
 

 

Vuxna kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens

- 

 
 

Adult women´s lived experiences of urinary incontinence

 

 

Specialistutbildning till Distriktssköterska 75 hp

Vuxna kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens

 En systematisk litteraturstudie 
 

Adult women´s lived experiences of urinary incontinence
- A literature review 

 

 

Sara Nilsson 

Eva Welin 

 

 

Omvårdnad AV 

Specialistutbildning till Distriktssköterska 75 hp

Vetenskapligt arbete 15 hp 

November 2013 

Sundsvall 

 

Vuxna kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens 

Adult women´s lived experiences of urinary incontinence 

Specialistutbildning till Distriktssköterska 75 hp 



1 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Forskning har visat att urininkontinens var ett vanligt förekommande problem för 
kvinnor i vuxen ålder. En liten andel av dessa kvinnor valde att aktivt söka hjälp från sjukvården. För 
människor i vuxen ålder var det vanligare för kvinnor än för män att drabbas av urininkontinens på 
grund av bland annat riskfaktorer som har att göra med graviditet. Konsekvenserna för den enskilda 
individen var dock påtaglig på en rad olika områden. Syfte: Att utifrån en systematisk litteraturstudie 
undersöka vuxna kvinnors upplevelse av sin urininkontinens. Metod: En systematisk litteraturstudie 
gjordes utifrån 12 studier funna i databaserna PubMed och Cinahl utifrån vilka fyra teman uppstod 
med vardera två subteman. Resultat: Urininkontinens påverkade kvinnor i vuxen ålder 
känslomässigt/existentiellt, socialt, på det sätt som de uppfattade sin egen kropp och orsaksverkan. 
Urininkontinens påverkade även hur kvinnor i vuxen ålder bemästrade sin livssituation och på det 
sätt som de uppfattade möten med sjukvården. Slutsats: Urininkontinens påverkade en individ ur 
många perspektiv. Distriktssköterskan var en del av vuxna kvinnors upplevelse av att leva med 
urininkontinens och det var viktigt med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att minska 
symtom och främja hälsan i sin helhet.  

 

Nyckelord: Systematisk litteraturstudie, upplevelse, urininkontinens, vuxna kvinnor.  

 

 

 

Abstract 

Background: Research showed that urinary incontinence was a common problem for adult women. 
A small fraction of women chose to actively seek help from the healthcare systems. For adults, 
women were more likely to suffer from urinary incontinence than men due to many risk factors 
involving pregnancy. The consequences for the individual was thus severe in various areas. 
Purpose: Through a literature review examine adult women´s experiences with urinary incontinence. 
Method: A literature review was used based on 12 scientific articles found from two databases, 
PubMed and Cinahl. Four themes arose which each had two subthemes. Results: Urinary 
incontinence affected adult women in an emotionally and existentially matter along with having 
negative social affects. It affected the way that women looked on their own body and why urinary 
incontinence began. It also affected women in the way they coped with their everyday life and in the 
way women perceived meetings with the healthcare systems. Conclusion: Urinary incontinence has 
various impacts on the individuals life. The district nurses were included in the lived experiences of 
urinary incontinence and it was important with preventive and health promoting care to reduce 
symptoms and to promote the overall health.  

 

Keywords:, Adult women, experiences, literature review, urinary incontinence.  
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Introduktion  

”Jag var 21 år när urinläckaget började. Det var en mörk ålder - ingen reklam på TV:n, inga artiklar i tidningar, inga 

produkter på apoteket, inga inkontinenskliniker i telefonboken, inga hjälpfulla böcker på biblioteket - inte undra på att 

jag trodde jag var ensam” Cherly Gartley, Lancet (2006) 

Urininkontinens behandlas och utreds ofta inom primärvården (Peeker & Samuelsson, 2011-2012, s 

425) och är ett folkhälsoproblem som drabbar 50 miljoner människor världen över. Det förekommer 

i alla åldersgrupper men blir vanligare ju äldre man blir. Det förekommer både bland män och 

kvinnor men i vuxen ålder är det vanligare att kvinnor har urininkontinens (SBU, 2000, s19-41). Hos 

alla kvinnor i Sverige är prevalensen av urininkontinens 10 % (SBU, 2000) och i hela världen är 

prevalensspannet stort, mellan 10 % - 40 %,  vilket troligen beror på definition, urval och 

mätinstrument. (Hunsgar, Burgio, Diokno, Herzog, Hjälmås & Lipitan, 2003). Vuxna kvinnors 

besvär med urininkontinens har varat mellan 3,3 till 10 år i 50 % av fallen. Fördelningen av de olika 

formerna är att 39,6% har ansträngningsinkontinens, 12,5% har trängningsinkontinens och den 

största delen, 47,9%, har blandad urininkontinens (Knorst, Resende & Goldim, 2011).  

Ansträngningsinkontinens förekommer till större utsträckning hos de yngre medan trängnings och 

blandinkontinens ökar med stigande ålder (SBU 2000, s27,36, 38-39,41-).                                                                   

Peeker och Samuelsson (2011-2012, s 423-424) beskriver att ansträngningsinkontinens uppkommer 

vid ökat buktryck som kommer vid t ex hosta, joggning eller hopp. Orsaken är att bristande styrka i 

ligament och muskler som minskar stödet mellan urinrör och blåsan. Det kan även bero på att 

slutarmuskeln i urinröret är försämrad i sin funktion. Denna form av inkontinens påkommer ej vid 

förekommande urinträngningar. Knorst, Resende och Goldim (2011) såg att 

ansträngningsinkontinens var förknippat med hostning, nysning, att hoppa, skratta eller med att 

promenera. 

Peeker och Samuelsson (2011-2012, s 423-424) beskriver en annan form av urininkontinens som 

trängningsinkontinens vilken uppkommer efter plötslig urinträngning, och vid denna inkontinens är 

läckaget större och förekommer även nattetid. Orsaken till detta är ofta okänt. Trängningarna kan 

bero på retningar i eller nära urinblåsan orsakat av urinvägsinfektion, blåstumör eller blåssten, 

ofrivilliga blåsmuskelsammandragningar där orsaken är okänd eller neurologiska skador där 

hjärnbarken är skadad vid till exempelvis stroke, parkinson, skallskada, demens eller hjärntumör. 

Knorst, Resende och Goldim (2011) såg också att trängningsinkontinens var förknippat med en full 

urinblåsa.  
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Hos kvinnor i vuxen ålder finns några kända riskfaktorer såsom tidigare graviditet, övervikt, 

gynekologiska operationer, långvarig förstoppning, kroniska luftrörssjukdomar och tungt lyftarbete. 

Mellan menopaus och 75 års ålder så fördubblas antalet kvinnor med urininkontinens, orsaken är 

oklar och man har inte kunnat härleda denna ökning till de förändrade hormonnivåerna efter 

menopaus (SBU 2000, s 27-41). Vidya och Kanaabi Muliira (2013) menar att kvinnor som 

genomgått många graviditeter, som fött sitt första barn i yngre ålder och som fött stora barn har 

större risk för att drabbas av svårare symtom från sin urininkontinens. Imamura, Williams, Wells och 

McGrother (2010) beskriver att det finns samband mellan urininkontinens och övervikt, vätskeintag 

samt vad som dricks, höga ansträngande aktiviteter som påverkar muskulaturen i bäckenet, fysisk 

aktivitet, rökning och förstoppning.  

”Ja men jag menar, jag kan inte göra någonting, har gett upp. Jag menar nu är det så- Jag är begränsad till det jag kan 

göra. Som jag säger: -Jag gör inga utomhusaktiviteter” ”Du associerar det med gamla tanter som blivit senila och inte 

kan kontrollera sig själva...” (Ashworth & Hagan, 1993) 

Inkontinens är ett vanligt problem som märkbart påverkar individen, familjen, samhället (Dougty, 

2006) och det sociala livet. När det gällde konsekvenser för partnerrelationen så uppgav 38 % av 

kvinnorna att urininkontinens hade en negativ inverkan på relationen, exempelvis genom att deras 

gemensamma aktiviteter som semestrar påverkades. En femtedel av kvinnorna uppgav att samlivet 

minskat och yngre kvinnor var mindre nöjda med sin fysiska hälsa och med samlivet än de äldre 

kvinnorna (Nilsson, Lalos och Lalos, 2009). Det får bland annat konsekvenser för arbetet om 

kvinnan på grund av sin nattliga urininkontinens får störd sömn. Kvinnor som har urininkontinens 

har också högre risk för depression och har sämre mental hälsa (Sand & Apell, 2006). Även Knorst, 

Resende och Goldim (2011) såg att depressiva symtom återfanns hos 36,9 % av kvinnorna med 

urininkontinens.  Kvinnor med blandad urininkontinens hade mera negativa följder som 

begränsningar i det dagliga livet, fysiska begränsningar, sociala begränsningar och begränsningar i 

relationer. 

För samhället innebär inkontinensvården stora kostnader och för den enskilda personen kan det 

medföra ett socialt handikapp, det är klassat som en sjukdom av WHO men behöver också ställas i 

relation till i hur stor utsträckning som urininkontinensen påverkar livskvalitén (SBU 2000, s 19-20). 

