents from six Norwegian nursing homes participated. In 

paper I, the prevalence of urinary incontinence in Norwegian nursing home 

residents was evaluated. The factors possibly associated with urinary incontinence 

were also studied.  In paper II, we investigated whether residual urine was a risk 

factor for developing urinary tract infections in the elderly in nursing homes. In 

paper III, the objective was to determine whether pads per day usage is a reliable 

measure of urinary incontinence in nursing home residents. Furthermore, we 

wanted to study the association between urinary tract infections, pads per day 

usage and fluid intake.  In the qualitative study, the aim was to identify 

perceptions and barriers that influence the ability of nursing staff to provide 

appropriate incontinence care. Five charge nurses, five registered nurses and five 

certified nursing assistants participated in the focus group interviews. 

      The analysis in paper I, showed that 122 (69 %) of the resident were incontinent 

for urine and 144 used absorbent pads (83 %). 14 % of residents used absorbent 

pads ‘just to make sure’. They did not have a history of urinary incontinence. Low 

ADL score, dementia and urinary tract infection were significantly associated with 

incontinence for urine (P = <0.01). In paper II, 93 of the residents (65.3 %) had 

postvoid residual urine (PVR) < 100 mL and 52 residents (34.7 %) had a PVR 100 

mL. During the follow-up period, 51 residents (34.0 %) had one or more urinary 

tract infections (UTI). The prevalence of UTI among females was higher than 

among men (40.4 % versus. 19.6 %; P = 0.015). There was no significant difference 

in mean PVR among residents that did or did not develop UTI (79 mL versus 

97mL; P = 0.26). A PVR 100 mL was not associated with an increased risk of 

developing UTI`s (P = 0.59).   

      In paper III, 118 (77 %) used absorbent pads. Residents that used absorbent 

pads were at increased risk of developing UTIs compared to residents that did not 
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use pads (41 % versus 11 %; P = 0.001). Daily fluid intake was not associated with 

UTIs (P = 0.46). The number of pad shifts had no relation with the risk of 

developing UTIs (P = 0.62). Residents with a given pad per day (PPD) presented a 

wide range of incontinence volumes.  

      In paper IV, three topics and eight categories were identified. The first topic, 

Perceptions and barriers associated with residents, consisted of one category: ‘physical 

and cognitive problems’. The second topic, Perceptions and barriers associated with 

nursing staff, consisted of three categories: ‘lack of knowledge’, ‘attitudes and 

beliefs’ and ‘lack of accessibility’. The third topic, Perceptions and barriers associated 

with organizational culture, consisted of four categories: ‘rigid routines’, ‘lack of 

resource’, ‘lack of documentation’ and ‘lack of leadership’. 

      The results of the thesis show that the prevalence of urinary incontinence in 

nursing homes is high. Absorbent products are frequently used without a history 

of urinary incontinence. Physical impairment, dementia and urinary tract 

infections are associated with urinary incontinence. is common in nursing home 

residents. No association between PVR and UTI was found. The use of absorbent 

pads is associated with an increased risk of developing UTIs. PPD and daily fluid 

intake are not correlated with the risk of developing UTIs. PPD is an unreliable 

measure of urinary incontinence in nursing home residents. The findings from the 

qualitative study shows that there are many barriers that might influence the 

possibilities of nursing staff to provide appropriate incontinence care to residents 

in nursing homes.  However, it can nevertheless seem like opinions and the 

attitude of nursing staff, together with a lack of knowledge about urinary 

incontince, are the most important barriers to provide appropriate incontinence 

care.  

 

Keywords: absorbent pads, content analysis, focus group interviews, incontinence 

care, nursing home residents, post voiding residual urine, statistics, urinary 

incontinence, urinary tract infection.  
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ABU   Asymptomatisk bakteruri 

ADH   Antidiuretisk hormon 

ADL Aktiviteter i dagliglivet   
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BMI Body mass index 

BPH   Benign prostata hypertrofi 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

EAU European Association of Urology 

ICS International Continence Society 

MMS  Mini Mental Status 

OAB  Overaktiv blære 

PPD Pads per day 

RU Residualurin 

SNS Sentralnervesystemet 

SUI Stressinkontinens 

UI Urininkontinens 

UUI Urgeinkontinens 

UVI  Urinveisinfeksjon
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FORORD 

Etter mange år som sykepleier i geriatrisk team ved geriatrisk 

poliklinikk på Sykehuset Namsos, har jeg fått mye erfaring med 

funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle. Geriatrisk 

team har en tverrfaglig tilnærming ved utredning og behandling av 

gamle med ulike helseproblemer. Teamet består av ergoterapeut, 

fysioterapeut, geriater og to sykepleiere med videreutdanning i 

geriatri. Vanlige problemstillinger som henvises til poliklinikken er 

svimmelhet/falltendens, nedsatt appetitt/ernæringssvikt, nedsatt 

hukommelse og orienteringsvansker, polyfarmasi, smerter, 

multiproblematikk og ulike forstyrrelser i de nedre urinveier. 

      Geriatrisk team har en helhetlig tilnærming til alle som henvises -

uansett henvisningsårsak. Urinlatingsfunksjonen inngår derfor alltid 

som en del av de funksjoner teamet kartlegger. Vår erfaring er at 

ulike forstyrrelser av urinlatingsfunksjonen hos gamle er et stort og 

ofte lite fokusert problemområde i helsevesenet. Mange gamle 

nevner sjelden slike plager, selv fordi de ikke tror det finnes noen 

hjelp. Noen sier at de har fortalt om plagene til fastlegen, men at de 

har fått til svar at dette må de leve med fordi det finnes lite 

behandling. 

      Ved henvendelser fra helsepersonell til vår poliklinikk blir vi ofte 

konfrontert med behovet for å diskutere problemstillinger 

vedrørende urininkontinens og urinveisinfeksjoner.  

      Geriatrisk team har siden høsten 1993 drevet områdegeriatri. 

Dette innebærer regelmessige besøk på sykehjem i 17 kommuner 

som tilhører sykehusets nedslagsfelt to ganger årlig. Gjennom dette 

arbeidet har teamet fått god innsikt i problemstillinger hos beboerne. 

Ulike forstyrrelser i de nedre urinveiene er et gjennomgående tema 

ved alle sykehjem. Inntrykket er at det er lite struktur på kartlegging 

av urinlatingsfunksjonen hos den enkelte beboer på sykehjem. 

      Gjennom utredning av urinlatingsforstyrrelsr ved geriatrisk 

poliklinikk har det vært mulig å identifisere årsak og sette inn tiltak 

som kan hindre tilbakefall. Vi opplever også at det å få hjelp for slike 

plager betyr svært mye for pasientens totale situasjon. Ikke minst 
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fordi mange gamle får urinlatingsplager som tillegg til andre faktorer 

som påvirker funksjonsnivået. For gamle som bor på sykehjem er 

funksjonsnivået på forhånd ofte marginalt, slik at urinlatingsplager 

med påfølgende fare for infeksjon, kan få store konsekvenser for så 

vel det videre funksjonsnivå som den generelle helsetilstand. 
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INTRODUKSJON 

Denne avhandling har sitt fokus på urininkontinens (UI), 

residualurin (RU), urinveisinfeksjoner (UVI) samt inkontinenspleie 

hos gamle på sykehjem. Forstyrrelser i de nedre urinveier opptrer 

ofte hos gamle, og forekomsten øker med alderen. 

Aldersforandringer og sykdommer som er vanlige hos gamle, kan på 

ulike måter forstyrre blærefunksjonen og miksjonsrefleksen. Fysisk 

funksjonssvikt kan hindre gamle i å nå toalettet i tide. Travelheten i 

sykehjem kan gjøre beboerne inkontinente når de ikke får hjelp i det 

rette øyeblikk. Svekket kognitiv funksjon kan bidra til at gamle ikke 

forstår eller oppfatter signaler for urinlating.  

      Risikoen for UVI er høy hos beboere på sykehjem sammenlignet 

med gamle som bor hjemme, samtidig som konsekvensene av UVI 

ofte er mer alvorlig. Dette skyldes både sykehjemsbeboernes høyere 

alder og sykelighet, samt risiko forbundet med institusjonalisering. 

Dessuten er forekomsten av både UI og UVI signifikant høyere hos 

beboere som har nedsatt mobilitet og hos beboere som er kognitivt 

svekket (Durrant & Snape 2003; Offermans m.fl. 2009; Nicolle 2009).  

      Forstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle er et stort 

helseproblem, som fører både til redusert livskvalitet, økt sykelighet 

og død (Richards 2004; Ko m.fl. 2005). Dessuten medfører 

forstyrrelser i de nedre urinveier høye kostnader for samfunnet. 

Gjentatte UVI vil gradvis føre til svekkelse av den generelle 

helsetilstand, og høyt forbruk av antibiotika kan føre til utvikling av 

resistens for behandling. Forskning har vist at UI og UVI ofte kan 

være den indirekte årsaken til fall og lårhalsbrudd hos gamle (Brown 

m.fl. 2000).  UI er dessuten en av de hyppigste årsaker til at gamle 

flytter på sykehjem (AMDA 2005). Å miste evnen til å kontrollere 

blæren kan være ødeleggende for selvrespekten. Opplevelse av skam 

og skyldfølelse kan medføre ensomhet ved at den gamle isolerer seg 

og trekker seg fra sosiale aktiviteter. Studier viser at både angst og 

depresjon ses hyppigere hos gamle med UI og UVI (Lekan-Rutledge 

2004). For personalet som arbeider med gamle kan forstyrrelser i de 

nedre urinveier medføre økt arbeidsbelastning og tidsbruk.  
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    Urinlatingsplager hos gamle beboere i sykehjem er ofte av 

multifaktoriell opprinnelse og derfor mer kompleks å vurdere og å 

behandle enn lignede plager hos yngre individer. Denne 

kompleksiteten er beskrevet som en utfordring for personalet, og 

forskningen har vist at inkontinenspleien i sykehjem er både 

mangelfull og lite systematisert (Schnelle m.fl. 2003; Watson m.fl. 

2003; Morris 2007).  

    Hensikten med denne studien var å oppnå større kunnskap om de 

faktiske forhold omkring RU, UVI og UI hos gamle, samt å få innsikt 

i hvordan helsepersonell opplever inkontinenspleien i sykehjem.  

 

 
DEMOGRAFI 

Omtrent ti prosent av den globale befolkning er 60 år eller eldre. 

Denne andelen ventes å bli fordoblet i 2050 (St. meld. 2005-2006; nr 

25). Antallet personer over 65 år i Norge vil i 2060 være om lag 

dobbelt så høyt som i dag. Forventet levealder er antatt å stige fra 79 

til 86 år for menn og fra 83 til 89 år for kvinner (Folkehelseinstituttet 

2010). Veksten i antall eldre fram til 2020 er forventet å være størst i 

aldersgruppen over 90 år. Deretter vil antall eldre over 80 år få en 

sterk vekst fra 2020 til 2035 (St. meld. 2005-2006; nr 25). Andelen 

menn over 85 år vil øke med 53 % og andelen kvinner over 85 år vil 

øke med 25 % fram til år 2020 (Statistisk årbok 1999). Dette vil gi en 

markert økning i antall sykehjemsbeboere. Det bor i dag ca. 38.000 

gamle i til sammen 1.089 norske sykehjem. Det vil si at ca. 1 % av alle 

innbyggere i Norge til enhver tid befinner seg i sykehjem (Statistisk 

sentralbyrå 2007). De fleste beboere på sykehjem i Norge er over 67 

år, vel 75 % er over 80 år. 73 % av beboerne er kvinner og 

gjennomsnittsalderen er 84 år (Romøren 2008). 

 

 
SYKEHJEMSBEBOERNE 

Beboerne i sykehjem har ofte en sterkt redusert funksjonsevne. 

Gjennomsnitt ADL-skår hos beboere i norske sykehjem er 8 (Hauge 
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2008). Det innebærer at de fleste ikke er i stand til å gå uten 

assistanse, de trenger hjelp til personlig hygiene, til å kle på seg og 

ofte også til å spise, og de er delvis eller helt inkontinente (Statens 

helsetilsyn 2003). De fleste beboerne i sykehjem har tre eller flere 

medisinske tilstander (Hyden Ranhoff 2008). I sykehjem har flere 

med somatisk sykdom hukommelsessvikt eller moderate 

demenssymptomer i tillegg, selv om aldersdemens ikke er 

hovedårsaken til hjelpebehovet. Alt i alt har to av tre, eller 80 % av 

sykehjemsbeboerne, i varierende grad symptomer på aldersdemens 

(Engedal & Haugen 2004). Dette illustrerer at beboerne i sykehjem er 

en svært svak og sårbar gruppe. I dagligtale blir begrepet 

skrøpelighet brukt om personer som er svake og sårbare. 

Karakteristiske kjennetegn ved skrøpelighet er nedsatt mobilitet, lav 

fysisk aktivitet, tretthet og ufrivillig vekttap (Fried m.fl. 2004). Fonda 

m.fl. (1998) definerer skrøpelighet som; ”enhver person som er over 

65 år, har UI og trenger assistanse til forflytning av andre, eller en 

person som har demens, eller en person som har flyttet til sykehjem”. 

Ifølge Fried m.fl. (2004), er aldersforandringer den viktigste årsaken 

til skrøpelighet, men individer som røyker, er deprimerte, har 

kroniske tilstander eller er undervektige, kan lettere bli skrøpelige. 

Skrøpelige gamle er utsatt for en rekke tilstander, for eksempel 

infeksjoner, dehydrering, ernæringssvikt, nyresvikt, fall og forvirring 

(Fried m.fl. 2004). 

 

ALDRING OG DE NEDRE URINVEIER 

Aldring er en uunngåelig og kontinuerlig prosess som påvirker alle. 

Det forekommer hos forskjellige mennesker i ulik grad og hastighet, 

og i forskjellige organsystem innen samme person (Ouslander 1997).  

      De nedre urinveiene, like mye som alle andre organsystemer, er 

sterkt påvirket av aldersrelaterte forandringer. Dessuten vil flere 

patologiske tilstander som er til stede med økende alder, påvirke 

urinveiene (Ouslander 1997). En av de viktigste årsakene til 

aldersrelaterte forandringer i urinveiene hos kvinner er nedgang i 
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østrogenproduksjonen. Nedsatt østrogennivå kan svekke mucosa, gi 

tørre slimhinner i urinrør, atrofisk vaginitt og føre til at 

lukkefunksjon fungerer dårligere enn før (Newman & Palmer 1999). 