Kvinnor i vuxen ålder har på grund av ett flertal riskfaktorer hög risk att drabbas av urininkontinens 

och dess följder. Med vuxna kvinnor menas i denna systematiska litteraturstudie kvinnor över 19 år, 

och med urininkontinens menas det som SBU (2000, s 19) och Doughty (2006, s 2) beskriver som ett 

ofrivilligt urinläckage som upplevs som ett problem för individen.  Urininkontinens är ett problem 
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som påverkar en person på olika sätt socialt, medicinskt, fysiskt och i relationer till andra i 

omgivningen. Mörkertalet är också stort och inte alla med detta problem söker den hjälp som finns 

att få. Vi tycker därför att det är viktigt att undersöka hur urininkontinens påverkar vuxna kvinnor 

och ställer oss frågande till hur vuxna kvinnor upplever sin urininkontinens?  

Syfte  

Att utifrån en systematisk litteraturstudie undersöka vuxna kvinnors upplevelse av sin 

urininkontinens.  

Metod 

Forsberg och Wengström (2008, s 31-35) beskriver att den systematiska litteraturstudien ska uppfylla 

de krav som SBU har angett ska uppfyllas när en sådan studie ska genomföras. Det vill säga att 

frågeformuleringen ska vara tydlig, sökningsförfarandet ska vara beskrivet, inkluderade studier ska 

vara granskade, en sammanställning av de studier som ingår görs och det ska vara en sammanvägd 

analys från de studier som ingår. Vidare beskrivs att en systematisk litteraturstudie som gör att den 

skiljer sig från en allmän litteraturstudie i dess utformning av sökning, värdering och i 

analysförfarandet. I den systematiska litteraturstudien analyseras och diskuteras resultatet, det görs 

en sammanställning och slutsatser dras.  

Litteratursökning 

En litteraturstudie har gjorts genom att systematiskt sökt, kritiskt granskat och sammanställt 

litteraturen inom det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 2008, sid 34) Vid den systematiska 

litteraturstudien inhämtades aktuell kunskap från fyra databaser som är gångbara inom omvårdnad  

PubMed , Cinahl, Psychinfo och SweMed. MesH-termer som användes vid sökningen var Urinary 

incontinence och Quality of life. Övriga sökord var experiences och life experience. Sökvägar och 

kombinationer av sökord samt begränsningar som genomförts finns redovisade i bilaga 1. Den första 

sökningen genomfördes i Pubmed och många av de valda artiklarna återkom sedan i sökningen i 

Cinahl. Genom att läsa titlarna sorterades relevanta artiklar ut. I databaserna Psycinfo och SweMed 

hittades inga artiklar som motsvarade vårt syfte, efter att ha läst titlarna. Efter att ha läst titlarna i de 

övriga databaserna lästes abstrakten. Vid den första granskningen föll två artiklar bort då en artikel ej 

motsvarade vårt syfte och en artikel kunde ej beställas i Sverige, se bilaga 1. Polit och Beck (2012, s 

97) beskriver att en högkvalitativ litteraturgenomgång ska vara grundlig och bestå av färsk kunskap, 
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den ska vara systematisk och innehålla ramar för studiens innehåll samt ha inkluderingar och 

exkluderingar. Den ska också vara möjlig att replikera och ska visa på viktiga teman. 

Inkluderingskriterier är; kvinnor, ålder 19 år och äldre, som mest 10 år gamla studier, patienter med 

alla sjukdomsbakgrunder, studier skrivna på engelska. Exkluderingskriterier är; män, kvinnor yngre 

än 18 år och studier äldre än 10 år.   

Artikelgranskning 

När artiklarna hittats på beskrivet tillväga gångsätt, granskades de efter SBU´s granskningsmall, se 

bilaga 2. Forsberg och Wengström (2008, s 123) beskriver att en forskare ska ha svarat på varje fråga 

i en granskningsmall för att få ett bra underlag för att kunna värdera studiernas kvalitet och menar att 

alla studier som granskats ska bedömas att vara av hög och – medelkvalitet och kan då ingå i studien. 

Studier som ingår i denna systematiska litteraturstudie finns redovisade i bilaga 3. Dessa studier har 

granskats av 2 oberoende granskare vilket enligt William, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 93) gör att 

granskningen får en större tyngd. I denna systematiska litteraturstudie diskuterades sedan studierna 

gemensamt. 

Analysförfarande 

I analysen lästes artiklarna igen för att få en djupare förståelse. Enligt det som Greenwood och 

MacKenzie (2010) tar upp så kan en forskare vid upprepad läsning av studier få fram koncept som 

relaterar till varandra. Teman som har gemensamma undermeningar och kan på ett sätt identifiera 

relationer mellan studier och man kan tillslut få fram en syntes. Graneheim och Lundman (2003) 

beskriver att ta fram ett tema är ett sätt att få fram underliggande meningar tillsammans i kategorier. 

En tematisk analys innefattar enligt Polit och Beck (2010, s 119,670) att upptäcka mönster och 

regelbundenheter såväl som oregelbundenheter. Vidare beskrivs att en ansats enligt Noblit och 

Hare´s från 1988 som kallas för metaetnografi har varit inflytelserik för många omvårdnadsforskare.  

I själva analysen beskrivs att man som forskare ska avgöra hur studierna relaterar till varandra. En 

lista över huvudfynd från varje studie skrivs ner för att se hur de relaterar till varandra, och på så sätt 

uppstår de olika temana. Studierna kan visa sig vara exempelvis jämförbara med varandra eller i 

motsats till varandra i denna fas. Att sedan översätta dessa teman innebär att huvudbegrepp behålls 

och en undersökning av likheter och olikheter för att genom föra en jämförande process. Sedan 

genomförs en översättande syntes som söker att se en helhet som är större än summan av de olika 

delarna. Man bygger här upp ett nytt helhetsperspektiv. Polit och Beck (2010, s 671) beskriver även 

att en ansats enligt Sandelowski och Barroso från 2007 troligen kommer att inspirera 
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omvårdnadsforskningen och dess metasyntes framgent. De menar att syftet med en metasyntes inte 

är att summera utan att erbjuda ett nytänkande av tolkade resultat. En sådan metasyntes görs genom 

att pussla ihop de olika tolkade delarna för att på så sätt skapa en ny sammanhängande beskrivning 

eller förklaring till en företeelse eller erfarenhet.  

I denna systematiska litteraturstudie har varje studie lästs ett flertal gånger för att kunna utifrån vårt 

syfte utröna vad de olika studierna tar upp kring vårt område. Därefter har en sammanställning från 

varje studie nedskrivits som senare analyserats för att se huvudfynd. Innehåll från studier som ingått i 

denna systematiska litteraturstudie finns redovisade i bilaga 3. Dessa har utifrån sitt innehåll relaterat 

till varandra och bildat de olika underteman som ingår i denna studie, och sedan förts samman till 

teman utifrån deras innehåll. Temat har sedan analyserats och en övergripande analys har gjorts för 

varje tema. Diskussionsdelen i denna studie har syftat till att vidare tolka de enheter som 

framkommit i resultatet. Dessa enheter har diskuterats var för sig och i relation till varandra för att 

sedan i de meningsbärande tolkningarna föras samman till att utgöra vår syntes.  Vår slutsats har 

inspirerats av Noblit och Hare samt av Sandelowski och Barroso för att på så sätt skapa en ny 

tolkning som kan ge ny förståelse till hur kvinnor i vuxen ålder upplever ett liv med urininkontinens.  

Etisk reflektion 

Forsberg och Wengström (2012, s 77-78) beskriver att man som forskare när det gäller systematiska 

litteraturstudier behöver ha ett etiskt tänk i urval och när resultatet ska redovisas. Som forskare 

behöver man ta med studier som har gjort ett etiskt övervägande på något sätt, man behöver även 

som forskare göra en noggrann redovisning över vilka artiklar som ingår och arkivera dessa säkert 

under en tioårsperiod samt visa på alla resultat även om de inte stödjer den egna hypotesen. Polit och 

Beck (2010, s 151) menar att det är en forskares plikt att göra minsta möjliga skada och maximera 

antalet fördelar, det ska också vara studiens intention att skapa fördelar. I denna systematiska 

litteraturstudie har endast studier innehållande etiska överväganden ingått.   
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Resultat 

Av de tolv studier som ingår i denna systematiska litteraturstudie så är övervägande del av studierna 

av kvalitativ design. Studierna är gjorda världen över med fyra studier gjorda i USA, en studie från 

Kanada, två studier gjorda i Kina, en studie gjord i Danmark och fyra studier gjorda i Sverige. 

Åldersspannet varierade mellan de olika studierna men medianåldersspannet var 33-81 år, en studie 

angav inte åldersspannet men angav en medelålder på 65 år. Denna systematiska litteraturstudie 

resulterade fyra huvudteman med två underteman vardera.  

Huvudtema Undertema 

Föreställningar och upplevelser 

av urininkontinens. 

 

Föreställningar och kunskaper. 

Upplevelsen av att söka hjälp. 

Urininkontinens påverkar kvinnor 

i vuxen ålder på ett 

känslomässigt, socialt och 

existentiellt plan. 

Oro. 

Sociala och existentiella konsekvenser. 

Bemästrande av urininkontinens. Bemästrande i det dagliga livet. 

Psykosociala bemästringsstrategier. 

Erfarenheter av möten med 

vården. 

Upplevelser av möten i vården. 

Förväntningar på vården.  

 

Föreställningar och upplevelse av urininkontinens 

Det första temat visar att kvinnor i vuxen ålder hade haft många tankar kring sin urininkontinens och 

dess orsaker. Det speglar även ett genusperspektiv på hur tolkningen hos deltagarna är och att det 

upplevs som en del av livet under ett långt tidsperspektiv. Att vända sig till andra med sina problem 

var inte självklart utan det kunde dröja tills situationen var ohållbar. Två underteman uppkom, 

föreställningar och kunskaper samt upplevelsen av att söka hjälp.  

Föreställningar och kunskaper förekom i 9 av 12 av de granskade studierna 

Kvinnor fick kunskaper om sin urininkontinens genom olika källor (Bradway & Barg, 2006) och 

hade en egen förklaring till varför de fått det i anslutning till tiden efter förlossning (Hermansen, 

O´Connell & Gaskin, 2010). Urininkontinens sågs också som en naturlig konsekvens av graviditet 
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och barnafödande (Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg-Blom, 2008; Hermansen et al., 2010; 

Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006) och att det var ett oundvikligt kvinnligt 

tillstånd (Bradway & Barg, 2006), medan andra kände osäkerhet i orsaken till sin urininkontinens 

(Komorowski & Chen, 2006). De hade också fått informationen om olika behandlingsformer genom 

att prata med vännerna, familjen eller med en läkare (Komorowski & Chen, 2006), men beskrev att 

de upplevde att de hade för liten kunskap om egenvård (Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). Vissa 

kvinnor trodde att det var för att de varit sjuka haft urinvägsinfektion eller hade svag muskulatur 

(Hermansen, O´Connell & Gaskin, 2010; Hägglund & Wadensten, 2007) eller att det hade med 

åldrandet att göra (Hägglund & Ahlström, 2006; Komorowski & Chen, 2006; Zeznock et al., 2009), 

eller att det var något förväntat och normalt när man blir äldre (Andersson et al., 2008) och 

urininkontinens jämfördes också med andra kroniska sjukdomar (Bradway, 2005).  Kvinnor som 

upplever urininkontinens har till 72 % mer än ett symtom, och det vanligaste var då urinläckage eller 

urinläckage i samband med nysning eller fysisk aktivitet (Hermansen et al., 2010). De flesta av 

kvinnorna hade erfarenhet av urinläckage dagligen och beskrev att det förändrat deras liv (Zeznock 

et al., 2009). 

Vissa jämförde urininkontinens med andra kvinnliga förhållanden där man också använde 

absorberande produkter (Bradway & Barg, 2006) och ansåg att det inte var ett stort problem 

(Bradway, 2005; Hägglund & Wadensten, 2007; Hägglund, Walker-Engström, Larsson & Leppert, 

2003; Komorowski & Chen, 2006,). Vissa av kvinnorna upplevde att den egna urininkontinensen var 

en upplevelse som i slutändan kommer att ge goda konsekvenser och jämförde upplevelsen som en 

resa och som en del i en livsberättelse (Bradway, 2005). Det fanns också en bild av kvinnor med 

urininkontinens i media där kvinnorna framställdes som unga och friska med tätt åtsittande kläder, 

denna bild ville kvinnorna efterlikna (Bradway & Barg, 2006).  

Upplevelsen av urininkontinens innebär också att kvinnor har en historia som är kopplade till 

upplevelser av urinläckage och att kvinnorna har minnen av den första gång som urininkontinensen 

uppträdde. Det sätts också i samband med en större livshistoria (Bradway, 2005; Bradway & Barg, 

2006), och att det till en början tagit kontrollen över tillvaron (Bradway, 2005). 

Upplevelsen av att söka hjälp återfanns i 7 av de 12 analyserade studierna 

Det fanns personliga åsikter om att söka hjälp (Hägglund & Wadensten, 2007). Upplevelsen av att 

den egna urininkontinensen inte var ett tillräckligt stort problem ledde till att kvinnorna inte sökte 

hjälp från sjukvården för sin urininkontinens (Hägglund & Wadensten, 2007; Hägglund, Walker-
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Engström, Larsson & Leppert, 2003) utan ansåg att det nu var en del av livet (Hägglund & 

Wadensten, 2007).  

”Man skjuter fram att söka hjälp” (Hägglund & Wadensten, 2007).   

Äldre kvinnor ansåg att det i jämförelse med den övriga sjukdomsbilden var ett mindre allvarligt och 

sökte därför inte hjälp från vården (Andersson et al., 2008). Ett flertal av kvinnorna hade dock en 

önskan om att få hjälp för sin urininkontinens eller hade för avsikt att söka hjälp (Hägglund & 

Wadensten, 2007; Hägglund et al., 2003; Komorowski & Chen, 2006). Kvinnor hade också råd att ge 

andra med samma problem, exempelvis att tidigt söka hjälp (Bradway, 2005; Zeznock et al., 2009). 

De kvinnor som sökte hjälp uppgav att de hade svårare symtom med högre frekvens och större 

volymer, de hade ledsnat på urinläckaget och tyckte att det hade försvärrats med tiden (Hägglund et 

al., 2003), de var generellt sett äldre, upplevde sin hälsa bättre än yngre kvinnor, och hade levt med 

sin urininkontinens längre än de kvinnor som inte sökt hjälp (Bradway & Strumpf, 2008). 

Urininkontinens påverkar kvinnor i vuxen ålder känslomässigt, socialt och existentiellt 

I det andra temat ser man att urininkontinens påverkar kvinnor i vuxen ålder med negativa känslor 

och tankar, dels kring sin egen kropp och dels kring den inverkan urininkontinensen har i sociala 

sammanhang. Det finns här inslag av att barndomsminnen påverkar kvinnors upplevelser. En 

världsbild av att vara utsatt har framkommit. Det framkom även att urininkontinens är tabubelagt och 

det finns en känsla av skuld hos den som drabbas. Två underteman uppkom, oro samt sociala 

konsekvenser, skam och skuld.  

Oro återfanns hos 9 av de 12 analyserade studierna 

Hos kvinnor i vuxen ålder med urininkontinens fanns olika slags oro och en rädsla för urinläckage 

(Hägglund & Ahlström, 2006; Hägglund et al., 2003; Ling Wai Li, Pau Le Low & Tze Fan Lee, 

2006; Zeznock et al., 2009) och en rädsla för att inte kunna kontrollera sin kropp var vanligt 

(Hägglund & Ahlström, 2006; MacDonald & Butler, 2007; Zeznock, Gilje & Bradway, 2009).  

Att lukta urin var också något som oroade kvinnorna och att det i sin tur skulle leda till att andra 

märkte av deras urininkontinens (Andersson et al., 2008; Ling Wai Li et al., 2006). I det dagliga livet 

så oroade sig kvinnorna över att andra skulle märka av deras urininkontinens och att det sin tur skulle 

leda till att de blev generade eller få en känsla av hjälplöshet (Hägglund & Ahlström, 2006; 

Hägglund et al., 2003; Ling Wai Li et al., 2006; Zeznock et al., 2009)  
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”När urin rinner nerför ditt ben, det är en känsla som du inte kan jämföra med något annat… Det är väldigt, väldigt 

svårt att inte kunna kontrollera sin kropp.” (Hägglund & Ahlström, 2006) 

En annan oro fanns också för vad det innebar att vara inlagd på sjukhus eller att vistas på ett boende. 

Kvinnorna oroade sig då för att bli beroende av andra och förlora sin självständighet (Bradway & 

Barg, 2006; MacDonald & Butler, 2007). Det fanns också negativa konsekvenser för självkänslan 

och självuppfattningen (Bradway & Strumpf, 2008; MacDonald & Butler, 2007).  

Urinläckaget kunde komma snabbt och det var svårt att förutse mängden, vilket skapade osäkerhet 

(Hägglund & Ahlström, 2006). En koppling till den egna barndomen gjordes också och kvinnorna 

mindes hur det varit att som barn kissa på sig, att uppleva det igen som vuxen var skamfyllt 

(Hägglund & Ahlström, 2006; MacDonald & Butler, 2007). En rädsla för att ta resurser i onödan från 

sjukvården för ett litet problem fanns även (Ling Wai Li et al., 2006). Hos kvinnor fanns även en 

känsla av att vara ett offer för samhället, familjen och för män men att trots detta så försökte de tänka 

positivt (Bradway, 2005).  

Hos äldre kvinnor upplevdes konsekvenserna som mindre svåra än för hos de yngre (Hägglund & 

Ahlström, 2006) men den orsakade samtidigt hos de äldre en förlust av värdighet (MacDonald & 

Butler, 2007). Kvinnorna drog sig undan i sociala sammanhang och upplevde att de hade förlorat 

förmågan att ha ett aktivt liv (Hägglund & Ahlström, 2006; MacDonald & Butler, 2007). 