Svekking av mucosa kan dessuten bidra til kolonisering med 

bakterier i vagina og deretter i urinveiene og føre til residiverende 

UVI (Raz & Stamm 1993). Skrøpelige gamle er utsatt for å få 

infeksjoner, fordi organfunksjonene er svekket og immunapparatet 

er mindre effektivt enn hos yngre personer (Richards 2007). I blæren 

vil regenereringshastigheten i urotelet og urinrøret blir nedsatt, og 

gamle blir dermed generelt mer utsatt for infeksjoner. Hos menn er 

benign prostatahyperplasi (BPH) sterkt aldersrelatert, og kan føre til 

at urinrøret blir avklemt og avløpet hemmet. BHP forekommer hos 

90 % av menn over 85 år (Strope m.fl. 2011).  

    Både hos kvinner og menn medfører aldringen at blæreveggens 

strukturer blir svekket og elastisiteten redusert (Resnick m.fl. 1995). 

Det kan føre til tidligere urinlatingstrang. Blærekapasiteten hos 

gamle minker gradvis fra rundt 500 til 250 ml (Lindström 1999). 

Dette fører til at blæren må tømmes oftere, og ikke sjelden må gamle 

stå opp flere ganger i løpet av natten. I tillegg utskilles det mindre 

antidiuretisk hormon (ADH) hos gamle (Lindström 1999). Siden 

produksjonen av dette hormonet er størst om natten, vil redusert 

ADH-produksjon føre til økt urinproduksjon om natten. 

Blæremuskelkontraksjonen går betydelig ned med alderen og 

urinstrålen blir dårligere under urinlating (Taylor & Kuchel 2006). 

Ved aldring vil det dessuten skje endringer i konsentrasjonen av 

visse nevrotransmittere på forskjellige steder i sentralnervesystemet 

(SNS). På grunn av at SNS har en viktig påvirkning på 

blærefunksjon, kan disse aldersrelaterte forandringene spille en rolle 

ved urinlatingsforstyrrelser hos gamle (Ouslander 1997). Nedsatt 

peristaltikk og mindre produksjon av slim, samt utposninger på 

tykktarmen, vil føre til at gamle er mer utsatt for obstipasjon 

(Skotnes m.fl. 2008). Obstipasjon kan føre til både UI og fekal 

inkontinens. Både obstipasjon og fekal inkontinens er vanlig hos 

gamle (Schnelle m.fl. 2010).  
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URININKONTINENS 

UI er definert som ufrivillig lekkasje av urin (Abrams m.fl. 2003). 

Forekomsten av UI hos sykehjemsbeboere varierer fra 43 % til 77 % 

(Offermans m.fl. 2009). UI er dobbelt så vanlig hos kvinner som hos 

menn, men forekomsten hos menn stiger i større grad med alderen 

enn hos kvinner. Klinisk kan en skille UI mellom reversibel UI og 

kronisk UI. Reversibel UI skyldes ofte faktorer utenfor urinveiene. 

Felles for alle typer UI er at de er karakterisert ved manglende 

kontroll over urinlating (Abrams m.fl. 2003).   

    Reversibel UI kan oppstå på grunn av en midlertidig 

underliggende tilstand som er, eller ikke er, direkte assosiert med de 

nedre urinveier (Griebling 2009). Når disse faktorene blir behandlet, 

vil det føre til en forbedring eller full helbredelse. Faktorer som kan 

forårsake reversibel UI er for eksempel UVI, atrofisk vaginitt, uretritt 

og prostatitt. Disse tilstandene er assosiert med sterk 

urinlatingstrang og smerter under urinlatingen (Newman & Palmer 

1999). Medikamenter, særlig diuretika, kan resultere i nyoppstått UI 

på grunn av en økning i urinproduksjonen. Dessuten kan diabetes 

insipidus, hyperglykemi og hyperkalsemi, samt overbelastning av 

væske i forbindelse med hjertesvikt, føre til økt urinproduksjon og 

UI (Griebling 2009). Flere vanlige medisinske problemer som 

forekommer hos gamle, kan gi reversible UI. Forvirring (delirium) på 

grunn av akutt sykdom, slik som hjerteinfarkt, nevrologiske 

sykdommer i SNS, sepsis eller infeksjon, kan redusere 

oppmerksomheten hos gamle. Derved minskes evnen til å registrere 

trangen og urinlatingen holdes tilbake (Ouslander 1997; Newman & 

Palmer 1999). UVI kan føre til UI ved at bakterier irriterer mucosa og 

fremkaller spasmer og økt urinlating. Immobilitet på grunn av 

skjelettsmerter, som hoftebrudd eller forverring av leddgikt, kan 

utløse UI. Depresjon kan virke inn på motivasjonen for å være 

kontinent, og underliggende depresjon bør derfor vurderes hvis 

pasienten gjentatte ganger nekter toalettassistanse (Ouslander & 

Schnelle 1995a). Kronisk obstipasjon kan øke trykket på en allerede 

svekket blære og forårsake hyppig urinlating, sterk trang og UI 
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(Newman & Palmer 1999;). Dessuten kan hyperglykemi ved diabetes 

mellitus føre til økt urinmengde og UI.  

    De fleste tilstander av UI hos gamle er kroniske. Det innebærer at 

symptomene er vedvarende og ikke forårsaket av midlertidige 

tilstander.  

 
Typer av urininkontinens 

Det er fire hovedtyper av inkontinens: stress, urge, overløp og 

funksjonell. Stressinkontinens (SUI) er definert som ufrivillig 

urinavgang ved hoste, latter, nysing eller annen fysisk aktivitet som 

øker abdominaltrykket (Abrams m.fl. 2003). Årsaken til SUI er 

svakheter i bekkenbunnsmuskulaturen og lukkemuskelfunksjonen i 

urinrør. Hos kvinner skyldes SUI ofte tidligere barnefødsler og/eller 

aldersforandringer. SUI hos menn er sjelden, men kan forekomme i 

forbindelse med transurethrale prostataoperasjoner eller ved 

nevrologisk skade (Nitti, 2001).  

      Overaktiv blære (OAB), også kalt urgeinkontinens (UUI), skyldes 

ufrivillig tap av urin i forbindelse med en plutselig og et sterkt ønske 

om å urinere. OAB er definert som ukontrollerte sammentrekninger 

av blæremuskelen under blærens fyllingsfase (Abrams m.fl. 2003). 

Urinlatingstrangen kommer på kort varsel og medfører problemer 

med å rekke fram til toalettet i tide. Årsakene til OAB er ofte ukjent, 

men hos gamle spiller aldersforandringer og sykdommer i SNS en 

viktig rolle (Resnick & Yalla 1987; Ouslander 1997; Griebling 2009). 

OAB øker i omfang med alderen (Resnick & Yalla 1987). 

      Blandingsinkontinens er en kombinasjon mellom OAB og SUI. 

Blandingsinkontinens er veldig vanlig hos gamle kvinner (Griebling 

2009). En annen type blandingsinkontinens som også er svært vanlig 

hos gamle, skyldes kombinasjon av en svekket blæremuskel og en 

overaktiv blære (Taylor & Kuchel 2006). Ved denne tilstanden vil 

blæren bli ufullstendig tømt og etterlate stor RU. Symptomer ved en 

slik tilstand vil være hyppig urinlating, sterk urinlatingstrang med 

dråpelekkasje og nokturi. Symptomene kan forveksles med 

stressinkontinens og obstruksjon (Resnick & Yalla 1987; Griffiths 

m.fl. 2002; Taylor & Kuchel 2006).  
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      Overløpinkontinens er lekkasje i forbindelse med overstrekk av 

blæren. Årsaken er sviktende blæretømming på grunn av nedsatt 

blæremuskelkontraksjon, nedsatt sensibilitet i blæren, som for 

eksempel ved diabetes nevropati eller obstruksjon (Resnick & Yalla 

1987). Obstruksjon opptrer oftest hos menn i forbindelse med BPH. 

Hos kvinner kan urogenital prolaps forårsake obstruksjon. Pasienter 

med UI, særlig UI på grunn av overaktiv blære, kan oppleve 

problemer med fekal inkontinens. Kronisk obstipasjon er en vanlig 

plage hos gamle som kan forverre UI-symptomene (Griebling 2009). 

      Begrepet funksjonell inkontinens refererer til urinlekkasje som 

ikke direkte er assosiert med blæren, men skyldes tilstander som kan 

hindre uavhengig toalettbruk. De mest vanlige eksempler hos gamle 

er fysiske og/eller kognitive begrensninger. Miljømessige faktorer, 

som dårlig skilting, dårlig lys, få toaletter og lange avstander kan 

også vanskeliggjøre toalettbesøk. Demens kan føre til funksjonell 

inkontinens på grunn av manglende gjenkjenning av 

urinlatingstrangen (Ransmayr m.fl. 2008). Selv om UI er vanlig hos 

demente etter hvert som sykdommen utvikler seg, er de viktigste 

årsakene til inkontinens ofte ikke patologi i urinveiene. UI hos 

demente skyldes oftere funksjonell inkontinens som følge av tap av 

mobilitet, fingerferdighet, mental kapasitet og evnen til å utføre 

praktiske handlinger. I tillegg kan demente ha problemer med 

gjenkjenning av toalettet eller spørre om hjelp, samt problemer med 

å finne fram til toalettet (Ransmayr m.fl. 2008; Specht 2011). 
 
Konsekvenser av urininkontinens 

Fysiske konsekvenser av UI kan føre til hudirritasjoner, trykksår, fall, 

brudd og urinveisinfeksjoner. Dessuten kan UI øke pasientens 

avhengighetsnivå og dermed medføre økt arbeidsbelastning for 

pleiepersonalet. UI er en viktig risikofaktor for institusjonalisering 

hos gamle. Hos personer med demens vil UI være en sterkere 

risikofaktor for institusjonalisering når det er kombinert med 

aggressiv og/eller utagerende atferd (Specht 2011).  

      Sosial konsekvenser inkluderer isolasjon, unngåelse av sosiale 

aktiviteter, og tilbaketrekning fra familie og venner. Forskning viser 
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at UI påvirker selvrespekten og kan dessuten føre til angst og 

depresjon, samt nedsatt livskvalitet (Ko m.fl. 2005; Specht 2011). Selv 

til beboere med moderat kognitiv svikt har forskning vist at UI er 

betydelig assosiert med redusert livskvalitet, og at nedgang i 

livskvaliteten blir forverret når graden av UI forverres (DuBeau m.fl. 

2006). 

 

   
RESIDUALURIN 

RU er definert som det urinvolumet som er igjen i blæren 

umiddelbart etter urinlating (Abrams m.fl 2003). RU må skilles fra 

akutt urinretensjon som er en smertefull urologisk tilstand. Ved akutt 

urinretensjon vil pasienten ikke klare å late urin (May m.fl. 2009). 

Diagnosen urinretensjon defineres som RU over 500 ml (Abrams m.fl 

2003). Mangelfull blæretømming er vanlig hos gamle.  Imidlertid er 

det ulike meninger om hva som er grensen for patologisk restvolum 

hos gamle. Noen mener 100 ml er patologisk, mens andre har 

vurdert 200 ml som normalt (Tan 2003). Personer med gjentatte RU 

på mer enn 200 ml bør henvises for videre evaluering (Ouslander 

1995a). RU skyldes enten obstruksjon i utløpet, underaktiv 

blæremuskel eller en kombinasjon av begge (Pilloni m.fl. 2005; Al-

Shaikh m.fl. 2009). Hos menn er BHP, prostatacancer og kirurgi de 

viktigste årsaker til RU (May m.fl. 2009). Hos kvinner kan urogenital 

prolaps, kirurgi og bruk av pessar bidra til obstruksjon i utløpet og 

medføre RU (Al-Shaikh m.fl. 2009). Sykdommer i SNS, slik som 

hjerneslag, demens og Parkinsons sykdom kan ledsages av nevrogen 

blære. Nevrogen blære vil kunne gi svekket blæretømming og økt 

RU (Ouslander & Schnelle 1995a; Milleman m.fl. 2004; Newman m.fl. 

2005). Diabetisk nevropati kan gi nedsatt sensibilitet og atonisk blære 

som vil føre til urinlatingsproblemer og RU (Kaplan & Blaivas 1988). 

Dessuten kan enkelte medikamenter bidra til RU (Ouslander & 

Schnelle 1995a).  

      Økt RU er assosiert med symptomer som hyppig urinlating, sterk 

urinlatingstrang og UI, men betydelige mengder RU kan være til 

stede uten kliniske symptomer (Ouslander & Schnelle 1995a). RU 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Al-Shaikh%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Al-Shaikh%20G%22%5BAuthor%5D
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kan føre til flere klinisk problemer, slik som blærestein, kronisk 

nyresvikt og UVI (Al-Shaikh m.fl. 2009; May m.fl. 2009). 

Resturinmåling er nyttig for å vurdere blærens tømmingsevne. 

Måling av RU kan utføres ved intermitterende kateterisering eller 

ved blæreskanning. Palpasjon over suprapubisk er verken en sensitiv 

eller spesifikk metode for å avdekke RU (Ouslander & Schnelle 

1995a; Nygaard 1996). Behandlingsindikasjon for RU foreligger når 

tilstanden er komplisert med residiverende UVI, påvirket 

nyrefunksjon eller UI (Klarskov 1989). 

 

 
URINVEISINFEKSJON 

Den vanligste bakterielle infeksjon hos gamle, både hos de som bor 

hjemme, befinner seg i sykehus eller på sykehjem er UVI (Richards 

2004). Forekomsten øker med alderen både hos kvinner og menn, 

men opptrer dobbelt så hyppig hos kvinner. UVI er en vesentlig 

årsak til økt sykelighet og død hos beboere på sykehjem (Richards 

2007).  

    UVI kan være symptomatisk eller asymptomatisk (ABU). 

Symptomatisk UVI presenteres langs et kontinuum av kliniske tegn 

og symptomer fra mindre, irriterende symptomer fra urinveiene til 

septisk sjokk (Nicolle 2009). For symptomatisk UVI er oppvekst av 

bakterier på ≥ 105 per ml den vanligste diagnosestandarden (Nicolle 

2009). I sykehjem er Escherichia coli det vanligste bakteriefunn og 

utgjør årsaken til halvparten av UVI hos kvinner, fulgt av Proteus 

mirabilis, Klebsiella pneumoniae og Enterococcus (Nicolle 2009). 

Ukomplisert UVI kan opptre i blære og urinrør som akutt cystitt. 

Komplisert UVI vil opptre i urinledere og nyrer som akutt 

pyelonefritt. Dersom det ikke foreligger underliggende sykdommer, 

vil UVI oftest være ukompliserte. Hos gamle, og særlig skrøpelige 

gamle på sykehjem, vil de fleste tilfeller av UVI betraktes som 

kompliserte, da beboerne ofte har underliggende forandringer i 

urinveiene eller predisponerende sykdom (Nicolle 2001). Majoriteten 

av gamle kvinner på sykehjem med ABU vil ha bakterier i de øvre 
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urinveier, og i praksis vil det ut fra urinprøve være vanskelig å skille 

mellom øvre og nedre infeksjoner (Nicolle 1997). 