Sociala och existentiella konsekvenser återfanns i 9 av de 12 studier som analyserats 

Kvinnor pratar ogärna med andra om sin urininkontinens (Andersson et al., 2008; Hägglund & 

Ahlström, 2006; Hägglund & Wadensten, 2007; MacDonald & Butler, 2007; Zeznock et al., 2009) 

och upplevde att det inte var socialt accepterat att tala om det (MacDonald & Butler, 2007; Zeznock, 

et al., 2009). Vissa ville hålla det hemligt medan andra pratade med sin omgivning och jämförde sig 

på så sätt med andra och urininkontinensen passade då in i ett socialt sammanhang (Bradway & 

Barg, 2006). Det fanns också en rädsla för att andras reaktioner till urininkontinens, och andra 

inkluderade även vårdpersonal (Hägglund & Wadensten, 2007).  Det upplevdes också som en privat 

fråga (Hägglund & Wadensten, 2007), och om kvinnorna pratade med någon om sin urininkontinens 

så var det i huvudsak sin man de pratade med (Hägglund & Ahlström, 2006; Zeznock et al., 2009) 

Urininkontinens orsakade en känsla av att leva med skam (Bradway, 2005; Hermansen et al., 2010; 

Hägglund & Ahlström, 2006; Hägglund & Wadensten, 2007). Det ansågs inte vara normalt men 

kvinnorna försökte normalisera det (Zeznock et al., 2009).  

”… för det är ju personligt! Det är ju som… vem vill kissa på sig…” M ´s H (Zeznock et al., 2009) 
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Urininkontinens relaterades till försvagad bäckenbottenmuskulatur eller att kvinnorna inte gjort 

tillräcklig bäckenbottenträning (Hermansen et al., 2010). Vissa upplevde även att de själva utlöst sin 

urininkontinens genom att exempelvis inte följa traditionen med sängvila i upp till månader efter 

förlossning (Komorowski & Chen, 2006). Äldre kvinnor som bodde på äldreboende upplevde att de 

ibland inte kunde hålla urin så lång tid att personalen hann komma dit och att de därför kissade på sig 

i sängen och att det blev blött (MacDonald & Butler, 2007).  

Urininkontinens var även något som påverkade vilka aktiviteter som kvinnorna ägnade sig åt och i 

vilka sociala sammanhang de deltog i, exempelvis så planerade de aktiviteter efter tillgången av 

toalett (Hermansen et al, 2010; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006). Vissa 

kvinnor kände sig känslomässigt ensamma och upplevde isolering exempelvis genom att uppleva 

känslor av frustration, nedstämdhet och obehag (Komorowski & Chen, 2006). Det fanns även ett 

behov av att distansera sig från sin urininkontinens genom att tänka på andra saker (Hägglund & 

Wadensten, 2007).  

Bemästrande av urininkontinens 

Det tredje temat visar att kvinnor får ett nytt sätt att förhålla sig till sin livssituation. Förändrade 

vanor på olika plan, det vill säga på det biofysiska, vilka aktiviteter som genomförs och i den 

omgivande miljön. Urininkontinens innebär även att skifte i det kognitiva bemästrandet.  Två 

underteman uppkom, bemästrande i det dagliga livet samt psykosociala bemästringsstrategier.  

Bemästrande i det dagliga livet återfanns hos 9 av de 12 analyserade studierna 

93 % av kvinnorna hade ändrat sitt sätt att leva sedan de fått urininkontinens (Komorowski & Chen, 

2006) och att hantera sin urininkontinens hade blivit en del av den dagliga rutinen (Zeznock et al., 

2009). Att i förväg planera för kommande urinläckage var något som kvinnorna lade ner mycket tid 

och energi på (Bradway & Barg, 2006, Hägglund & Ahlström, 2006, Zeznock et al., 2009) för att det 

inte skulle synas (Zeznock et al., 2009). För att undvika urinläckage så försökte kvinnorna hålla 

urinblåsan tom genom att gå på toan ofta eller före vissa aktiviteter (Andersson et al., 2008; 

Hermansen et al, 2010; Hägglund & Ahlström, 2006; Komorowski & Chen, 2006; Ling Wai Li et al., 

2006; MacDonald & Butler, 2007; Zeznock et al., 2009), att hålla urinblåsa tom blev en vanesak 

(Hägglund & Ahlström, 2006) och även tiden mellan toabesöken var viktig för bemästrandet 

(Zeznock et al., 2009). Vissa kvinnor planerade sin arbetsdag och vardag utefter tillgången till toalett 

(Hägglund & Ahlström, 2006) och de äldre kvinnorna ville veta var närmaste toalett fanns 
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(Andersson et al., 2008).  De äldre kvinnorna kunde även ta med sig en potta att ställa bredvid 

sängen om de visste de skulle sova borta (Andersson et al., 2008).  

”Låt mej tänka efter hur urininkontinensen gjort att jag behövt ändra på mitt liv… på mitt jobb håller de på att bygga 

om… men just nu måste alla kvinnorna dela på en toalett…” (Zeznock et al., 2009) 

Att begränsa sitt vätskeintag var även en strategi som kvinnorna använde för att minska sitt 

urinläckage (Bradway & Barg, 2006; Hermansen et al., 2010; Ling Wai Li et al., 2006; MacDonald 

& Butler, 2007; Zeznock et al., 2009) och även att minska ner på kaffeintaget (Bradway & Barg, 

2006). Användandet av inkontinensskydd var något som kvinnorna använde sig av som 

hanteringsstrategi (Andersson et al., 2008; Hermansen et al., 2010; Hägglund & Ahlström, 2006; 

Ling Wai Li et al., 2006; MacDonald & Butler, 2007; Zeznock et al., 2009) till 56 % (Hermansen,  et 

al., 2010) Många använde sig också av egentillverkade trosskydd (Ling Wai Li et al., 2006). 

Trosskydd kunde också vara något som kvinnorna såg till att det fanns tillhands för ett eventuellt 

urinläckage (Zeznock et al., 2009). De äldre kvinnorna såg också till att byta inkontinensskydd ofta 

(Andersson et al., 2008) och uppgav att de var noga med sin hygien (Andersson et al., 2008;  

Bradway & Barg, 2006) och vissa av kvinnorna i vuxen ålder badade flera gånger om dagen 

(Bradway & Barg, 2006). Äldre kvinnor avstod från att ta sin vätskedrivande medicin när de skulle 

ut och resa (Andersson et al., 2008).  

”Du måste lära dig att kontrollera vad du ska göra och inte låta urininkontinensen kontrollera dig” (Bradway, 2005) 

Bäckenbottenträning som strategi (Hermansen et al., 2010; Hägglund & Ahlström, 2006; Zeznock et 

al., 2009) användes i 19 % av fallen (Hermansen et al., 2010) och 12 av 17 kvinnor i vuxen ålder 

använde sig av medicin eller hade genomgått kirurgiska ingrepp (Bradway & Barg, 2006). Att korsa 

benen när de nös eller hostade uppgavs hos 1 % av kvinnorna (Ling Wai Li et al., 2006).  

De flesta av kvinnorna fortsatte att arbeta, träna och att delta i samhället (Zeznock et al., 2009) 

medan man även såg att kvinnorna med urininkontinens hade begränsat sina fysiska aktiviteter 

(Bradway & Barg, 2006; Hermansen et al., 2010; Hägglund & Ahlström, 2006; Komorowski & 

Chen, 2006) i 9 % av fallen (Hermansen et al., 2010). Man såg även att 60 % av kvinnorna stannade 

hemma som en följd av sin urininkontinens (Komorowski & Chen, 2006).  

Att ofta byta kläder var vanligt hos drygt hälften av kvinnor med urininkontinens (Komorowski & 

Chen, 2006) och kvinnorna valde kläder som var antingen mörka eller ljusa för att inte urinfläckar 

skulle synas (Zeznock et al., 2009). Man hade även med sig extra ombyteskläder för att vara beredd 



14 

 

på ett oväntat urinläckage (Hägglund & Ahlström, 2006; Zeznock et al., 2009) och upplevde att de 

levde ett liv i ständig beredskap (Hägglund & Ahlström, 2006).  

Dock så uppgav 24 % av de kinesiska kvinnorna att de inte gjort något för att hantera sin 

urininkontinens och förklarade det genom att de inte tyckte att det var ett större problem, att de inte 

hade tid eller att det bara uppstod vid exempelvis nysningar (Ling Wai Li et al., 2006). De flesta av 

kvinnorna uppsökte professionell vård eller letade information (Zeznock et al., 2009) 

Psykosociala bemästringsstrategier återfanns hos 8 av de 12 analyserade studierna 

Urininkontinens var inte något som kvinnorna valde att fokusera på i huvudsak (Bradway, 2005) 

utan att det var något som kvinnorna lärde sig att leva med (Andersson,  et al., 2008; Hägglund & 

Ahlström, 2006) och kunde uppleva stolthet när de lyckats kontrollera urinläckaget (Bradway & 

Barg, 2006). De var även trötta på att alltid behöva kontrollera sitt urinläckage och försökte medvetet 

att inte tänka på det så mycket eftersom det var ett ständigt närvarande problem (Hägglund & 

Wadensten, 2007). Kvinnorna försökte även att göra betydelsen av sin urininkontinens liten för att 

bättre kunna hantera den (Hägglund & Ahlström, 2006) och man såg även att urininkontinens behölls 

som en hemlighet för 6 av 17 kvinnor som ett sätt att hantera den (Bradway & Barg, 2006).  

Att själv förstå orsaker till sin urininkontinens och på så sätt bättre kunna hantera det var något som 

kvinnorna använde sig av (Andersson et al., 2008; Bradway & Barg, 2006; Hägglund & Ahlström, 

2006) och hos vissa fanns förklaringen att de varit sängvätare som barn, varit gravida eller var 

överviktiga (Hägglund & Ahlström, 2006). Att leva med urininkontinens var lättare för kvinnor som 

var exempelvis 50 år än 30 år eftersom det då var mera vanligt (Hägglund & Ahlström, 2006) och att 

bli bekant med situationen var ett sätt för kvinnorna att anpassa sig (Andersson et al., 2008; 

Hägglund & Ahlström, 2006).  

Äldre kvinnor vill kunna hantera och påverka sin urininkontinens (Andersson et al., 2008; 

MacDonald & Butler, 2007) och 8 av 17 kvinnor i vuxen ålder kunde behålla en större 

självständighet genom att kontrollera sin urininkontinens (Bradway & Barg, 2006). 

Ett flertal kvinnor var även hoppfulla att deras urininkontinens skulle förbättras en tid efter att de fött 

barn (Zeznock et al., 2009). 8 av 17 kvinnor var villiga att dela med sig av sina strategier för att leva 

med urininkontinens till andra och kvinnor hade fått sina strategier genom vänner eller genom att 

själva upptäcka dem (Ling Wai Li et al., 2006). Äldre kvinnor upplevde även att de som en 

bemästringsstrategi samtalade med andra om problemet och att få dela problemet med någon gav 

dem insikt i hur de skulle hantera det (Andersson et al., 2008). Kvinnor kunde även skämta om sin 
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urininkontinens som en bemästringsstrategi och använde då humorn som redskap. De var medvetna 

om att de upplevde något som var slitsamt men försökte att gå i riktning mot hälsa och välbefinnande 

och se positivt på sin urininkontinens (Bradway, 2005).  

Erfarenheter av möten med sjukvården   

Det fjärde och sista temat visar att kvinnors upplevelse av urininkontinens också innefattar den 

respons de fått av vårdpersonal. Det visar också att det redan innan en interaktion med vården funnits 

tankar om dess innehåll och resultat. Två underteman uppkom, upplevelser av möten i vården samt 

förväntningar på vården.  

Upplevelser av möten i vården återfanns i 7 av de 12 studier som analyserats 

Många kvinnor upplevde att möten i vården var en del av att leva med urininkontinens (Hägglund & 

Ahlström,2006; Zeznock,  et al., 2009) och att kvinnor till 26 % valde att söka hjälp från sjukvården 

(Hägglund et al., 2003). Bemötandet från vården kunde vara både positivt och negativt (Zeznock,  et 

al., 2009) För kvinnor som hade positiv erfarenhet av möten med vården (Bradway & Strumpf, 2008; 

Hägglund et al., 2003) så var 40 % mycket nöjda med den respons de fått, 40 % var varken nöjda 

eller missnöjda (Hägglund et al., 2003) och kvinnorna försökte arbeta mot hälsa och välbefinnande 

(Bradway & Strumpf, 2008).  

För de kvinnor som upplevde möten med vården som negativa (Bradway & Barg, 2006; Hägglund et 

al., 2003;  Zeznock,  et al., 2009) och 20 % var mycket missnöjda med möten de haft med sjukvården 

och tyckte att problemet ignorerats (Hägglund et al., 2003). Kvinnor beskrev också att de bemötts 

ohjälpsamt, att problemet inte bemötts alls eller att kvinnorna blivit besvarade att de inte skulle oroa 

sig (Bradway & Barg, 2006) och på så sätt inte blivit tagna på allvar utan nonchalerats (Andersson et 

al., 2008; Hägglund & Ahlström, 2006). Äldre kvinnor som bodde på äldreboende upplevde inte stöd 

i omvårdnaden kring sin urininkontinens eller så saknade de att samtala kring det (MacDonald & 

Butler, 2007). Negativa möten med vården förhindrat kvinnorna att söka hjälp flera gånger (Zeznock 

et al., 2009) och de hade även blivit känslomässigt sårade över det sätt som de blivit bemötta 

(Hägglund & Ahlström, 2006). Äldre kvinnor upplevde även att de hade svårigheter att få kontakt 

med sjukvården och att de fick gå till olika läkare (Andersson et al., 2008). Informationen om 

egenvård upplevdes också vara begränsad (Zeznock et al., 2009).  
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Förväntningar på vården återfanns i 5 av de 12 studier som analyserats 

Kvinnorna beskrev att de önskade att sjukvården aktivt frågade om urininkontinens vid andra 

vårdtillfällen för kvinnorna själva uppgav att det inte kändes bekvämt att ta upp frågan (Hägglund & 

Wadensten, 2007,  Zeznock et al., 2009) Även att det skulle finnas en förstående och bekräftande 

atmosfär och att det skulle finnas en vilja att förstå kvinnornas försiktiga förfrågningar (Hägglund & 

Wadensten, 2007).  

”Man kan ju hoppas att vid den årliga hälsokontrollen… det är ett jättebra tillfälle att uppmuntra kvinnor till att relatera 

till sitt problem…” (Zeznock et al., 2009) 

När kvinnorna sökt hjälp så hade de till 60 % en förväntan om att bli helt läckagefria, 30 % hade 

positiva förväntningar men inte att de skulle bli fullständigt läckagefria och 10 % hade inga 

förväntningar alls. För kvinnor som sökt hjälp och för kvinnor som inte sökt hjälp så var medeltiden 

med urininkontinens lika länge, 11,4 år (Hägglund et al., 2003). Kvinnorna saknade även uppföljning 

för sin urininkontinens och upplevde att de blivit bortglömda (Bradway & Barg, 2006). Äldre 

kvinnor som bodde på äldreboende önskade att de fick hjälp med olika strategier hur de skulle 

hantera sin urininkontinens istället för bara erbjudas inkontinensskydd. De saknade även att kunna 

vara privata vid toalettbesök, och upplevde att det på äldreboenden var personalens rutiner som 

styrde vilket även påverkade hur urininkontinensen bemöttes (MacDonald & Butler, 2007).  

Kvinnorna fick till 90 % rådet att göra bäckenbottenträning vilket de till 33 % var nöjda med och 55 

% av kvinnorna som sökt hjälp fick information om gratis inkontinensskydd vilket de till 61 % blev 

nöjda med (Hägglund et al., 2003). 
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Diskussion 

Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vuxna kvinnor upplevelse av sin 

urininkontinens.  

Resultatet visar upplevelsen av att leva med urininkontinens påverkar kvinnor på många plan. På det 

känslomässiga och existentiella, på det sociala, hur man utformar sin vardag och hur en person 

psykosocialt omtolkar sin verklighet. Urininkontinens inverkar också på kunskaper och 

föreställningar om den egna kroppen och orsakssamband.   

Föreställningar och upplevelse av urininkontinens 

I det första temat framgick det fanns en uppfattning om att urininkontinens var en del av ett naturligt 

åldrande och att det var förväntat vid högre ålder men även att det kunde sättas i samband med en 

större livshistoria. Det verkar som att det finns en myt om att urininkontinens är något som är ett 

oundvikligt tillstånd hos kvinnor och att det i högre ålder ska ses som rent av naturligt. Kanske är det 

detta som gör att kvinnor i liten utsträckning söker hjälp för sitt urinläckage? Vidya och Kanaabi 

Muliira (2013) ha undersökt kvinnors attityder gentemot sin egen urininkontinens och såg att 

kvinnorna hade uppfattningen om att urininkontinens var ett vanligt problem som de flesta kvinnor 

drabbas av, att kvinnor inte ska delta i sociala tillställningar om de har urininkontinens och att det 

inte finns någon man kan göra i form av behandling eller förebyggande åtgärder.  Som 

distriktssköterska är det därför viktigt att medvetandegöra denna föreställning hos kvinnor för att 

kunna ge ett gott bemötande med bra rådgivning och coachning. Det fanns också en föreställning om 

att det var något naturligt efter graviditet och att det inte ansågs vara ett stort problem. Om man 

kvinnor har dessa föreställningar om att urininkontinens är något som är naturligt och inte kan 

undvikas så kan förklaringen hittas i att det inte ansågs vara ett stort problem. När man sedan ser på 

vilka bemästringsstrategier kvinnorna har så har det framkommit att urininkontinens är något som 

kvinnorna lärt sig att leva med och att det inte är det som man fokuserar på i huvudsak. Att det inte 

ansågs som ett stort problem kan också kopplas till att kvinnorna ogärna delar sina problem med 

andra. Dougty (2006) skriver att vården gällande inkontinens behöver förbättras genom att vi ska 

erbjuda mer förebyggande vård som bäckenbottenträning, kunskaperna i samhället behöver 

förbättras för att ändra tron om att inkontinens är oundvikligt och inte behandlingsbart och 

professionell utbildning behöver även erbjudas så att vårdcentraler kan erbjuda en bra och effektiv 

inkontinensvård. Samtidigt har det visats i en studie av Alberts-Heitner, Lagro-Janssen, Venema, 

Berghams, Winkens, Jonge och Jorre (2011) att specialist sjuköterskan kände sig kompetent att ge 
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råd och information till patienter med urininkontinens. De kände sig uppskattade både av patienterna 

och allmänläkarna. Personlig kontakt med allmänläkarna, finansiella resurser, tillräckligt med tid och 

adekvat utrustning var viktiga förutsättningar för en effektiv vård av dessa patienter.  