      Typiske symptomer og tegn på UVI er hyppig urinlating, 

plutselig uimotståelig urinlatingstrang, smerter eller ubehag over 

sympfysen, flankesmerter, feber og/eller apati. Andre symptomer 

kan være nyoppstått eller forverret UI, generell funksjonssvikt, 

nedsatt matlyst, forvirring, svimmelhet og falltendens (High m.fl. 

2009). Gamle kan imidlertid ha få eller atypiske symptomer ved UVI. 

Feberreaksjonen opptrer for eksempel senere og kan være mindre 

uttalt enn hos yngre. Gastrointestinale symptomer er ikke uvanlig. 

Dessuten har gamle ofte andre urogenitale plager, og det kan derfor 

være vanskelig å avgjøre hva som er nyoppståtte symptomer på UVI. 

(High m.fl. 2009). Gamle som er kognitivt svekket, kan for eksempel 

ha problemer med å gi uttrykk for symptomer ved UVI og 

diagnostisering kan derfor være vanskelig. Imidlertid kan nyoppstått 

UI være et nyttig symptom som kan indikere UVI (Richards 2007). 

Atypiske symptomer på UVI hos skrøpelige gamle beboere kan 

vanskeliggjøre identifisering av UVI og har tendens til å bli 

overdiagnostisert (High m.fl. 2009; Nicolle 2009). Retningslinjer ved 

behandling av UVI understreker tilstedeværelse av minst to kliniske 

symptomer for å skille ABU fra symptomatisk UVI (Horan & Gaynes 

2004; Eriksen m.fl. 2004). McGeer m.fl. (1991) anbefaler imidlertid 

minst tre kliniske symptomer. 

      Nitrofurantoin og trimethoprim/sulfamethoxazole er anbefalt 

som førstevalg ved behandling av cystitt (Nicolle 2009). 

Fluorokinolon, slik som ciprofloksacin, er effektiv i behandling av 

følsomme organismer. Imidlertid er det en bekymringsfull utvikling 

av ciprofloksacinresistens hos den vanligste urinveispatogene 

bakterien Escherichia coli i sykehjem (Nicolle 2009; Fagan & 

Skotheim 2010). Derfor bør behandling med Fluorokinolon være 

forbeholdt kompliserte UVI slik som pyelonefritt, eller når andre 

behandlingsformer ikke tolereres (Nicolle 2009). 

      Kliniske studier har rapportert motstridende resultater om 

hvorvidt østrogenterapi (Raz & Stamm 1993; Ouslander m.fl.2001), 

metenaminhippurat (Lee m.fl. 2007), trimethoprim eller tranebær- 
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produkter har forebyggende effekt på UVI (Nicolle 2001; McMurdo 

m.fl. 2009). Regulering av tarmfunksjon, god blæretømming, økt 

væskeinntak samt god hygiene hos pasienter og pleiere, har vært 

beskrevet som viktige faktorer i forebygging av UVI hos gamle 

(Hurlow 2006).  

 
Asymptomatisk bakteriuri 

ABU defineres som forekomst av samme type bakterie i to gjentatte 

urinprøver uten kliniske symptomer (Rodhe m.fl. 2008). Gamle har 

hyppig ABU. I sykehjem har 25-50 % av kvinnene og 15-40 % av 

mennene ABU (Rodhe m.fl. 2008; Nicolle 2009). ABU er hos 

sykehjemsbeboere assosiert med økt fysisk funksjonssvekkelse, 

inkontinens fra blære og tarm, samt svekket kognitiv funksjon 

(Nicolle 1997). Hos pasienter med inneliggende kateter vil bakteriuri 

utvikles etter tre dager (Hooton m.fl. 2010). Bruk av ekstern 

uridomkateter hos menn vil øke forekomsten av ABU (Nicolle 2009). 

ABU er intermitterende og halvparten av pasientene 

spontanhelbredes etter ett år (Nicolle 2003). ABU gir økt risiko for 

symptomatisk UVI, særlig etter instrumentering av urinveiene. Det 

er ikke anbefalt å behandle ABU med antibiotika, siden forskning har 

vist at slik behandling ikke har noen effekt (Nicolle 2001). 

Behandling av ABU reduserer ikke risikoen for symptomatiske UVI, 

men øker risikoen for resistensutvikling og medikamentelle 

bivirkninger (Nicolle 1997). 

 
Faktorer assosiert med urinveisinfeksjon 

Det er flere faktorer som er assosiert med UVI hos gamle i sykehjem. 

Fysisk funksjonsnedsettelse, svekket kognitiv funksjon og 

inkontinens fra blære og tarm er rapportert å være assosiert med UVI 

(Nicolle 2001).  

      Hos sykehjemsbeboere vil tilstedeværelse av nevrogene 

sykdommer, slik som Parkinson, demens og diabetes være de 

viktigste risikofaktorer for UVI. Disse tilstandene fremmer infeksjon 

gjennom svekket blæretømming, økt RU og ureterisk refluks (Nicolle 

2001). Dessuten vil ulike aldersforandringer bidra til UVI. Hos menn 
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vil for eksempel BPH med obstruksjon av urinledere og urinrør, samt 

turbulent urinstråle, øke risikoen for UVI. Bakteriell prostatitt vil når 

den først er etablert, være vanskelig å utrydde og kan være en kilde 

til residiverende UVI over mange år (Lipsky 1989). Østrogenmangel 

kan ifølge Raz & Stamm (1993) bidra til UVI hos postmenopausale 

kvinner, men betydningen av den hormonelle effekten i forhold til 

andre faktorer er ukjent. I en klinisk studie fant Ouslander m.fl. 

(2001) imidlertid ingen effekt av oral østrogen på forekomsten av 

bakteriuri eller episoder av symptomatisk UVI. Kvinner som 

tidligere har gjennomgått gynekologisk kirurgi med økt RU, eller 

som har hatt UVI i yngre år har en høyere forekomst av UVI (Raz 

m.fl. 2000). Anatomiske og fysiske tilstander som bidrar til 

problemer med å tømme blæren, vil også være en risiko for UVI hos 

kvinner. Slike tilstander kan være obstruksjon av urinledere og 

urinrør, blæreutposninger, blære og rektumprolaps (Nicolle 2009). 

Selv om det er en generell oppfatning at RU gir risiko for å utvikle 

bakteriuri og UVI, ved at det skaper et godt miljø for bakterievekst, 

viser studier at sammenhengen mellom RU og UVI er uklar og 

resultatene motstridende (Hampson m.fl. 1992; Dromerick & 

Edwards 2003). 

      I en ny studie av hjemmeboende kvinner fant Eriksson m.fl. 

(2011) at forvirring var assosiert med UVI. Det er kjent fra klinisk 

praksis at systemiske inflammasjoner, kan utløse forbigående 

kognitiv svikt og påskynde eksisterende kognitive forandringer hos 

gamle. Både demens og forvirring er eksempler på en slik nedgang i 

kognisjon som er assosiert med akutte og kroniske inflammatoriske 

tilstander (Simone & Tan 2011).  

      Overføring av bakterier under inkontinenspleie har også vært 

assosiert med UVI (Thompson m.fl. 1997; Loeb m.fl. 2003). Bedre 

håndhygiene blant personalet i sykehjem er en av de viktigste og 

mest effektive metoder for å redusere overføring av patologiske 

mikrober (Fendler m.fl. 2002; Loeb m.fl. 2003). Noen forfattere har 

foreslått at absorberende produkter også kan spille en viktig rolle i 

patogenesen av UVI (Aggazzotti m.fl. 2000) 
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INKONTINENSPLEIE 

Den kliniske pleien ved UI hos sykehjemsbeboere handler mye om å 

fastslå egenomsorgskapasiteten (Lindstrӧm 1999; Kirkevold 2008). 

For eksempel om beboeren klarer å gå på toalettet uten hjelp fra 

andre og/eller ivareta personlig hygiene. Orem (2001) beskriver 

egenomsorgskapasiteten som en ervervet evne som påvirkes av 

forhold og faktorer i miljøet. Hun definerer egenomsorg som 

aktiviteter som den enkelte initierer og hvor målet er å opprettholde 

liv, helse og velbefinnende (Orem 2001). Lindstrӧm (1999), påpeker 

at kvalitativ god praktisk pleie ved UI i hovedsak bygger på 

helsepersonellets evne til å observere og registrere forandringer i 

beboernes helsetilstand og sinnsstemning, uavhengig av ytre tegn 

(Lindstrӧm 1999).       

       I de senere år har karakteristikken av sykehjemsbeboerne blitt 

forandret. Beboerne har i gjennomsnitt blitt eldre og mer svekket 

både mentalt og fysisk. Forekomsten av UI har også økt (Engberg 

m.fl. 2004). Det betyr at de trenger mer hjelp til daglige aktiviteter, 

som for eksempel personlig hygiene og hjelp til toalettbesøk. 

Personalets kvalifikasjoner, oppfatninger og holdninger er 

avgjørende for om gamle på sykehjem får riktig og god kvalitativ 

pleie. En holdning kan defineres som en disposisjon til å reagere 

positivt, negativt eller likegyldig på en situasjon (Natvig 1997). Den 

består av flere elementer slik som det kognitive, affektive, 

evaluerende og handlingsmessige (Aasheim 1997). Selv om det er 

akseptert at atferd ikke bare er bestemt av holdninger (Smith 2003), 

er det dokumentert at holdninger er viktig for atferd, og at det er en 

sammenheng mellom pleiernes holdninger og praksis (Vinsnes m.fl. 

2001). Positive holdninger hos personalet vil stimulere til kvalitet i 

arbeidet og god pleie for beboerne. Negative eller likegyldige 

holdninger kan være uttrykk for manglende motivasjon, som blant 

annet kan skyldes manglende kunnskaper og opplæring hos 

personalet (Eide & Aadland 2008).  

      Sykepleiere og hjelpepleiere har en hovedrolle når det gjelder 

forebygging av UI og fremming av kontinens hos gamle. Fremming 

av kontinens er av mange blitt sett på som et av fundamentene i 
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sykepleien for å øke pasients livskvalitet og verdighet (Crestodina 

2007; Cheater m.fl. 2008). Pleie av mennesker med UI-problemer er 

ofte en følsom sak, og det er viktig å bevare individets privatliv og 

verdighet. Verdighet er et sammensatt begrep som betyr forskjellige 

ting for ulike mennesker. Det er definert som det å ha selvrespekt og 

å bli respektert av andre (Alaszewski & Holdsworth 2009). Å 

opprettholde verdighet er særlig viktig i sykehjem hvor beboerne 

ofte er skrøpelige og sårbare, og hvor pleiepraksisen kan bidra til at 

beboerne føler seg uverdig når deres intime og personlige grenser 

ikke blir ivaretatt (Alaszewski & Holdsworth 2009). En 

personsentrert inkontinenspleie vil ivareta beboerens verdighet når 

beboer og pleier snakker sammen som likemenn, når beboeren får 

valg og lov til å uttrykke ønsker, når privatlivet blir respektert og når 

beboeren er ren og komfortabel (Hindl & Coates 2011). 

       
Vurdering av urininkontinens 

Utredning og vurdering av UI hos gamle på sykehjem har som mål å 

undersøke og fastslå hva som er årsaken til plagene, hvordan det 

påvirker beboerne i hverdagen samt identifisere faktorer som kan 

forbedre UI-plagene (Dmochowski 2005; Wilson 2003). En rekke 

evidensbaserte retningslinjer gir anbefalinger om hvordan riktig 

vurdering og håndtering av UI hos gamle bør gjennomføres og 

dokumenteres (Thomas 2000; ICS 2005; Thuroff m.fl. 2006). 

Retningslinjene understreker at omfattende UI-vurdering og 

håndtering best kan utføres ved hjelp av en teamtilnærming som 

inkluderer både hjelpepleier, sykepleier, lege og fysioterapeut. God 

dokumentasjon skal sikre kvalitet på pleien som beboerne mottar. I 

tillegg skal dokumentasjon være et verktøy for overføring av 

kunnskap mellom pleierne. 

      En detaljert anamnese som inkluderer symptomer og 

urinlatingsmønster, medikamenter, relaterte sykdommer, psykiske 

konsekvenser og andre potensielle modifiserbare risikofaktorer, er 

nødvendig for å tilpasse riktig behandling (Holroyd-Leduc m.fl. 

2006; Hägglund 2010). En medisinsk historie bør inkludere den mest 

relevante bakgrunn, slik som nevrologiske sykdommer og diabetes, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22H%C3%A4gglund%20D%22%5BAuthor%5D
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samt gynekologiske og urologiske tilstander. Dessuten er det viktig å 

identifisere medikamenter som kan påvirke urinlatingen, slik som 

diuretika, antidepressiva, sedativer, hypnotika og antipsykotika 

(Holroyd-Leduc m.fl. 2006).    

      Fysisk undersøkelse inkluderer blodtrykksmåling og en 

vurdering av BMI. En rektal undersøkelse utføres for å vurdere 

sphinctertonus, obstipasjon og hos menn prostatastørrelse. Hos 

kvinner kan det være riktig å utføre bekkenundersøkelse som 

fokuserer på styrken av bekkenbunnsmuskulaturen og 

symptomatisk urogenital prolaps, samt hudproblemer, for eksempel 

atrofisk vaginitt. Direkte observasjon av urinlekkasje kan utføres ved 

bruk av hostetest. Spontan urinlekkasje ved hosting er konsistent 

med SUI (Holroyd-Leduc m.fl 2006).     

      Et miksjonsskjema og en drikkeliste er viktig for å identifisere 

beboerens urinlatingsmønster og bør være en integrert del av 

vurderingen (Pfister 1999; Dowling-Castronovo & Specht 2009). For å 

tilpasse riktig behandling ved UI hos gamle, er det også nødvendig å 

kvantifisere urinlekkasjen (Palese m.fl.2007). 

      Urinanalyse er nødvendig for å undersøke UVI, hematuri eller 

andre medisinske tilstander som kan være assosiert med utvikling av 

UI. Ved mistanke om nedsatt nyrefunksjon hos beboere med polyuri 

og som ikke bruker diuretika, kan måling av serumnivået av 

elektrolytter, kreatinin og kalsium være nyttig (Griebling 2009). 

      RU over 200 ml målt gjentatte ganger bør vurderes videre for 

evaluering av urolog eller gynekolog (Ouslander & Schnelle 1995a). 

Dessuten bør residiverende UVI, hematuri uten infeksjon, 

symptomatisk urogenital prolaps, obstruktive urinlatings-

symptomer, eller mislykket konservativ behandling hos pasienter 

som kan ha nytte av kirurgisk behandling, henvises til spesialist for 

videre evaluering (Holroyd-Leduc m.fl 2006; Griebling 2009). Gamle 

beboere med urinlatingsplager bør ikke bli ekskludert fra kirurgisk 

behandling basert på høy alder hvis de ellers er riktige kandidater 

(Griebling 2009). 