Urininkontinens ansåg inte vara ett stort problem och det gjorde att kvinnor i vuxen ålder inte sökte 

hjälp för detta. Dock såg man att ett flertal av kvinnorna önskade hjälp eller hade för avsikt att söka 

hjälp och det framkom att kvinnorna själva skulle ge rådet till andra att tidigt söka hjälp. När 

kvinnorna sökte hjälp för sin urininkontinens så hade de svårare symtom, var äldre och hade levt 

med det under en längre tid. Denna systematiska litteraturstudie visar att många haft sina besvär 

under en längre tid innan de söker hjälp och att de då oftast har svårare symtom än de som inte söker 

hjälp. Det kan också tolkas som att de flesta är äldre när de söker hjälp och även har andra sjukdomar 

som tar deras uppmärksamhet. Enligt SBU (2000, s 9) så finns det ett stort mörkertal när det gäller 

urininkontinens eftersom inte alla söker den hjälp som finns att få. Sand och Apell (2006) skriver i 

sin studie att 26 % av alla kvinnor med urininkontinens har konsulterat en läkare om deras 

inkontinensproblem. Över 50 % av dessa kvinnor har svår urininkontinens. Orsaken till att de inte 

söker hjälp är olika men bland annat pinsamhet, att det ses som ett normalt problem, att de tror att det 

inte finns någon effektiv behandling, att symtomen upplevs som måttliga och att de tror att det 

kommer att kosta mycket pengar. Vidya och Kanaabi Muliira (2013) har kommit fram till att det 

behövs tidiga förebyggande åtgärder hos kvinnor som tillhör riskgrupper för urininkontinens, detta 

för att förhindra uppkomst eller för att symtomen inte ska försämras.  

Urininkontinens påverkar kvinnor i vuxen ålder känslomässigt, socialt och existentiellt 

I det andra temat framkom att kvinnorna som en följd av sin urininkontinens upplevde en existentiell 

ensamhet. Kvinnorna upplevde sig som urskilda från den stora mänskliga gemenskapen genom att 

särskilja sig själva genom att inte dela sina erfarenheter med andra som de inte tror har förståelse för 

deras problem och situation. Eftersom det anses som ett tabubelagt område att samtala om av dessa 

drabbade kvinnor och som de ser det från samhället i stort så genererar det känslor av isolering både 

socialt och i den inre känslo sfären hos individerna. Att leva i en existentiell ensamhet har 

konsekvenser för individerna själva och för deras generalla hälsa som i senare stycken beskrivs. För 

distriktssköterskan är det viktigt att vara medveten om att det finns en existentiell dimension inom 

inkontinensvården och att distriktssköterskan behöver verka för att bryta tystnaden kring 

urininkontinens. Ur ett existentialistiskt perspektiv måste kvinnorna själva ta ansvar för sina 

handlingar och hur de lever sina liv och detta ligger helt i deras egna händer (jfr Sartre 1986, s 32), 

men behovet av hjälp och stöd för att kunna ta ansvaret kan distriktssköterskan vara behjälplig med. 
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Distriktssköterskan har möjligheten att följa med dessa kvinnor på vägen mot att skapa nya 

förutsättningar för hur de tänker kring sin urininkontinens och sin existens. 

Att få förändrade vanor när det gäller olika aktiviteter kan även verka hämmande eftersom det i 

längden kan leda till isolering. För distriktssköterskan så inverkar detta på arbetssättet eftersom 

isolering och inaktivitet bidrar till en ohälsosam livsstil som i sin tur kan leda till sjukdomar 

relaterade till en stillasittande vardag. Omli (2012, s 53,62) beskriver i sin avhandling att det finns ett 

samband mellan försämrad ADL-förmåga och försämrad urininkontinens hos äldre kvinnor. Enligt 

Socialstyrelsen (2013) så är det flera faktorer som påverkar till en bra folkhälsa, bland annat är det 

fysisk aktivitet, ett bra socialt nätverk och ett bra socialt stöd. Isolering och ensamhet påverkar den 

kognitiva förmågan negativt bland äldre människor enligt Luanaigh och Lawlor (2008). 

Distriktssköterskans förebyggande arbete kan även relateras till en avhandling av Skotnes (2012)  där 

det beskrivs att 77 % på ett äldreboende använde urin- inkontinenshjälpmedel. Av de som använde 

inkontinenshjälpmedel utvecklade 41 % urinvägsinfektion en eller flera gånger under ett år, medan 

11 % utvecklade urininkontinens en eller flera inom ett år av de som inte använde 

inkontinenshjälpmedel.                                                                                               

Distriktssköterskan behöver därför arbeta med ett förebyggande arbetssätt för att på så sätt även 

förebygga andra sjukdomstillstånd.  

Bemästrande av urininkontinens 

I det tredje temat framkom att kvinnor bemästrar sin urininkontinens genom att i vardagen försöka 

hålla urinblåsan tom. Det lyckades kvinnorna med genom att begränsa sitt vätskeintag, att dricka 

mindre och genom att hålla koll på var närmaste toalett finns. I Australien har man för att underlätta 

att hitta till en toalett i offentliga miljöer gjort en karta över befintliga toaletter så att till exempel 

kvinnor med urininkontinens lättare ska kunna planera sina aktiviteter (Australian Goverment, 2013). 

Att styra vad man kan delta i när det gäller aktiviteter framkom också samtidigt som kvinnorna 

uppgav att de endast i begränsad mängd arbetade förebyggande själva med bäckenbottenträning. 

Huvudsakliga copingstrategier som kvinnorna använde var inget som förbättrar förloppet för 

urininkontinensen men bäckenbottenträning är det som visats vara mest effektivt för att förebygga 

urininkontinens och symtomförsämring. Ayeleke, Hay-Smith och Omar (2013) skriver i en studie om 

att bli symtomfri från sin urininkontinens med hjälp av bäckenbottenträning varierar mellan 21 % till 

84 %, det beror flera faktorer. Faktorerna är vilken typ av inkontinens och vilken svårighetsgrad.                            

Det är en utmaning som distriktssköterska att verka för att lyfta fram det förebyggande arbetet med 

dessa kvinnor och Nilsson, Lalos och Lalos (2009) beskriver att kvinnor som gjort operation mot 
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urininkontinens får efter sin operation ett mera aktivt liv när det gäller fysisk aktivitet och även när 

det gäller andra aktiviteter som att läsa och titta på TV. Det visade sig även att kvinnor begränsade 

sina aktiviteter som en följd av urininkontinens.   

Omvårdnadsteoretikern Dorotea Orem hade en teori om att det fanns resurser och brist på resurser 

när det gäller egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000, s 152). Om vuxna kvinnor med urininkontinens 

har som bemästringsstrategi att de inte jobbar förebyggande för att motverka symtom av 

inkontinensen, har distriktssköterskan där möjlighet att verka för att stärka dessa kvinnors 

egenvårdsresurser och uppmärksamma deras brister i egenvårdsförmågor. Exempelvis i samtal och 

rådgivning påtala bäckenbottenträningens positiva effekter på urinläckaget och även stärka 

kvinnornas egenvårdsresurser genom att göra bra utprovningar på inkontinensskydd så de kan få en 

känsla av kontroll när det gäller läckaget.  

Erfarenheter av möten med sjukvården   

I det fjärde temat framkom att det både fanns negativa och positiva erfarenheter från möten i vården. 

Av de som hade negativa upplevelser så beskrevs att det berodde på att de inte blivit tagna på allvar. 

Att vissa patienter är missnöjda med vården tror vi kan vara orsakat av dåligt bemötande men även 

till stor del hur vården är organiserad och hur mycket stöd de får.  Hägglund (2010) beskriver i en 

kvalitativ studie distriktsköterskans erfarenhet om hur de tillhandahåller vården gällande inkontinens 

i primärvården. Distriktssköterskor som hade schemalagda tider med patienterna hade en känsla av 

kunnat vara professionella medan de distriktsköterskor som hade drop-in tider hade en känsla av att 

de hade en mindre grad av professionalism. Enligt Hjälpmedelsinstitutet (2013) ska man vid 

urininkontinens utreda och bedöma den. En individuell vårdplan ska sedan göras som ska innehålla 

diagnos, mål, planering och uppföljning av åtgärder. Om distriktssköterskan arbetar efter detta kan 

man förhindra att patienterna känner att det är personalens rutiner som kvinnorna hade känslan av på 

äldreboendena.  