      I vurderingen er det viktig å identifisere eventuelle psykososiale 

konsekvenser, herunder beboerens holdninger til plagene, samt 
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graden av for eksempel kognitiv svikt eller atferdsforstyrrelser som 

kan påvirke urinlating og viljen til samarbeid om toalettassistanse. I 

tillegg er det viktig å undersøke hvilken effekt plagene har på 

dagliglivet og livskvaliteten, samt modifiserbare faktorer slik som 

mobilitet, egnet påkledning, syn, personlig hygiene og toalettanlegg 

(Hägglund 2010).  

      Livskvalitet er en vesentlig bekymring for skrøpelige mennesker, 

spesielt de med begrenset levetid. Forskning viser at selv 

problematiske inkontinens er mottagelig for tiltak som kan bedre 

pasientens UI og livskvalitet (Fonda 1990). Imidlertid er det ikke alle 

gamle som skal forsøkes behandlet. Det avgjørende er i hvilken grad 

den gamle selv føler at UI er så plagsom at hun/han ønsker å 

gjennomføre et krevende behandlingsopplegg. 

 
Behandlingsalternativer  

Livsstilsendringer 

Flere mat- og drikkevarer kan forverre symptomene i de nedre 

urinveier hos beboere med UI. Koffein har en direkte irriterende 

virkning på blæreslimhinnen og kan være spesielt plagsomt for 

mange beboere. I noen tilfeller kan restriksjoner eller eliminering av 

kaffe føre til betydelige forbedringer av plagene (Lohsiriwat m.fl. 

2011). Svært sure mat- og drikkevarer, inkludert sitrusfrukter og 

juice, kan plage enkelte beboere. Mange beboere med UI prøver å 

begrense det totale væskeinntaket i et forsøk på å redusere 

blæresymptomene. Dette kan virke mot sin hensikt. Dersom en 

beboer blir dehydrert, vil urinen bli mer konsentrert, noe som igjen 

kan føre til økt irritasjon i mucosa og plager med økt og smertefull 

urinlating (Goode m.fl. 2010). Gamle har ofte endringer i 

tørstemekanismen, noe som kan påvirke væskeinntaket. Beboere bør 

derfor oppfordres til å drikke tilstrekkelig for å unngå dehydrering. 

For å minske nokturi hos gamle, bør væskeinntak reduseres en god 

stund før leggetid.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22H%C3%A4gglund%20D%22%5BAuthor%5D
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Assisterte toalettprogram 

Flere toalettprogram har vist seg å være nyttige for pasienter med 

urinlatingsplager (Newman & Palmer 1999; Eustice m.fl. 2000; 

Ostaszkiewicz m.fl. 2004; Holroyd-Leduc m.fl. 2006 ). 

      Promted voiding brukes for å lære beboere å starte egne 

toalettbesøk gjennom anmodning om hjelp. Denne intervensjonen 

krever at pleierne gir positiv tilbakemelding hvis beboeren ber om 

hjelp og at de kontakter og spør beboeren hver eller annenhver time 

om hun/han er våt. En systematisk gjennomgang av studier av gamle 

har vist at promted voiding økte initiativet for å gå på toalettet og 

minsket antall UI-episoder (Eustice m.fl. 2000). Hos demente beboere 

har promted voiding vist å være vellykket så lenge beboeren kan 

huske eget navn og/eller identifisere objekter. Det har ikke vist seg 

effektivt å bruke promted voiding om natten, selv om det er 

gjennomført med minst mulig søvnavbrudd (Ouslander m.fl. 2001). 

Hos pasienter som ikke responderer adekvat på prompted voiding 

alene, kan det være nyttig å kombinere promted voiding med et 

antikolinerg medikament (Ouslander m.fl. 1995b) Kliniske studier 

viser at 33 % til 60 % av pasientene fikk redusert hyppigheten eller 

ble kontinent etter å ha deltatt i et promted voiding-program 

(Schnelle 1990; Ouslander & Schnelle 1995a). Habit retraining 

innebærer å identifisere pasientens toalettmønster, for deretter å 

utvikle individualiserte toalettrutiner. Målet er å utsette urinlating så 

lenge som mulig uten lekkasje (Holroyd-Leduc m.fl. 2006). Time 

voiding er passivt assistert toalettbesøk initiert av personalet. Beboere 

som selv kan gå til toalettet blir minnet på det av personalet med to 

til tre timers mellomrom (Ostaszkiewicz m.fl. 2004). Time voiding er 

hensiktsmessig for beboere som ikke er avhengig av andre for å 

komme på toalettet. Selv om det er begrensede data fra randomiserte 

kontrollerte studier, kan tidsbestemte toalettbesøk i kombinasjon 

med andre tiltak være effektivt (Ostaszkiewicz m.fl. 2004). 

Bekkenbunnstrening, eller Kegel-øvelser, innebærer gjentatte 

frivillige sammentrekninger av bekkenbunnsmuskulaturen. 

Bekkenbunnstrening har vist å være effektivt hos individer med 

stress, OAB og blandingsinkontinens. Imidlertid synes det ikke å 
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være noen fordel å kombinere bekkenbunnstrening med 

biofeedback-teknikker (Hay-Smith m.fl. 2007). Blæretrening er en 

metode hvor hensikten er å øke tidsintervallet mellom hver 

urinlating. Denne behandlingen krever at beboerne kan bruke 

toalettet selvstendig og aktivt kan følge tidsplaner for urinlating 

(Newman & Palmer 1999). Kliniske studier viser at både 

bekkenbunnstrening og blæretrening har størst effekt når metodene 

kombineres (Wallac m.fl 2004). Elektrostimulering av nerverøttene 

som er involvert i koordineringen av urinlating, kan være nyttig som 

behandling ved OAB og noen former for idiopatisk urinretensjon 

(Griebling 2009). Studier hvor elektrostimulering er brukt som 

behandling for UI hos gamle pasienter er begrenset. Imidlertid er 

data fra klinisk erfaring tilgjengelig, og disse data tyder på at 

elektrostimulering er vellykket som behandling av UI hos enkelte 

gamle pasienter (Edlund m.fl. 2004; Aboseif m.fl. 2007).  

 

Medikamenter 

Antikolinerge medikamenter, slik som oxybutynin og tolterodine, 

har vist seg å ha en betydelig forbedring på symptomer ved OAB 

(Hay-Smith m.fl. 2002). Imidlertid er det rapportert at mange 

pasienter opplever betydelig munntørrhet, obstipasjon og høyere RU 

ved bruk av slike medikamenter (Herbison m.fl. 2003; Gibbs m.fl. 

2007). Flere studier har dessuten knyttet antikolinerge medikamenter 

til svekket kognitiv yteevne og forvirring hos gamle (Ancelin m.fl. 

2006; Salvatore m.fl. 2007). Antimuskarine medikamenter, slik som 

trospium, chloride, solifenacin og darifenacin, har vist seg å ha effekt 

på OAB, men også disse har en antikolinerg sideeffekt. Hvorvidt de 

har en fordel i forhold til oxybutynin og tolterodine er uklart (Hay-

Smith m.fl. 2005; Chapple m.fl. 2005). Selv om det er rapportert 

lovende resultater fra kliniske studier i behandling av OAB hos 

gamle, viser det seg at bare de friskeste gamle var inkludert i disse 

studiene (Kraus m.fl. 2010).  

     Østrogen, både som tabletter og vagitorer, har i mange år vært 

brukt i behandlingen for å bedre UI hos kvinner. Imidlertid har man 

i studier funnet at østrogenterapi er assosiert med økende forekomst 
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av alle typer UI, samt forverring av eksisterende UI (Hendrix m.fl. 

2005). Hos menn med BPH og irritative urinlatingssymptomer 

assosiert med OAB, kan en alfa-adrenergic antagonist være effektiv 

(AUA 2003). Selv om en alfa-adrenergic antagonist alene 

sannsynligvis ikke er effektiv ved langvarig behandling ved 

overløpinkontinens (Leptor m.fl. 1996), har 5 alfa-reduktase 

hemmere alene eller i kombinasjon vist å redusere 

urinlatingssymptomer fra BPH, samt forekomst av urinretensjon 

(McConnell m.fl. 2003). 

 
Bleier  

Den vanligste metoden å håndtere UI er ulike typer absorberende 

produkter, slik som bind, bleier og bleiebukser (Brandeis m.fl. 1997; 

Fader m.fl. 2003; Hampton 2005). En objektiv vurdering av UI vil gi 

informasjon om omfanget og døgnvariasjon av urinlekkasje og har 

vist seg å være avgjørende i vurderingen av terapeutiske tiltak for 

behandling av UI (Ekelund m.fl. 1988). Bleiebruk per døgn og 24-

timers bleieveiingstest er tester som ofte brukes for å kvantifisere 

urinlekkasje. Bleiebruk per døgn er en enklere og mindre 

tidkrevende metode enn 24-timers bleieveiingstest, der alle bleiene 

må veies før og etter bruk i løpet av en 24-timers periode. Selv om 24-

timers bleieveiingstest foretrekkes, er bleiebruk per døgn ofte brukt 

og har vist seg å være et pålitelig mål på urinlekkasje hos gamle som 

bor hjemme (Groutz m.fl. 2000). Imidlertid er flertallet av 

sykehjemsbeboere avhengig av hjelp fra pleiere til toalettbesøk og til 

skifting av bleier (Palmer & Newman 2004). Det kan derfor være 

uklart om bleiebruk per døgn er et pålitelig mål for å kvantifisere 

urinlekkasje hos denne populasjon. Bleier kan være hensiktmessig 

for en del beboere som forblir inkontinente etter at det er prøvd 

andre behandlingsformer. Dessuten kan bleier være nyttige om 

natten for beboere som samtidig bruker ulike toalettprogram 

(Ouslander & Schnelle 1995a). Flere faktorer bør vurderes ved valg 

av optimal bleie, inkludert komfort og passform, absorpsjon i forhold 

til graden av lekkasje, følsomhet i forhold til hudirritasjoner og 

kostnader.  
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Urinkateter  

På grunn av betydelig assosiert sykelighet bør permanent kateter 

bare brukes når andre metoder for å håndtere urinlatingsproblemer 

er utelukket (Lo m.fl. 2008). Forekomsten av permanent kateter og 

indikasjonen for å bruke dette hos sykehjemsbeboere, er de senere år 

blitt forandret. Tidligere studier har vist at majoriteten av beboere 

som brukte permanent kateter var kvinner og indikasjonen var ofte 

UI (Nordberg m.fl. 1983; Zimakoff m.fl. 1993). Imidlertid er 

permanent kateter ikke anbefalt som behandling for UI og bør bare 

brukes ved spesielle veldokumenterte indikasjoner på grunn av 

risiko for UVI og sepsis (Inelmen m.fl. 2007; Hooton m.fl. 2010). 

Urinkateter medfører dessuten en risiko for utvikling av urethrale 

strikturer og perforeringer, blæresteiner og neoplastiske forandringer 

(Inelmen m.fl. 2007). Permanent kateter kan være hensiktsmessig hos 

pasienter med urinretensjon som er forårsaket av vedvarende 

overløpinkontinens, eller ved andre forstyrrelser som ikke kan 

korrigeres ved kirurgi eller ved intermitterende kateterisering, samt 

ved trykksår og hos terminale pasienter (Gibbs m.fl. 2007).  

      Intermitterende kateterisering har vist seg å være en tryggere 

metode med færre komplikasjoner og lavere infeksjonsforekomst enn 

permanent kateter (Turi m.fl. 2006). Det kan også fremme pasientens 

uavhengighet, eliminere invasive fremmedlegemer, forebygge UI 

ved overløpinkontinens, samt bedre selvfølelsen og livskvaliteten 

ved at det gjenoppretter tilnærmet normalt urinlatingsmønster 

(Pilloni m.fl. 2005; Robinson 2007). 

      Suprapubisk kateter gir et renere ytre miljø enn andre kateter 

ettersom huden i abdomen vanligvis har en lavere tetthet av 

bakterier enn urinrørsåpningen (Warren 2005). Hos menn som 

krever langtidsbehandling med permanent kateter, kan et 

suprapubisk kateter være et alternativ som vil redusere risikoen for 

lokale underlivskomplikasjoner samt gi bedre pasienttilfredshet. Et 

suprapubisk kateter bør vurderes hvis et permanent kateter er 

irriterende eller smertefullt, eller hvis pasienten trekker i kateteret og 

ved tilfeller av epididymitt eller prostatitt (Bernett & Diokno 1984).  
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Eksterne kondomkateter hos menn kan gi en lavere risiko for 

utvikling av bakteriuri enn andre invasive urinkatetre (Inelmen m.fl. 

2007).   
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MOTIVET FOR STUDIEN 

Forstyrrelser i de nedre urinveier er vanlig hos gamle og 

forekomsten øker med alderen, samtidig som den eldre befolkning er 

raskt økende over hele verden.  

      Forstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle er assosiert med økt 

sykelighet og død. Forskning  viser at gamle med UI er mer 

deprimerte, engstelige, følelsesmessig forvirret og sosialt isolerte. 

Sammenlignet med kontinente har gamle med UI også et høyere nivå 

av angst, lavere livskvalitet og dårligere livstilfredshet. 

      Beboere i sykehjem er en heterogen gruppe som lider av en rekke 

tilstander som kroniske sykdommer, kognitiv svikt og fysiske 

begrensninger. Dette medfører at forstyrrelser i de nedre urinveier er 

mer komplekse å vurdere og behandle enn lignede tilstander hos 

yngre individer. Forskning viser at inkontinenspleien i sykehjem er 

mangelfull og lite systematisert, og at pleierne lar beboerne bruke 

bleier i stedet for å fremme kontinens. Imidlertid er det lite forskning 

som viser hvordan pleierne selv oppfatter inkontinenspleien. 

      Generelt har gamle vært lite inkludert i klinisk forskning. 

Sammenlignet med yngre voksne er det gjort lite forskning på 

forstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle, og det er spesielt gjort 

lite som viser årsakssammenhenger mellom ulike blæreforstyrrelser. 
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MÅLET FOR AVHANDLINGEN 

Det overordnede målet med denne avhandlingen har vært å få en 

oversikt over ulike funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier hos 

gamle. Dernest har målet vært å beskrive oppfatninger og barrierer 

som influerer på personalets muligheter for å gi riktig 

inkontinenspleie til beboere  sykehjem. 

 

Studienes respektive mål: 

 

I. Målet var å få en oversikt over urininkontinens hos beboere i  

norske sykehjem, samt studere faktorer som er assosiert med 

urininkontinens i denne populasjonen. 

 

II. Målet var å undersøke sammenhengen mellom residualurin og 

urinveisinfeksjon hos gamle på sykehjem. 