Det fjärde temat visar också att fler kvinnor är nöjda med inkontinensskydd än med 

bäckenbottenträning, och det kan möjligtvis bero på att kvinnorna har för lite kunskap om 

urininkontinens som det första temat tar upp. Konsekvensen av att ha bristfälliga kunskaper kan bli 

att kvinnorna inte vet att de kan bli hjälpta av bäckenbottenträning. Många hälsocentraler har inte 

strukturerade program för urininkontinens och bäckenbottenträning, och därav är följsamheten dålig 

och då blir det en svag förbättring av bäckenbottenträning. Samtidigt känner många kvinnor skam 

och skuld över sin urininkontinens vilket framkom i det andra temat, som kanske bidrar till att många 

av dessa patienter inte vill delta i strukturerade program med flera deltagare. Ayeleke, Hay-Smith 
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och Omar (2013) skriver att strukturerade program med bäckenbottenträning är mer framgångsrika 

än att ge enkla muntliga instruktioner om bäckenbottenträning. 

Det finns gemensamma fynd från de inkluderade studierna i denna systematiska litteraturstudie. 

Exempelvis så ser kvinnor från USA, Skandinavien och Kina på urininkontinens som en naturlig 

företeelse efter barnafördande och att det är en del av det naturliga åldrandet och det anses även som 

ett litet problem. Gemensamt var även att det fanns en oro kring urinläckage, urinlukten och att andra 

skulle märka av urininkontinensen. Kvinnorna bemästrade sin urininkontinens genom att hålla 

urinblåsan tom, att minska sitt vätskeintag, att använda sig av inkontinensskydd och att begränsa sina 

aktiviteter. Kulturella skillnader fanns främst för de kinesiska kvinnorna där denna systematiska 

litteraturstudie visar att de till skillnad från de andra kvinnorna även kände sig osäkra kring 

orsakerna till sin urininkontinens. Kinesiskorna upplevde även att de inte ville söka hjälp för sin 

urininkontinens på grund av att de inte ville slösa resurser från sjukvården för ett problem som de 

ansåg var litet. Det fanns också en känsla av skam och skuld som grundade sig på att kinesiskorna 

upplevde att de inte följt traditionella mönster, exempelvis att ha sängvila en tid efter förlossning. 

Det framkom heller inte i det sista temat att kinesiskorna bemästrade sin urininkontinens genom att 

ange bäckenbottenträning som strategi.  

Det behövs ytterligare forskning om hur kvinnor i vuxen ålder upplever sin urininkontinens och hur 

de vill bli bemötta av distriktssköterskan och stöttade i sitt sätt att bemästra sin urininkontinens. Det 

skulle vara intressant att titta på ett mindre antal personer och rikta in sig på en mindre grupp, 

exempelvis äldre som bor på äldreboende.  

Metoddiskussion 

Denna systematiska litteraturstudie innehåller sökningar i fyra olika databaser vilket kan tala för att 

en grundlig genomgång och det styrks av det som Willman et al (2011, s 79-80) beskriver att 

sökningen bör omfatta flera elektroniska databaser för att få en tillfredsställande litteratursökning. 

Denna litteraturstudie beskriver kvinnors upplevelser och därmed ingår övervägande kvalitativa 

studier i resultatet. Antalet studier har trots detta varit begränsade till 12, vilket av vissa kan anses 

som ett litet antal. Trots att upp till 10 år gamla studier inkluderades i litteratursökningen genererade 

det inte flera träffar. Andra sökord än de som redovisats i tabell har använts men träffarna 

motsvarade inte denna studies syfte, exempelvis sökordet ”nursing” som motsvarade studier som 

utgick från sjuksköterskans perspektiv. Sökningen har inte utökats med en manuell sökning eftersom 

replikerbarheten i studien då förloras. SBU´s granskningsmall har valts för att granska de 

inkluderade studierna och under granskningens lopp så förlorades en studie på grund av 
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tillgänglighet och denna hade kunna bidragit till innehållet i resultatet på ett konstruktivt sätt. 

Ytterligare en studie föll bort under granskning då den ej motsvarade sitt syfte. Att använda en 

granskningsmall ökar tillförlitligheten och Willman et al (2011, s 108) beskriver även att en 

granskningsmall används som ett stöd i att kunna se en studies kvalitet. I denna systematiska 

litteraturstudie har två oberoende forskare enskilt läst studierna först och sedan gemensamt jämfört 

huvudfynden har bidragit till att risken för feltolkningar minskat. Jämfört med andra studier ger 

denna studie en helhetssyn på kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens, då den 

inkluderat studier från olika länder och har ett brett åldersspann. Andra studier har varit begränsade 

till åldersgrupp, geografiskt område och ett litet antal deltagare. Åldersspannet i denna systematiska 

litteraturstudie är stort, detta på grund av att sökningarna initialt begränsades till 19-65 år. Dessa 

sökningar resulterade dock även i flertalet studier som var gjorda på kvinnor över 65 år och då 

utökades sökningarna till att gälla alla kvinnor över 19 år.  

Slutsats 

Urininkontinens uppfyller den drabbades tankevärld, livsberättelsen är också en del av upplevelsen 

av urininkontinens. Det finns ett inre motstånd mot att söka hjälp av andra och urininkontinensen ses 

i ett perspektiv mot den övriga livssituationen som ett litet problem under en lång tid. 

Urininkontinens påverkar individen i ett helhetsperspektiv, i hur personen uppfattar sig själv som 

människa och i relation till andra. Urininkontinens upplevs som tabubelagt och skapar skam och 

ensamhet hos den drabbade. Det innebär även en förändring i hur kvinnor med urininkontinens 

förhåller sig till sin omvärld. Denna studie visar även på att distriktssköterskan är en del av 

upplevelsen av att leva med urininkontinens.  Slutsats kan även dras kring hur viktiga de 

förebyggande och hälsofrämjande åtgärderna är för att motverka urininkontinens och främja hälsan 

som helhet.  Studien bidrar till att distriktssköterskan får en ökad förståelse för patienters upplevelser 

av sin urininkontinens och därmed kan behandling och bemötandet förbättras.  
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Bilaga 1, fortsättning. 

Två artiklar som i första skedet urvaldes som ansågs passa vårt syfte utifrån sökningen Urinary 

incontinence + Experiences med ovan angivna begränsningar kom sedan att inte ingå i vår studie. 

Detta på grund av att en inte gick att få tag på i Sverige och en uppfyllde inte sitt syfte om att 

beskriva livskvalitet. Dessa är ej medräknade i slutsumman på de utvalda artiklarna ovan. 

LeBlanc, A. ( 2004). Urinary incontinence: experiences of middle-aged women with urinary 

incontinence. Info Nursing, 35, 1, 20.  

Liao, Y M., Yang, C-Y., Kao, C-C., Dougherty, M C., Lai, Y-H., Chang, Y., et al. (2009). 

Prevalence and impact on quality of life of lower urinary tract symtoms among a sample of 

employed women in Taipei: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 46, 
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Bilaga 2, hämtad från:  

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf  

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
version 2012:1.4 
SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 
och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 
Författare: _____________________ År: __________ Artikelnummer: _ __________ 
Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög  Medelhög  Låg  

Anvisningar: 
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 
Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
 
1. Syfte 

a) Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning? 
Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 
 
2. Urval 

a) Är urvalet relevant? 
b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
c) Är kontexten tydligt beskriven? 
d) Finns relevant etiskt resonemang? 
e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 
Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
 
3. Datainsamling 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 
b) Är datainsamlingen relevant? 
c) Råder datamättnad? 
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse 
i relation till datainsamlingen? 
Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 



30 

 

 
4. Analys 

a) Är analysen tydligt beskriven? 
b) Är analysförfarandet relevant i relation 
till datainsamlingsmetoden? 
c) Råder analysmättnad? 
d) Har forskaren hanterat sin egen 
förförståelse i relation till analysen? 
Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 
 
 
 
Bilaga 2, fortsättning.  
 
5. Resultat 

a) Är resultatet logiskt? 
b) Är resultatet begripligt? 
c) Är resultatet tydligt beskrivet? 
d) Redovisas resultatet i förhållande 
till en teoretisk referensram? 
e) Genereras hypotes/teori/modell? 
f) Är resultatet överförbart till ett 
liknande sammanhang (kontext)? 
g) Är resultatet överförbart till ett 
annat sammanhang (kontext)? 
Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 
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Bilaga 3 

 
År 
Författare 
Land 

 
 
 
Titel 

 
 
 
Syfte 

 
 
 
Metod 

 
 
Deltagare 
(bortfall) 

 
 
 
Resultat 

 
Kvalite 
H=hög 
M= 
medel  

 

Andersson, 

G., 

Johansson, 
J-E., 

Nilsson, K. 

& 

Sahlberg-

Blom, E. 

2008 

Sverige 

 
 

Accepting 

and 

adjusting: 
Older 

women´s 

experiences 

of living with 

urinary 

incontinence. 