 

III. Målet var å bestemme hvorvidt antall bleiebruk per døgn er et 

pålitelig mål på urinlekkasje, samt studere sammenhengen 

mellom urinveisinfeksjon, bleiebruk per dag og væskeinntak. 

 

IV. Målet var å beskrive oppfatninger og barrierer som influerer på 

pleiepersonalets muligheter for å gi riktig inkontinenspleie til 

beboere i sykehjem. 
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DESIGN 

Avhandlingen har både kvantitativ og kvalitativ design, hvilket 

betyr at ulike metoder benyttes for ulike problemstillinger (Polit & 

Beck, 2004). Innen sykepleieforskning fremhever Downe-Wamholdt 

(1992), at ulike metoder er nødvendig for å få belyst ulike sider av en 

sammensatt virkelighet. Ifølge Malterud (2003) tar de kvalitative 

metodene sikte på å forstå og beskrive, i motsetning til kvantitative 

metoder som vil forklare og predikere. Artikkel I var en 

tverrsnittstudie da ett av målene var å studere forekomst av UI en 

gang på ett tidspunkt (baseline). Designet i artikkel II og III var et 

prospektivt tidsdesign da ett av målene var å studere forekomst av 

UVI over en periode. Antall UVIer ble registrert prospektivt etter 60, 

180 og 360 dager etter baseline. Tidsdesign kan være prospektiv eller 

retrospektiv. Prospektive studier er overlegne de retrospektive, blant 

annet fordi en unngår feilerindring som kan være et problem ved 

retrospektive studier (Ringdal 2001).  

      I artikkel IV ble det valgt kvalitativ design. Kvalitativ design er 

spesielt egnet når målet er å få økt forståelse for andres erfaringer og 

opplevelse (Marshall & Rossman 1999). Ifølge Creswell (2003) bør 

kvalitativ design velges hvis forskerens ønske er å få svar på 

forskningsspørsmål gjennom å samle data fra mangfoldige 

beskrivelser fra menneskers opplevelse og erfaringer. 
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METODE 

I den kvantitative studien (I, II, III) har forskningsarbeidet fulgt et 

deduktivt spor, det vil si at det er tatt utgangspunkt i teori og 

deretter presentert en antakelse om virkeligheten i en hypotese. 

Hensikten var å studere forekomster og sammenhenger av ulike 

funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier hos gamle på sykehjem.  

Ved å utforske opplevelse og erfaringer hos personalet, var hensikten 

med den kvalitative studien å oppnå større forståelse og kunnskap 

om inkontinenspleien i sykehjem. Forskningsarbeidet i den 

kvalitative studien har fulgt et induktivt spor. 
 

 

Tabell 1.  Oversikt over tidspunkt for datainnsamling, utvalg, metode og 

analysemetoder for artikkel I, II, III og IV. 

Artikler Tidspunkt for 

datainnsamling 

Utvalg/deltakere Metode for  

datainnsamling 

Analysemetode 

I Våren 2002 173 

sykehjemsbeboere 

Spørreskjema 

Måling av resturin 

ADL 

Deskriptiv statistikk 

Pearsons kji-kvadrat 

test, t-test 

Mann-Whitneys’ U-

test 

 

II Våren 2002 150 

sykehjemsbeboere 

Spørreskjema 

Måling av resturin 

Urinprøve 

ADL 

 

Deskriptiv statistikk 

Pearsons kji-kvadrat 

test, t-test 

Pearsons 

korrelasjonskoeffisient  

Mann-Whitneys’ U-

test 

Logistisk regresjon 

III Våren 2002 

 

153 

sykehjemsbeboere 

Spørreskjema 

Bleietest 

Urinprøve 

ADL 

Pearsons kji-kvadrat 

test 

 

Linear regresjon 

IV Våren 2010 5 hjelpepleiere, 5 

sykepleiere og 5 

avdelingsledere  

Fokusgruppe- 

intervju  

Kvalitativ 

innholdsanalyse 
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Deltakere 

I den kvantitative studien (I, II, III) deltok seks sykehjem i Midt-

Norge. Sykehjemmenes størrelse varierte fra 16 til 70 beboere, og de 

representerte både land- og bykommuner, samt innlands- og 

kystkommuner. Alle beboere som var over 65 år og som ikke var i en 

terminal fase, ble forespurt om å delta. Til sammen ble 183 beboere 

inkludert. Ulike problemstillinger medførte at noen beboere ble 

ekskludert i artikkel I, II og III. Beboere som hadde permanent 

kateter ble ekskludert fra artikkel I, II og III. Beboere som hadde 

infeksjoner på baseline ble ekskludert i artikkel II og III. I tillegg ble 

tre beboere i artikkel II ekskludert på grunn av manglende data om 

residualurin. Til sammen ble 173 beboere inkludert i artikkel I, 150 i 

artikkel II og 153 i artikkel III. 

      Den kvalitative studien (IV) ble utført på ett sykehjem i Midt- 

Norge. Til sammen ble 18 deltakere fra seks forskjellige avdelinger 

invitert til å delta i studien, derav seks avdelingsledere, seks 

sykepleiere og seks hjelpepleiere. Sykepleierne og hjelpepleierne ble 

valgt ut fra turnusplan. Det vil si at bare de som arbeidet på de 

dagene hvor intervjuet skulle gjennomføres, ble spurt. De som takket 

ja til å delta, ble tilfeldig valgt. Tre deltakere som hadde takket ja til å 

delta, møtte ikke opp til intervjuene; to var forhindret på grunn av 

sykdom og en hadde glemt avtalen. I alt deltok 15 ansatte; 14 kvinner 

og en mann. Median yrkeserfaring for de ulike yrkesgruppene var 

henholdsvis 12 år for avdelingslederne, 9 år for sykepleierne og 23 år 

for hjelpepleierne. Deltakerne ble delt inn i tre yrkesgrupper. Hver 

gruppe besto av 5 deltakere.  

 

 
Datainnsamling 

Kvantitativ studie 

Datainnsamling ble påbegynt i desember 1999 og avsluttet våren 

2002. Det ble utarbeidet et spørreskjema som skulle innhente 

opplysninger om aktuelle sykdommer og tilstander, samt legemidler 

som er kjent for å påvirke blærefunksjonen. Beboernes 

kontinensstatus ble også registrert. Siden svært få av beboerne hadde 
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en offisiell diagnose på UI, var det pleiernes vurderinger som lå til 

grunn for hvorvidt beboerne var kontinent eller inkontinent.  

I tillegg ble mortaliteten i løpet av ett år registrert. Beboernes 

kognitive funksjon ble ikke undersøkt, men alle som hadde en 

demensdiagnose ble registrert.  

      På baseline ble det tatt urinprøve av beboerne. Antall UVI ble 

registrert prospektivt etter 60, 180 og 360 dager etter baseline. UVI 

ble diagnostisert hvis urinprøve viste et bakterietall på 105 per ml og 

minst to av følgende symptomer var registrert; feber, smerte ved 

urinlating, forvirring, redusert allmenntilstand, ny eller forverret 

urininkontinens eller økt hyppighet, illeluktende, grumset og 

konsentrert urin (Eriksen m.fl. 2004; Horan & Gaynes 2004). Før 

urinprøvetaking ble det uretrale området vasket med sterilt vann og 

midtstråleurin ble samlet i steril bolle. Hos beboere der det var 

problemer med å samle midtstråleurin, ble det tatt kateterprøve. 

Dette har vist seg å være en pålitelig metode for å samle urin hos 

pasienter med UI (Michielsen m.fl. 1997).  

     Sykepleiere på hvert sykehjem fikk opplæring i hvordan de skulle 

samle inn data, ta urinprøve og måle RU.  

 

Instrumenter  

Barthel ADL-index 

Et ADL-skjema ble benyttet for å måle fysisk funksjonsevne. Barthel 

ADL-index er et enkelt, anerkjent skåringshjelpemiddel som består 

av 10 punkter. Høy skår betyr selvhjulpen, lav skår betyr ikke 

selvhjulpen. En skår mellom 12 og 20 er ansett til å være en høy skår, 

9-11 moderat, 5-8 lav og <5 meget lav (Mahony & Barthel, 1965). 

Både validitet og reliabilitet ved Barthel vurderes som god (Collin 

m.fl. 1988). 

 
Miksjonsliste og drikkeliste  

Væskeinntak og diurese ble registrert gjennom to døgn. 

Miksjonsliste skulle registrere tiden for hver blæretømming, volum, 

hyppighet, gjennomsnittsvolum samt totalvolum per døgn gjennom 

to døgn.  I tillegg til å karakterisere symptomer er miksjons- og 
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drikkeliste verdifulle når effekten av behandling skal vurderes. 

Tolkning av miksjons- og drikkeliste kan avsløre om hyppig 

urinlating skyldes overdrevent væskeinntak og om urinmengden er 

spesielt stor om natten. Dessuten vil det gi et inntrykk av 

urinblærens kapasitet (Griebling 2009). Væskeinntaket påvirker både 

diurese og urinlatingsfrekvens. Derfor er det viktig å kartlegge 

væskeinntak, diuresemengde og urinlatingsmønster samtidig. 

Tidspunkt for væskeinntak og hver urinlatingsepisode samt 

tilknyttede symptomer slik som lekkasje, urinlatingstrang og 

hyppighet, bør registres i løpet av 24 timer og helst over tre døgn 

(Dowling-Castronovo & Specht 2009). Lentz & Stanton (1992) 

sammenlignet miksjons- og drikkelister som var utført over tre døgn 

med lister som var utført over syv døgn hos hjemmeboende eldre. De 

konkluderte med at tre døgn, hvor helg var inkludert, var like 

nøyaktig som syv døgn.  

 
Registrering av bleiebruk og kvantifisering av UI 

Antall bleieskift og mengde urinlekkasje i løpet av to døgn ble 

registrert. Bleiebruk per døgn (PPD) og 24 timers bleieveiingstest er 

tester som ofte brukes for å kvantifisere UI. PPD er en enklere og 

mindre tidkrevende metode enn 24 timers bleieveiingstest, der alle 

absorberende produkter må veies før og etter bruk i løpet av 24 

timers-perioden.  

 
Resturinbestemmelse  

RU ble målt to ganger, en gang på morgen/formiddag og en gang på 

ettermiddag/kveld. RU skulle måles innen 10 til 15 minutter etter 

urinlating (Newman m.fl 2005). Deretter ble det tatt utskrift av hver 

måling. En BVI 3000 ultrasound BladderScan ble benyttet til å måle 

resturin. Tidligere studier har vist at BladderScan er en sikker og 

valid metode for å måle resturin når det blir utført av trent personell 

(Borrie m.fl. 2001; Teng m.fl. 2005).   
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Kvalitativ studie 

I den kvalitative studien ble det valgt fokusgruppeintervjuer som 

datainnsamlingsmetode. Fokusgruppeintervjuene ble gjennomført i 

løpet av mars og april 2010. Ifølge Kitzinger (1995) er 

fokusgruppemetoden særlig nyttig for å studere hvordan holdninger 

og erfaringer utvikler kunnskap og ideer innenfor en kulturell 

kontekst.  

      Før intervjuene ble gjennomført, ble det utarbeidet en 

intervjuguide basert på et overordnet forskningsspørsmål. 

Deltakerne ble bedt om å reflektere rundt egen praksis vedrørende 

inkontinenspleien og diskutere hvilke kunnskaper de mente var 

nødvendig for å gi riktig pleie til beboere med UI. De ble også bedt 

om å forklare hvilke tiltak og behandling beboere med slike plager 

mottok. Et av hovedmålene var å identifisere eventuelle barrierer 

som kunne influere på personalets evne til å gi riktig 

inkontinenspleie. I tillegg ble deltakerne spurt om hvordan de 

kvalitetssikret at beboeren fikk riktig inkontinenspleie. 

Fokusgruppeintervjuene varierte i tid fra 70 til 90 minutter. 

Intervjuene ble tatt opp på diktafon, transkribert ordrett og deretter 

analysert og tolket ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. 

Intervjuene foregikk på det respektive sykehjem og i deltakernes 

arbeidstid. To moderatorer var til stede ved gjennomføring av 

intervjuene. En av moderatorene ledet intervjuene, oppmuntret til 

åpen samtale og prøvde å trekke inn alle deltakerne. Den andre 

moderatoren tok notater, observerte deltakernes reaksjoner og ga et 

muntlig sammendrag midtveis og ved slutten av 

fokusgruppeintervjuene. Deltakerne ble invitert til å komme med 

tilføyelser eller korreksjoner av sammendragene. 

 

 
Analyser 

Statistiske metoder 

Databearbeiding og analyser ble utført ved bruk av 

statistikkprogrammet SPSS Inc., Chicago. SPSS versjonene 15.0, 10.0 

og 18.0 ble brukt i henholdsvis artikkel I, II og III.  
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I artikkel I ble forekomsten av og assosierende faktorer med UI 

studert. Pearsons uavhengige kji-kvadrat test ble brukt for bivariate 

tester mellom avhengig og kategori variabler. Students t-tester ble 

brukt for kontinuerlige variabler. Resultatene ble bekreftet av Mann-

Whitney U-test i tilfeller av skjevfordeling.  

      I artikkel II ble forekomst av resturin og urinveisinfeksjoner og 

sammenheng mellom disse undersøkt. Kji-kvadrat og t-tester for 

uavhengig utvalg ble brukt for å undersøke mulige sammenhenger 

mellom UVI og RU. Når forutsetninger om normalfordeling ikke ble 

oppfylt, ble Mann-Whitney tester brukt for å ivareta de konklusjoner 

som ble trukket fra t-tester. Pearsons korrelasjonskoeffisienter ble 

brukt til å etablere sammenhengen mellom de to RU-målingene. 

P≤.05 ble ansett som statistisk signifikant. Logistisk regresjon ble 

brukt på multivariable analyser. 

      I artikkel III ble bivariate forbindelser mellom UI og uavhengige 

variabler testet ved bruk av Pearsons uavhengige kji-kvadrat test. 

Sammenhengen mellom bleiebruk og 24 timers bleieveiingstest ble 

analysert ved bruk av lineær regresjon. 

 

Kvalitativ innholdsanalyse 

I artikkel IV ble det valgt kvalitativ innholdsanalyse. Kvalitativ 

innholdsanalyse er en metode som ikke krever noen disiplinære eller 

metodologiske røtter. Det er beskrevet som en utfordring fordi det 

ikke finnes noen universale regler for analysering av data (Polit & 

Beck 2008). Ifølge Patton (2002), Baxter (1991) og Krippendorff (2004) 

er innholdsanalyse egnet for å analysere tekst fra intervjuer. 

Innholdsanalyse har blitt definert som prosessen med å identifisere 

og kategorisere primære mønstre i data (Patton 2002). 

Intervjutekstene ble analysert i flere trinn. For å validere teksten og 

få et helhetlig bilde av hvert intervju og av alle intervjuene sammen, 

ble teksten i sin helhet først lest gjennom samtidig som en hørte på 

lydopptaket. Identifiserte emner ble brukt for å organisere innholdet 

på en meningsfull måte. Videre ble teksten delt inn i meningsenheter 

som ble kondensert til kortere formuleringer. Underkategorier ble 

formulert for senere abstraksjon i kategorier.  



33 

Oppsummeringene fra fokusgruppeintervjuene ble anvendt i 

datavalideringen. Den første forfatteren leste den transkriberte 

teksten for å verifisere emner og kategorier. Den andre og tredje 

forfatteren leste intervjumaterialet og dets analyse for å sjekke 

troverdighet og diskutere mulige tolkninger inntil konsensus ble 

nådd (Patton 2002).   
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ETIKK 

Den kvantitative studien (I, II, III) ble godkjent av Regional komité for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.  

      Mittuniversitetets Forskningsetiska komité har gransket den 

kvalitative studien, og ikke funnet grunn til innvendinger. 

Gjennomføring av studiene har tatt utgangspunkt i forskningsetiske 

retningslinjer som World Medical Organization har gitt gjennom 

Declaration of Helsinki, 1964.  

      Beboerne som deltok i den kvantitative studien ble informert om 

hensikten med studien, hvordan den skulle gjennomføres og at 

deltakerne hadde anledning til å trekke seg fra studien på et hvilket 

som helst tidspunkt. Det ble informert om at den praktiske 

gjennomføring skulle skje ut fra vanlige rutiner i avdelingen og at det 

ikke ville bli benyttet metoder som ville medføre ubehag, smerte eller 

komplikasjoner. Det ble også informert om at alle personlige 

opplysninger skulle anonymiseres. Sentrale forskningsetiske krav er 

informert samtykke, konfidensialitet og personvern, samt at risikoen for 

de som deltar i studier er så liten som mulig (Kvale & Brinkmann 

(2009). Forskning som inkluderer eldre personer i sykehjem, står 

overfor noen særlige utfordringer ved anvendelse av disse prinsippene.  

Alle beboerne som deltok skulle gi informert samtykke før deltakelse i 

studien. En stor del av beboerne var kognitivt svekket og ute av stand 

til å gi samtykke. Etisk komite godkjente at det hos beboere som ikke 

hadde samtykkekompetanse, ble innhentet samtykke fra nære 

familiemedlemmer. 

      Gjennomføring av den kvalitative studien var basert på informert 

samtykke. Deltakerne ble skriftlig informert om studiens målsetting, 

metoden for datainnsamling og hvordan materialet skulle behandles. 

Det ble informert om at det ikke ville bli stilt personlige spørsmål til 

deltakerne. Dessuten ble deltakere informert om all informasjon skulle 

anonymiseres, slik at deltakerne heller ikke indirekte kunne 

identifiseres.  
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RESULTATER 

Artikkel I viser forekomsten av UI i sykehjem, samt hvilke faktorer 

som er assosiert med UI i denne populasjonen. Artikkel II og III viser 

om RU hos sykehjemsbeboere er en risikofaktor for å utvikle UVI. 

Artikkel III viser om det er sammenheng mellom UVI og bleiebruk. 

Dessuten viser artikkel III om det er sammenheng mellom UVI og 

væskeinntak samt om bleiebruk per døgn er en pålitelig metode for å 

kvantifisere UI hos gamle i sykehjem.  

      I artikkel I var 122 beboere (69 %) inkontinente for urin. Av totalt 

173 beboere brukte 144 bleier (83 %). Av disse brukte 14 % bleier ”for 

sikkerhets skyld”. Det var ingen signifikant sammenheng mellom 

kjønn og UI (P = 0.72).  ADL skår var, som forventet, signifikant 

assosiert med UI (P<0.01). Av sykdommer hadde demens en 

signifikant økt risiko for UI (P = 0.04). Det ble ikke observert 

signifikant forskjell i gjennomsnitt RU hos beboere som var kontinent 

og inkontinent for urin (P = 0.67). UVI på baseline var signifikant 

assosiert med UI (P = 0.02). Vanndrivende medikamenter var ikke 

assosiert med UI. 

      Det ble gjennomført to målinger av RU. Gjennomsnittet av første 

måling var 91 ml. Andre måling viste et gjennomsnitt på 88 ml. Det 

ble funnet en signifikant sammenheng mellom målingene (P=0.007). 

      I artikkel II ble RU mindre enn 100 ml på baseline funnet hos 98 

beboere, RU mellom 100 ml og 200 ml ble funnet hos 30 beboere, og 

RU på 200 ml eller mer ble funnet hos 22 beboere. Det ble ikke 

observert noen sammenheng mellom kjønn og RU, verken på mindre 

eller mer enn 100 ml.  

      Under 12 måneders oppfølging utviklet 51 (30 %) av beboerne en 

eller flere UVI. Av disse var 9 menn og 42 kvinner (P = 0.02). 

Gjennomsnitt RU ± standard avvik hos menn var 104.9 ± 84.0 ml, 

sammenlignet med 84.4 ± 93.3 ml hos kvinner (P = 0.56). 

      26 menn (57 %) hadde en RU mindre enn 100 ml og 20 (43 %) 

hadde en RU på 100 ml eller mer; 72 kvinner (69 %) hadde en RU 

mindre enn 100 ml og 32 (31 %) hadde RU på 100 ml eller mer (P = 

0.14). Det var ingen signifikant forskjell i gjennomsnitt RU hos 
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beboere med eller uten UVI (P = 0.26). UVI var ikke mer vanlig hos 

beboere med en RU mindre enn 100 ml enn hos beboere med en RU 

på 100 ml eller mer (P = 0.59). Det var ingen forskjell i risiko for å 

utvikle UVI hos beboere med RU mindre enn 100 ml, RU mellom 100 

og 149 ml, en RU på 150 til 199 ml og en RU på 200 ml eller mer.     

Unntatt for kjønn (P = 0.02) og UI (P = 0.02) ble det ikke funnet noen 

signifikant sammenheng med mulige årsaker av UVI ved bruk av 

multivariable analyser av kjønn, alder, ADL-skår, UI, apopleksi, 

Parkinsons sykdom, demens, BPH, diabetes mellitus, obstipasjon og 

RU som uavhengige variabler. 

      I artikkel III opplevde 52 beboere (34 %) en eller flere episoder 

med UVI. Mengden væskeinntak ble registrert hos alle beboerne i 

løpet av 48 timer. Gjennomsnitt væskeinntak var 1242 ml (138-2425 

ml) per dag. Forekomsten av UVI hos beboere med et væskeinntak 

<1200 ml per dag var 69 % (95 % konfidensintervall (CI) 59-80). Det 

ble ikke funnet sammenheng mellom UVI og væskeinntak (69 versus 

31 % hos beboere med væskeinntak <1200 ml og ≥1200 ml 

henholdsvis; (P = 0.7). 

      118 beboere (77 %) brukte bleier. Av beboere som brukte bleier, 

utviklet 48 (41 %; 95 % CI 32-50) en eller flere UVI i løpet av et år. Av 

beboerne som var kontinente, opplevde bare fire (11 %; 95 % CI 1-22) 

en eller flere UVI (P = 0.001). Bleier ble i gjennomsnitt skiftet 2,3 

ganger per dag hos kvinner (0,5-8.0) og 3,1 ganger per dag hos menn 

(1.0-9.0) (P =0.09). Hos beboere hvor det ble skiftet mindre enn tre 

ganger per dag (n = 50), var 22 (44 %; 95 % CI 30-58) gjenstand for en 

eller flere UVI. Beboere som fikk skiftet tre eller flere ganger (n =66), 

utviklet 26 (39 %; 95 % CI 28-52) UVI i løpet av oppfølgingsperioden 

(P =0.62). Hos kvinner fant vi ingen forskjell i forekomst av UVI i 

gruppen med mindre enn tre skift, sammenlignet med de som fikk 

skiftet tre eller fire ganger mer per dag (50 versus 50 %; P = 1.0). Det 

samme var tilfelle for menn (27 versus 18 %, henholdsvis; P = 0.47).  

Bleiebruk per døgn ble funnet å være et upålitelig mål på 

urininkontinens hos gamle som bor på sykehjem.  
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I artikkel IV var målet å identifisere oppfatninger og barrierer som 

influerte på personalets evne til å gi riktig inkontinenspleie. 

Innholdsanalysen ledet fram til tre emner og åtte kategorier. Det 

første emnet, Oppfatninger og barrierer assosiert med beboerne, inneholdt 

en kategori ”fysiske og kognitive problemer”. Det andre emnet, 

Oppfatninger og barrierer assosiert med personalet, inneholdt tre 

kategorier: ”manglende kunnskaper”, ”holdninger og tro” og 

”manglende tilgjengelighet”. Det tredje emnet, Oppfatninger og 

barrierer assosiert med den organisatoriske kulturen, inneholdt fire 

kategorier: ”rigide rutiner”, ”manglende ressurser”, ”manglende 

dokumentasjon” og ”svakt lederskap”. 
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DISKUSJON 

 

METODEDISKUSJON 

I avhandlingen blir det benyttet både kvantitative og kvalitative 

metoder. Å benytte både kvalitativ og kvantitativ design er blitt mer 

vanlig i sykepleieforskning (Polit & Beck 2008). Siden 

sykepleiepraksis er basert på et mangfold av kunnskap, kan det være 

en fordel å benytte begge metoder. Sandelowski (2000) påpeker at 

det alltid er målet med studien som skal bestemme valg av metode, 

og at ingen metode er svak eller sterk – bare mer eller mindre 

anvendbar. 

 
Kvantitativ studie 

Å studere RU hos sykehjemspopulasjonen er forbundet med noen 

utfordringer (Ouslander & Schnelle1993; Fonda m.fl. 1998). I den 

kvantitative studien (I, II, III) var flere av beboerne demente, og 

sannsynligheten for at noen av beboerne hadde problemer med å 

kommunisere når blæretømming hadde funnet sted, var til stede. I 

disse tilfellene ble målingene bare foretatt når en av sykepleierne 

hadde observert blæretømming. Ved noen tilfeller opplevde 

sykepleierne problemer med å plassere beboerne i riktig stilling, slik 

at målingene ble utført nøyaktig.  Dette kan i noen tilfeller ha ført til 

underestimering av RU. Utskriftene viste imidlertid at målingene var 

utført med god nøyaktighet. 

      Flere faktorer som påvirker blæretømmingen har ført til 

betydelige variasjoner i RU-volum hos samme person i løpet av en 

dag (Griffiths m.fl. 2002). I studien var RU målt to ganger for hver 

pasient i løpet av morgenen og om ettermiddagen eller kvelden. 

Gjennomsnittsverdien for målingene var sammenfallende. Dette 

styrker reliabiliteten av målingene. 

     Problemer med å skille UVI og ASB hos gamle har vært rapportert 

i flere studier (Eykyn 1998; Richards 2004; Nicolle 2009). Høy 

forekomst av bakteriuri, som ofte er symptomfri, og det faktum at en 

del beboere er kognitivt svekket og kan ha problemer med å 
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kommunisere, har gjort diagnostisering av UVI vanskelig hos 

sykehjemspopulasjonen. I studien ble UVI diagnostisert når en 

bakteriologisk urinprøve viste et bakterietall på 105 per ml og når to 

av følgende symptomer var registrert: feber, smerter ved urinlating, 

forvirring, redusert allmenntilstand, ny eller forverret UI, og 

illeluktende, grumset og konsentrert urin. Disse kriteriene var i 

samsvar med CDCs definisjon av UVI hos gamle (Eriksen m.fl. 2004; 

Horan & Gaynes 2004). Men flere av symptomene som var brukt for 

å diagnostisere symptomatisk UVI, slik som generelt dårlig 

allmenntilstand og feber, kan også være tegn på andre sykdommer. 

Det er derfor sannsynlig at noen UVI ikke ble diagnostisert, mens 

noen beboere mottok behandling for UVI når de faktisk hadde 

asymptomatisk bakteriuri. Imidlertid var sykehjemmene som deltok 

i studien relativ små og personalsituasjonen stabil. Dette har trolig 

gjort det lettere å registrere endringer i tilstanden til beboerne. 

      I artikkel III er det en begrensning at bleieskift som følge av 

fekalinkontinens ikke ble identifisert. Dette kan ha ført til unøyaktig 

vurdering av vekta på bleier som ble brukt for urininkontinens. 

Gjennomsnittlig bleiebruk i denne populasjonen var lav 

sammenlignet med bleiebruk hos hjemmeboende gamle som mottar 

hjemmesykepleie (Dylewski m.fl. (2007). Dette kan skyldes det 

faktum at mange sykehjemsbeboere er avhengig av hjelp til å skifte 

bleier. Antallet bleieskift hos sykehjemsbeboere er ikke bare påvirket 

av rutiner hos beboerne, men også av personalets rutiner.  

      Det ble ikke samlet inn data om beboerne som ikke var inkludert 

i studien. Som forventet hos gamle i sykehjem, var dødeligheten i 

løpet av en ettårs oppfølgingsperiode høy.  Data av beboere som 

døde i løpet av oppfølingsperioden ble inkludert i analysene, noe 

som reduserte problemer med frafall. 

 
Kvalitativ studie 

I den kvalitative studien ble data samlet inn ved hjelp av 

fokusgruppeintervju. Alle deltakerne arbeidet på sykehjem og kan 

derfor ifølge Polit & Beck (2008); Patton (2002) anses å være et 

hensiktsmessig utvalg. I denne studien var utvalget begrenset til 
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noen få deltakere. Dette må tas i betraktning ved tolkning av 

resultatene. Imidlertid er hensikten med kvalitativ forskning ikke å 

generalisere resultater. Hensikten er å overføre og bruke resultatene 

til lignende situasjoner i andre kontekster. Litteraturgjennomgang fra 

en rekke land i og utenfor Europa viser at problemene med å gi riktig 

inkontinenspleie er allment kjent.  

      Hensikten med å benytte fokusgrupper var å utnytte den 

gruppedynamiske interaksjonsprosessen (Krueger & Casey 2009), 

slik at diskusjonen ikke bare ble begrenset til den enkelte deltakers 

meninger og holdninger. En kritikk mot fokusgruppeintervjuer er at 

det finnes en risiko for at ikke alle deltakerne får komme til orde eller 

at noen av deltakerne blir for dominerende. Selv om det ved samtlige 

intervjuer ble lagt vekt på at alle deltakerne skulle få si sine 

meninger, oppsto det av og til en ubalanse mellom medlemmer med 

lang erfaring og de med liten erfaring – der førstnevnte gruppe ble 

noe dominerende. For å øke validiteten ble sammendrag av 

intervjuer gjennomgått midtveis og ved avslutning av hvert intervju. 

Deltakerne ble deretter invitert til å komme med tilføyinger eller 

korrigeringer av sammendragene.  

      I studien ble det benyttet kvalitativ innholdsanalyse for 

systematisk og objektivt å beskrive ulike betydninger av teksten.  

Analysen ble utført trinnvis (Patton 2002). Hensikten var å 

identifisere sammenheng i mønster og kategorier til hva de sa og hva 

de opplevde som barrierer for å gi riktig inkontinenspleie.  

      Gjennom hele forskningsprosessen er alle analysetrinn beskrevet 

så tydelig som mulig, med sitater fra meningsbærende enheter i 

teksten. Det har også i analysen foregått åpne diskusjoner mellom 

forskeren og medforfatterne. På den måten har troverdigheten og 

påliteligheten i studien blitt styrket (Patton 2002). For ytterligere å 

øke troverdigheten, ble det reflektert over spørsmålene som ble stilt, 

over intervjuteknikk, forforståelsen og følsomheten for hva teksten 

forteller (Malterud 2008). Validiteten i studien gjelder forforståelsen, 

datainnsamlingen og utvalget, samt at analyseprosessen ble 

beskrevet med forskeren som instrument og medforfatterne som 

uavhengig analyserte tekstene (Malterud 2008). 
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RESULTATDISKUSJON  

Det overordnede målet med denne avhandlingen har vært å få en 

oversikt over ulike funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier hos 

gamle. Dernest har målet vært å beskrive oppfatninger og barrierer 

som influerer på personalets muligheter for å gi riktig 

inkontinenspleie til beboere  sykehjem. 

 
Urininkontinens 

Resultatene i artikkel I viste en høy forekomst (69 %) av UI. Disse 

funnene er på linje med tidligere internasjonale studier (Aggazzotti 

m.fl. 2000; Offermans m.fl. 2009). Imidlertid viste funnene at det var 

langt flere av beboerne som brukte bleier (14 %) uten at de tidligere 

hadde hatt en historie av UI. Selv om intensjonen med bleier er å 

håndtere inkontinens, viser forskning at bleier blir brukt hos gamle 

både i sykehjem og i sykehus uten at pasientene tidligere har hatt 

historier med UI (Starer & Libow 1988; Dingwall & Mclafferty 2006; 

Palese m.fl. 2007).  

      Flere studier har vist at pleiepersonell ikke har vært aktive nok 

med hensyn til forebygging av UI. Sykepleiere og hjelpepleiere har 

tradisjonelt hatt fokus på å velge riktige bleier, snarere enn på 

vurdering og behandling av inkontinens (Peet m.fl. 1996; Dingwall & 

Mclafferty 2006; Booth m.fl. 2009). Mange sykepleiere er overbevist 

om at gamle mennesker godtar UI som en normal konsekvens av 

aldring. En tidligere studie viste at gamle pasienter ble stemplet som 

inkontinente etter bare en episode med lekkasje (Dingwall & 

Mclafferty 2006). Imidlertid kan beboere som er kontinente, ønske 

bleier i frykt for å få lekkasje hvis de tidligere har opplevd en episode 

med lekkasje (Dingwall & Mclafferty 2006; MacDonald & Butler 

2007).  

      Beslutningen om å bruke bleier hos beboere som har potensial til 

å opprettholde kontinens, kan påvirke beboernes selvfølelse, 

livskvalitet og uavhengighet (Fader m.fl. 2003). Inkontinensbleier har 

blitt assosiert med dermatitt i perineum (Byers m. fl. 1995); Fader 

m.fl. 2003), trykksår (Fader m.fl. 2004), og økte kostnader (Wagner & 

Hu 1998). Dessuten har flere studier vist at inkontinensbleier er 
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assosiert med UVI (Yasuoka m.fl. 1992; Ouslander & Schnelle 1995a; 

Omli m.fl. 2010).  

    Immobilitet og demens har vært rapportert å være de vanligste 

risikofaktorer for utvikling av UI hos beboere i sykehjem (Aggozotti 

2000; Chen m.fl. 2009; Offermanns m.fl. 2009). Dette samsvarer med 

funnene i den gjeldende studie  som viste at høy ADL-skår og 

demens var signifikant assosiert med UI.  Tre kliniske studier som 

vurderte forekomsten av UI, viste at 60  til 90 % av inkontinente 

sykehjemsbeboere hadde betydelige mobilitetsproblemer. 

Gjennomsnittsskår ved MMS i studiene var rangert fra 8 til 14, noe 

som indikerte at beboerne hadde alvorlig kognitiv svekkelse 

(Schnelle m.fl. 1995; Schnelle m.fl. 2002). Funnene i den gjeldende 

studie viste at litt under halvparten av de som var inkontinente 

hadde en demensdiagnose.  Gjennomsnittskåren på ADL for 

deltakerne var 8. Dette resultatet indikerer at beboerne hadde en høy 

grad av fysisk avhengighet.  

      I den gjeldende studie hadde flere av beboerne med UI apoplexia, 

Parkinsons sykdom, diabetes, og hos menn forstørret prostata. 

Assosiasjonen mellom slike tilstander og UI hos gamle er rapportert i 

en rekke studier (Patal m.fl. 2001; Sakakibara m.fl. 2011; Strope m.fl. 

2011) 

      Mange av beboerne som var inkontinente i den gjeldende studie 

hadde obstipasjon. Assosiasjonen mellom obstipasjon og UI hos 

sykehjemsbeboere er sterk (Taylor & Kuchel 2006). Charach m.fl. 

(2001) fant i en prospektiv studie at urinlatingsplager hos gamle ble 

opphevet eller forbedret ved behandling av obstipasjonen. I den 

gjeldende studie brukte mange beboere diuretika. Diuretika er 

assosiert med hyppig urinlating og UI (Gomley m.fl. 1992; Ekundayo 

m.fl. 2009).  

      Å forebygge og behandle UI hos gamle er svært viktig. Tidligere 

studier har vist at eldre mennesker med UI kan bli kurert eller 

symptomene kan lindres med adekvat tilnærming og behandling 

(Royal College of Physicians 1995). Dessuten har studier vist at 81 % 

av sykehjemsbeboere som hadde UI, hadde en reversibel årsak til UI 
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da det oppsto (Watson m.fl. 2003). Kunnskap hos personalet om 

faktorer som påvirker blærekontrollen er derfor viktig. 

 
Residualurin og urinveisinfeksjon 

Den gjeldende studie (II) viste høy forekomst av både RU og UVI hos 

sykehjemsbeboerne. Imidlertid ble det ikke funnet noen signifikant 

sammenheng mellom RU og UVI. Noen studier har undersøkt 

forholdet mellom RU og UVI hos gamle (Hampson m.fl. 1992; 

Grosshans m.fl. 1993; Raz m.fl. 2000; Dromerick & Edwards 2003; 

Hershkowitz & Mølstad 2002; Stern m.fl. 2004; Barabas & Mølstad 

2005; Truzzi m.fl. 2008; May m.fl. 2009). Hershkowitz & Mølstad så 

en trend til økt forekomst av UVI ved større RU-volum. Truzzi m.fl. 

(2008), utførte en studie av voksne menn med BHP for å finne en 

grenseverdi for RU og utvikling av UVI. Han konkluderte med at 

RU-volum over 180 ml innebar en høyere risiko for UVI. Imidlertid 

kunne ikke May m.fl. (2009) gjenskape funnene til Truzzi m.fl. (2008), 

til tross for lignende inklusjonskriterier og pasientgruppe. Basert på 

disse funnene konkluderte May m.fl. (2009) med at det var for tidlig 

å anbefale en grenseverdi som fører til terapeutiske konsekvenser. I 

noen studier ble det funnet en sammenheng mellom RU og UVI hos 

den eldre kvinnelige befolkningen (Raz m.fl. 2000; Stern m.fl. 2004). 

Det er ofte vanskelig å sammenligne studier, fordi de er utført med 

ulike metoder. De viktigste kjente risikofaktorer for UVI omfatter 

flere aldersrelaterte fysiologiske forandringer, komorbide 

sykdommer, og intervensjoner for å tømme blæren, eksempelvis ved 

bruk av kateter (Nicolle 2009). 

      I den gjeldende studie (II) ble det funnet en høyere forekomst av 

UVI hos kvinner enn hos menn. Dette er sammenlignbart med 

konsensus i litteraturen om at bakteriuri er mer vanlig hos kvinner 

enn hos menn.  Bedre blærefunksjon, med mindre RU, har blitt 

funnet hos kvinner som bruker østrogen (Stern m.fl. 2004), selv om 

det ikke ble funnet noen sammenheng mellom østrogen og risiko for 

residiverende UVI i denne studien. Det er flere faktorer som er 

forbundet med risiko for UVI hos gamle kvinner. Siden disse 

faktorene kan ha kliniske implikasjoner, er det nødvendig å 
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identifisere disse faktorene med flere studier på UVI hos eldre 

kvinner. Denne studien bekrefter resultatene fra andre forskere som 

ikke har funnet noen sammenheng mellom RU og forekomst av UVI. 

Videre forskning vil være nødvendig for å kaste lys over andre 

viktige risikofaktorer ved UVI hos gamle. 

 
Bleiebruk og urinveisinfeksjon 

Resultatene i artikkel III viste at 77 % av beboerne brukte bleier. En 

rekke studier har vist at bleier ofte blir brukt hos inkontinente 

beboere i sykehjem (Brandeis m.fl. 1997; Landi m.fl. 2003; Newman 

2004; Newman 2006). Bleier kan være hensiktsmessig for en del 

beboere som forblir inkontinente, men generelt bør bleier ikke velges 

før andre behandlingsformer er utprøvd (Ouslander & Schnelle 

1995a). Når bleier er eneste løsning på beboernes inkontinensplager, 

bør disse være tilpasset beboerens individuelle behov (Hampton 

2005). Flere forfattere er bekymret over den kritikkløse bruken av 

bleier hos sykehjemsbeboere, samt nedgang i bruken av andre 

intervensjoner, for eksempel assisterte toalettprogrammer, nye 

kirurgiske prosedyrer og medikamentell behandling (Landi m.fl. 

2003). Ouslander & Schnelle (1995a) anbefaler å unngå bleier som 

den eneste løsning for å forebygge hudirritasjoner hos beboerne.  

      Når UI skal studeres hos sykehjemspopulasjonen, er en viktig 

variabel å kvantifisere antall bleier (Rutchic & Resnick 1998). I den 

gjeldende studie (III) ble det totale antall bleieskift i løpet av 48 timer 

registrert på et skjema for hver beboer. Resultatene som framkom 

viste en betydelig økning i forekomsten av UVI hos beboere som 

brukte bleier. Antall skift var ikke forbundet med risiko for utvikling 

av UVI, verken hos kvinner eller menn. I en nyere studie av 131 

spedbarn ble sammenhengen mellom UVI og frekvensen av 

bleieskift studert i to grupper (Sugimura m.fl. 2009). Den ene 

gruppen fikk skiftet 7,5 ganger versus 4,5 i den andre gruppen. Det 

ble funnet at nedgang i bleieskift var signifikant assosiert med UVI. 

Imidlertid er det vanskelig å sammenligne resultatene når 

populasjonene er så vidt forskjellige.  



45 

      Aggazzotti m.fl. (2000) rapporterte en forekomst av UI på 55 % i 

en tverrsnittstudie blant institusjonaliserte gamle. Alle som hadde UI 

brukte bleier regelmessig. I studien ble det funnet at UI var 

signifikant assosiert med UVI.  

      Det er vanskelig å konkludere om den høye forekomsten av UVI 

er forårsaket av bleiebruk eller andre faktorer assosiert med UI. 

En mulig forklaring kan være at når en bruker bleier, vil både 

temperatur og fuktighet i huden stige, og dette kan føre til irritasjon 

av huden. Irritert hud er en av de vanligste årsakene til infeksjoner 

hos gamle i sykehjem (Bliss m.fl. 2006). Berg m.fl. (2008) studerte 

bleiedermatitt, hudens fuktighet og hudens pH hos 1601 spedbarn. 

De fant at både fuktighet og høyere pH var betydelig assosiert med 

bleiedermatitt. 

      En annen forklaring på den høye forekomsten av UVI hos 

sykehjemsbeboere som har UI, kan være utilfredsstillende 

håndhygiene hos personalet i forbindelse med inkontinenspleien. 

Flere studier har fokusert på overføring av mikrober under skifting 

av bleier (Thompsen m.fl. 1997; Fendler m.fl. 2002; Loeb m.fl. 2003).   

Richards (2007) fant ved en infeksjonskontroll at riktig håndhygiene 

og hanskeskift etter kontakt med beboerne ville redusere smitte og 

infeksjoner i sykehjem med 70 til 80 %.  

      I en studie av ulike aktiviteter ble samhandlingen mellom pleier 

og beboere som trengte assistanse til bleieskift, sårskift og skifting av 

klær observert. Det ble fokusert på hvilken håndhygiene pleierne 

hadde, samt på bruk av hansker i samhandling med pasientene. 

Konklusjonen var at håndvask og skifting av hansker var mangelfull 

(Thompson 1997). Loeb m.fl. (2003) konkluderte med at en økning i 

håndvask og bruk av antimikrobial såpe vil redusere 

antimikrobialresistente bakterier i sykehjem. Tilstrekkelig 

bemanning og større vekt på håndhygiene kan begrense spredning 

av bakterielle mikrober i sykehjem. En norsk studie fant at 

manglende infeksjonskontroll og underbemanning av personell var 

en viktig faktor som fremmer smittespredning i sykehjem (Andersen 

& Rasch 2002). 
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      Lavt væskeinntak er generelt vurdert å være en risikofaktor for 

utvikling av UVI (Eckford m.fl. 1995). Hypotesen er at hyppig 

urinstrøm kan forbygge bakterievekst i urinveiene. Imidlertid har 

andre forskere konkludert med at det ikke er noen assosiasjon 

mellom mild dehydrering og risikoen for UVI (Beetz 2003). I den 

gjeldende studie (III) ble det ikke funnet noen sammenheng mellom 

væskemengde og UVI. 

      Nøyaktigheten av å benytte bleiebruk per døgn som mål for å 

kvantifisere urinlekkasje, er ikke undersøkt hos sykehjemsbeboere. 

Hos hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie, har en studie 

(Dylewski m.fl. 2007) vist at dette er en pålitelig test. Hos beboerne 

som deltok i den gjeldende studie, viste bleiebruk per døgn å være et 

upålitelig mål for å kvantifisere UI.  

 
Inkontinenspleie 

Personalet i den kvalitative studie (IV) beskrev beboernes fysiske og 

kognitive problemer som en viktig barriere for å gi riktig 

inkontinenspleie. Tidligere studier har vist at nedsatt mobilitet og 

kognitiv svekkelse er viktige risikofaktorer for UI (Aggozzatti m.fl. 

2000; Durrant & Snape 2003; Offermans m.fl. 2009). Mobilitet har vist 

seg å være en nøkkelfaktor for å opprettholde kontinens og 

uavhengighet hos gamle. Selv om kognitiv svekkelse er assosiert 

med UI, har forskning vist at immobilitet spiller en viktigere rolle for 

utvikling av UI (Dubeau 2006). Toalettprogrammer og intervensjoner 

rettet mot å forbedre mobiliteten, har vist seg vellykket for å bedre 

UI hos beboere i sykehjem (Jirovec 1991; Eustice m.fl. 2000; Schnelle 

m.fl. 2002; Schnelle 2010; Vinsnes m.fl. 2012). Imidlertid viste 

funnene i den gjeldende studie at personalet hadde manglende 

kunnskaper om ulike toalettprogrammer. Flere av pleierne i den 

gjeldende studie trodde UI var en normal del av aldringen, og 

uttrykte manglende tillit til at behandling kunne bedre 

kontinensstatusen hos beboere som hadde UI. Samtidig erkjente alle 

gruppene at de hadde manglende basiskunnskaper om UI og at 

inkontinenspleie hadde lav prioritet sammenlignet med andre 

oppgaver i avdelingene.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eustice%20S%22%5BAuthor%5D


47 

     Flere studier har rapportert at manglende kunnskaper om UI er en 

begrensning for å gi riktig inkontinenspleie (Cooper & Watt 2003; 

DuBeau m.fl. 2007; Saxer m.fl. 2008). Dessuten har flere andre studier 

funnet at tro, holdninger, verdier og oppfatninger hos personalet, 

kan ha stor betydning om hvorvidt UI blir diagnostisert og 

behandlet. Dingwall (2008) rapporterte at negative holdninger til UI 

kunne uttrykkes gjennom dårlig behandling eller mangel på 

oppfølging av inkontinensprogrammer. En rekke andre forskere har 

vist at pleiernes holdninger og verdier avgjør hvordan de tenker, 

samhandler og oppfører seg mot gamle mennesker (MacLafferty & 

Morrison 2004; Mellor m.fl. 2007). Positiver holdninger til UI og 

inkontinenspleie vil resultere i mer positiv praksis (Henderson & 

Kashka 2000). Negative holdninger kan føre til ageisme, som er en 

prosess med stereotypier og diskriminering mot noen på grunn av 

alderen (Lovell 2006). Helsepersonell blir ansett å være spesielt utsatt 

for å utvikle ageisme, fordi de er utsatt for en uforholdsmessig stor 

andel syke og avhengige gamle mennesker (Minichiello m.fl. 2000; 

Doherty m.fl. 2011). Kvaliteten på omsorg som gamle mennesker 

mottar i helsevesenet, reflekterer en medfødt natur av ageisme i 

samfunnet. Vedvarende underfinansiering og lav prioritet på 

utvikling av tjenester for gamle mennesker, anses å være dypt 

påvirket av hvordan helsepersonell tenker om å arbeide med gamle 

mennesker (Pursey & Luker 1995; OʼNeill 2006). Ageisme i 

helsevesenet kan relateres til å motta en lavere standard av tjenester 

eller til og med å bli nektet adgang til tjenester (Minichiello m.fl. 

2000).  

      Funnene i den gjeldende studie viste at så lenge beboerne ikke 

spurte om å få komme til spesialist for vurdering og behandling av 

sine inkontinensplager, ble de sjelden sendt dit. Tidligere studier har 

rapportert at færre enn 5 % av gamle kvinner med UI ble sendt til 

spesialist for vurdering (Anger m.fl. 2006). Bare 1 % til 2 % av 

kvinner i sykehjem hadde en offisiell diagnose av UI (Anger 2006). 

      Wyman (2003) mener at pedagogiske og holdningsmessige 

barrierer, i tillegg til organisatoriske, økonomiske og faglige 
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barrierer, er viktige hindringer for gjennomføring av evidensbasert 

inkontinenspleie. 

     Ifølge Smith (1998) har organisasjonskulturen i sykehjem stor 

innvirkning på inkontinenspleien. Organisasjonskulturen kan bestå 

av rituelle atferdsmønstre, felles regler og oppfatninger om hva som 

fungerer godt, og derfor betraktes som sanne. Holdninger blir tatt for 

gitt og de vil regjere (Eide & Aadland 2010). Jo mindre kunnskaper 

det er i kulturen, desto mer nødvendig er det med fasthet i det 

rituelle atferdsmønsteret. Rutinene og organiseringen blir målet i seg 

selv. Arbeidet er gjort når rutinene er fulgt (Jakobsen 2001; Leirvik 

2007). 

      Inkontinenspleien i den gjeldende studie var karakterisert av 

rutinemessige toalettbesøk og bleieskift. Evidensbaserte 

retningslinjer om hvordan UI bør vurderes og behandles, var ukjent 

for alle gruppene. Pleierne erkjente at inkontinenspleien var 

mangelfull og lite personsentrert, men de hadde vanskeligheter med 

å se hvordan inkontinenspleien kunne forbedres. Campell m.fl. 

(1991) fant at det sosiokulturelle miljøet i sykehjem gir rutinemessig 

pleie og det kan hindre pleierne i å forandre atferd.  

      Flere studier har antydet at personsentrert pleie vil forbedre 

inkontinenspleien og redusere forekomsten av UI (Tanaka m.fl. 2009; 

Hindl & Coates 2011). Personsentrert pleie har blitt definert som å 

behandle mennesker som individer og sette dem i stand til å gjøre 

egne valg om hvilken pleie de ønsker. En helhetlig personsentrert 

vurdering er nødvendig for å identifisere beboerens behov, noe som 

kan kreve spesielle tiltak, og for å sikre at verdighet og integritet blir 

opprettholdt (Hindl & Coates 2011). 

      I den gjeldende studie var manglende ressurser, slik som 

ufaglærte pleiere, skiftende personale og stor arbeidsbelastning 

identifisert som viktige barrierer som måtte passeres for å kunne 

tilby riktig inkontinenspleie.  

      Arbeidshverdagen for sykepleiere og hjelpepleiere i sykehjem 

preges ofte av tidsknapphet, travelhet og dårlig tid til å imøtekomme 

den enkelte beboers fysiske og psykiske behov (Smith 1998). Ifølge 

Anger m.fl. (2006) trengte mer enn 50 % av kvinner i sykehjem 
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toalettassistanse. Schnelle m.fl. (2003), fant at beboere som trengte 

toalettassistanse, rapporterte at de i gjennomsnitt trengte assistanse 

2,4 ganger per dag, men at de i gjennomsnitt mottok 1,7.  

     Intervjuene i den aktuelle studie viste mangelfull dokumentasjon i 

alle avdelingene.  En rekke studier viser at dokumentasjon 

vedrørende inkontinenspleie ofte er utilstrekkelig i sykehjem, og at 

dårlig dokumentasjon er knyttet til utilstrekkelige kunnskaper 

(Mueller & Cain 2002; Manghall m.fl. 2006; Saxer m.fl. 2008). 

Vanskeligheter med å definere typer UI og mangel på validerte 

kartleggingsverktøy for gamle mennesker, har bidratt til dårlig 

dokumentasjon og dårlige behandlingsplaner (Schnelle m.fl. 2003). 

McElroy m.fl. (1995) fant at dårlig dokumentasjon eksisterte på alle 

pleieområder i sykehjem, men at mange sykepleiere ikke så 

sammenhengen mellom god pleie og god dokumentasjon. 

      Funnene fra den aktuelle studie viste at avdelingslederne sjelden 

var involvert i håndteringen av UI, og at sykepleiernes 

oppmerksomhet var rettet mot andre oppgaver i avdelingene. I 

samsvar med andre studier viste funnene i denne studie (IV) at 

hjelpepleierne var mest involvert i inkontinenspleien (Lawhorne 

m.fl. 2008). Tidligere studier har vist at leger ikke ser på UI som et 

medisinsk problem, og mangel på støtte og input fra leger har vært 

en barriere mot å forbedre inkontinenspleien (DeBeau m.fl. 2007). 

Inkontinenspleien har ikke vært et prioritert område sammenlignet 

med andre krevende oppgaver innen sykepleien.  Forskning har vist 

at det mangler sykepleielederskap innen dette feltet (Wyman 2003). 

      Wright m.fl. (2007) fant i en rehabiliteringsavdeling for gamle at 

ledelsen, kulturen og evalueringen var svak, og inkontinenspleien 

ikke personsentrert. Aktiv involvering av hele pleiepersonalet, samt 

støtte fra ledere og administratorer, er beskrevet som avgjørende for 

å forbedre inkontinenspleien hos beboere i sykehjem (Smith 1998; 

Mueller & Cain 2002; Palmer 2008). 
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KONKLUSJON  

Denne avhandling viser at UI, RU, og UVI er vanlig blant gamle i 

sykehjem. Selv om det ble funnet en høy forekomst av UI hos 

beboerne, viste funnene også at mange beboere brukte bleier for 

sikkerhets skyld. Fysisk svekkelse, demens og UVI var assosiert med 

UI. Selv om det er hevdet at RU gir økt risiko for utvikling av UVI, 

ble en slik sammenheng ikke påvist i denne avhandlingen. Imidlertid 

viste funnene at absorberende bleier var assosiert med utvikling av 

UVI. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom bleiebruk og 

væskeinntak og utvikling av UVI.  Videre viste funnene at bleiebruk 

er et upålitelig  mål  på UI  hos denne populasjonen. 

      Avhandlingen viser at det er mange barrierer som influerer på 

personalets evne til å gi riktig inkontinenspleie til beboere i 

sykehjem. Det kan likevel se ut som om personalets oppfatninger og 

holdninger, samt manglende kunnskaper om UI, er de viktigste 

barrierene for å gi riktig inkontinenspleie.  

      For å kunne gi riktig inkontinenspleie til skrøpelige gamle kreves 

det mer enn kunnskap. Det kreves at kunnskap blir brukt på en 

gjennomtenkt og kritisk positiv måte. Det krever refleksjon. Kritisk 

refleksjon forutsetter et kritisk blikk på egen og andres praksis, slik 

at en kontinuerlig kan forbedre den. Gjennom refleksjon kan pleierne 

bli mer bevisste på egne holdninger. For å utvikle positive 

holdninger er det viktig at personalet diskuterer mål for 

inkontinenspleien, relevante etiske prinsipper og grunnleggende 

verdier. Dette er nødvendig for å sikre at beboernes verdighet, 

integritet og ikke minst livskvalitet blir ivaretatt. Å utvikle en kultur 

hvor holdninger og verdier blir tatt bedre vare på, er en utfordrende 

og viktig lederoppgave.  
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IMPLIKASJONER  

Resultatene  som framkom i avhandlingen kan direkte anvendes av 

alle som arbeider med gamle i helse- og omsorgssektoren.  

      For å forebygge UI og hindre forverring av eksisterende UI, er det 

viktig at en vurdering av beboernes plager starter når beboerne blir 

innskrevet i sykehjemmet. Å forstå hvilke tilstander som bidrar til 

UI, er viktig for at pleierne skal forstå ulike symptomer av UI. En 

mulig konsekvens av manglende kunnskaper er fremming av UI ved 

at en ber beboerne vente eller ignorere behovet for toalettassistanse. 

Dessuten kan beboerne bli misforstått og oppfattet som 

kontaktsøkende når de hyppig spør om toalettbesøk – såfremt 

personalet ikke kjenner til ulike symptomer av UI.  

      Siden det er flere faktorer som er assosiert med UVI hos gamle, er 

det viktig med forebygging, riktig diagnostisering og behandling. 

Lokal østrogenterapi hos kvinner, langtidsbehandling med 

metenaminhippurat, økt væskeinntak og tranebærjuice, er eksempler 

på forebyggende tiltak som er beskrevet i tidligere forskning. 

Imidlertid er det ikke funnet noen konsensus om effekten av disse 

tiltakene. Gode toalettvaner som innbefatter god tid og god 

sitte/ståstilling, er nødvendig hos gamle for at blæren skal bli best 

mulig tømt. God blæretømming kan bidra til mindre RU og UI. Det 

kan gi mindre våte bleier, noe som igjen kan føre til mindre 

hudirritasjon og redusering av UVI. Ved residiverende UVI bør det 

være mer fokus på sekundær forebygging, som omfatter vurdering 

av de underliggende årsakene til UVI. Ved mistanke om obstruksjon 

i avløpet, må beboerne vurderes for videre behandling hos urolog 

eller gynekolog. Siden inneliggende kateter er den største risikon for 

UVI, bør dette så langt det er mulig unngås. I valg av kateter må 

intermitterende eller subrapubisk kateter velges før inneliggende 

kateter. God hygiene, både hos beboere og pleiere, er nødvendig for 

å unngå smitteoverføring under inkontinenspleien.  

      Personalets kunnskaper, tro, oppfatninger og holdninger er 

avgjørende for hvorvidt utredning og behandling blir iverksatt. Så 

lenge personalet ser på UI som en konsekvens av høy alder og 
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skrøpelighet, og samtidig har manglende tro på og tillit til at 

behandling vil nytte, vil inkontinenspleien fortsette å være 

mangelfull. 
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FORSLAG TIL VIDERE FORSKNING  

Videre forskning er nødvendig hos beboere i sykehjem siden 

forstyrrelser i de nedre urinveier er et stort helseproblem for de det 

gjelder. Institusjonalisering er beskrevet som en risikofaktor for 

utvikling av UI hos gamle. Forebygging, tidlig intervensjon og 

behandling av beboere som har en risiko for å utvikle UI, vil derfor 

være viktige områder for framtidig forskning.  

      Denne avhandling bekrefter resultatene fra andre forskere, som 

ikke har funnet noen sammenheng mellom RU og forekomst av UVI. 

Videre forskning vil være nødvendig for å kaste lys over andre 

viktige risikofaktorer for UVI hos gamle. 

      Bleier spiller en viktig rolle i håndtering av UI hos mange 

sykehjemsbeboere. Men det er lite forskning som gir veiledning om 

riktig valg av bleier i forhold til hyppighet av bleieskift eller 

ugunstige følger, slik som hudirritasjoner og UVI. Framtidige studier 

bør sammenligne produkter i forhold til bleieskift, hudirritasjoner og 

UVI. Siden overføring av bakterier under inkontinenspleie har vært 

assosiert med UVI, er det viktig å forske på hygiene både hos 

beboere og pleiere. 

      Intervensjonsstudier som er rettet mot ulike behandlingsformer, 

slik som toalettprogrammer, blæretrening, elektrostimulering og 

medikamenter er nødvendig.  

      Siden det er lite kjent hvordan UI virker inn på tilværelsen til 

skrøpelige gamle, vil kvalitativ forskning være viktig for å 

identifisere faktorer som kan bidra til bedre inkontinenspleie.  

      Videre forskning bør fokusere på refleksjon som verktøy for å 

styrke etisk kompetanse i sykehjem.  
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