Beskriva 

erfarenheter att 

leva med 
urininkontinens 

bland personer 

som inte önskar 

vidare 

bedömning och 

behandling. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

intervjustudie. 
Fenomenologisk 

metod 

n=11 kvinnor 

mellan 66-89 

år. 17 kvinnor 
och 1 man 

mellan 57-89 år 

var tillfrågad 

Lära sig leva 

med urin-  

Inkontinens 
trots 

svårigheter. 

Andra 

sjukdomar var 

viktigare. Ovilja 

att söka hjälp. 

H  

Bradway, 

C. 
2005 

USA 

 
 
 

 

 

 

Women´s 

narrative of 
long-term 

urinary 

incontinence. 

Undersöka 

upplevelsen och 
meningen av 

långvariga 

kvinnlig 

urininkontinens, 

genom att 

använda sig av 

en narrativ 

analys. 

Semistrukturerade 

intervjuer och fält- 
noteringar.  

n=17 kvinnor 

med 
urininkontinens 

som varat 

längre än fem 

år. Boende i 

samma stad i 

USA. 

Rekryterades 

från 

urininkontinens 

kliniker. 

Tre teman: 

urininkontinens 
som en resa 

med högre 

mening, 

hanterande 

samt som en 

offerberättelse. 

M 
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Bilaga 3, fortsättning. 

Bradway, 

C W. & 

Barg, F. 

2006 

USA 

 
 

Developing 

a cultural 

model for 

long-term 

female 

urinary 
incontinenc

e. 

Undersöka den 

subjektiva 

upplevelsen hos 

kvinnor som haft 

urininkontinens 

länge och att visa 
hur en kulturell 

modell kan vara till 

hjälp att definiera 

denna upplevelse. 

Semistrukturer

ad intervju 

med 

redovisade 

frågor. 

n= 17 kvinnor 

boende i USA, 

och dess 

förorter. 

Flygblad 

delades ut vid 
olika Target-

sites med 

inbjudan om 

att kontakta 

forskaren, 

snöbollsteknik. 

Tre teman 

framkom; minnen 

av urininkontinens, 

strategier för att 

leva med 

urininkontinens 
och gensvar till 

urininkontinens. 

Kvinnornas 

upplevelser skiljer 

sig mot medias och 

vården bild. 

M

  

 

Bradway, 

C., & 

Strumpf, 

N. 

2008 

USA 
 
 

Seeking 

care: 

Women´s 

narratives 

concerning 

living with 
long-term 

urinary 

incontinenc

e. 

Utforska 

hjälpsökande 

beteénde för 

kvinnor som har 

urininkontinens 

och beskriva hur 
denna upplevelse 

påverkar sexualitet 

och intimitet. 

Inspelade 

intervjuer, 

fältnotiser som 

sedan 

analyserades. 

n=17 kvinnor 

från tidigare 

studie. 

Medelålder 65 

år, 76 % hade 

sökt hjälp, de 
hade haft 

urininkontinens 

i medel 12,8 år 

med ett 

medeltal på 10 

episoder/vecka

. 

Positiv syn av att få 

hjälp från andra. 

Urininkontinens 

hade en negativ 

inverkan på 

självuppfattningen. 
De som sökte hjälp 

var äldre och hade 

levt med 

urininkontinensen 

en längre tid. 

M

  

Hermans

en, I L., 

O´Conell, 

B O. & 
Gaskin, C 

J. 

2010 

Danmark 

 
 

Women`s 

explanation

s for urinary 

incontinenc
e, their 

managemen

t strategies, 

and their 

quality of 

life during 

the 

postpartum 

period  

Att undersöka 

kvinnors 

förklaringar för 

urininkontinens, 3-
5 månader efter en 

förlossning, deras 

bemästringsstrateg

ier, varför de inte 

åtgärdar sin 

urininkontinens 

och påverkan på 

livskvaliteten. 

Tre 

frågeformulär   

användes: UDI 

(urogenital 
distress 

inventory), IID 

(the 

incontinence 

impact 

questionarie) 

och GCD (the 

general 

continence 

n= 75 som 

upplevt 

urininkontinens 

efter 
förlossning, 23-

41 år. 439 

kvinnor 

tillfrågades, 

266 besvarade 

formulären, av 

dessa hade 75 

st 

urininkontinens 

28 % upplevde 

urininkontinenssy

mtom, av dessa 

hade >1 symtom. 
71 % påverkades 

livskvaliteten. 88 % 

hade förklaringar 

till sin urin- 

Inkontinens. 

Strategier föra att 

hantera sin 

urininkontinens. 

H  



33 

 

questionnaire).  

 

 

 

 

 

Bilaga 3, fortsättning. 

Hägglund, 

D. & 

Ahlström, 

G. 

2007 

Sverige 

 
 

The meaning 

of women´s 

experience of 

living with 

long-term 

urinary 

incontinence is 

powerlessness. 

Att belysa 

meningen av 

kvinnors 

upplevelse att 

leva med urin- 

inkontinens. 

Intervjustudie 

med 

fenomenologisk 

hermanuetisk 

metod. 

n= 14 kvinnor 

mellan 34-52 år 

som togs fram 

genom urval 

från en tidigare 

studie gjord av 

författaren. 

Deltagarna 
hade sökt 

professionell 

hjälp. 

Två teman, 7 

subteman: Att 

vara i en utsatt 

situation med 

tre subteman. 

Strävan efter 

anpassande 

med fyra 
subteman. 

H 

Hägglund, 

D. & 

Wadensten, 

B. 

2007 

Sverige 
 
 

Fear of 

humiliation 

inhibits 

women´s care-

seeking 

behavior for 

long term 

urinary 

incontinence. 

Belysa 

meningen av 

kvinnors 

upplevelse av 

sitt beteende 

när de söker 

vård för 

långvarig 

urininkontinens. 

Semistrukturerad 

intervju, 30-

80min. 

Fenomenologisk 

hermaneutisk 

metod, naiv 

strukturerad 

helhetstolkning. 

n=13 kvinnor 

mellan 37-52 år, 

från tidigare 

studie som inte 

tidigare sökt 

hjälp. Alla hade 

anställning. 

Tre teman, 8 

subteman: att 

vara påverkad 

av situationen, 

personliga 

åsikter om att 

söka hjälp 

samt 

förväntningar 
på vården. 

H 

Hägglund, 

D. & 

Walker-

Engström, 

M-L., 

Larsson, G. 

&  

Leppert, J.  

2003 

Sverige 
 
 
 

Reasons why 

women with 

long-term 

urinary 

incontinence 

do not seek 

professional 

incontinence 

help: a cross 

sectional 
population 

based cohort 

study. 

Undersöka 

varför visa 

kvinnor med 

långvarig 

urininkontinens 

söker hjälp, och 

visa inte, och 

deras 

upplevelser av 

hälsoservicen 
samt hur 

kvinnor 

hanterar sin 

urininkontinens 

Telefonintervju 

med formulär, 

finns i bilaga. 

Statistisk metod.  

n= 78 kvinnor 

mellan 23-51 år. 

Valda från 

tidigare studie. 

Kvinnor med 

urininkontinens. 

26 % sökt hjälp 

och hade 

svårare 

symtom. 74 % 

ej sökt hjälp, 

lättare 

symtom och 

visste inte 

varför de inte 

sökt hjälp, 57 
% önskade 

dock 

behandling. 

H 
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Bilaga 3, fortsättning. 

Komo-

rowski, L. 

& Chen, 

B. 

2007 

Kina 

 
 

Female 

urinary 

incontinen

ce in 

China: 

Experience

s and 

perspectiv

es. 

Redogöra för 

erfarenheter och 

perspektiv av 

kvinnor med 

diagnostiserad 

urininkontinens, 

inkluderad 

personlig kunskap 

om urininkontinens, 
påverkan på 

livskvaliteten och 

behandlingserfaren

heter. 

Intervjustudie. 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

n=15 kinesiska 

kvinnor, mellan 

24-81 år. 

Kvinnorna blev 

tillfrågad när de 

var på sjukhuset. 

Osäkerhet och 

okunskap om 

urininkontinen

sen. 

Undvikande i 

det dagliga 

livet. 

Emotionell 

isolering. 
Önskan om 

behandling. 

M 

Ling Way 

Li, F., Pau 

Le Low, L. 

& Tze Fan 

Lee, D. 

2007 

Kina 

 
 

Chinese 

women´s 

experience

s in coping 

with 

urinary 

incontinen

ce. 

Att undersöka 

kvinnors upplevelse 

av att leva med 

urininkontinens i 

Kina. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Genomförd av 

sjuksköterska på 

inkontinensmottag

ning, efter 

planerat besök. 

n=9 kvinnor 

mellan 42-77 år 

som hade 

kontakt med 

kontinensmottag

ning, talade 

cantonesiska och 

hade diagnosen 
stressinkontinen

s. 

Två teman, tre 

kategorier. 

Rädslor att 

hantera 

urininkontinen

s, med tre 

subkategorier. 

Strategier att 
bekämpa sin 

urininkontinen

s. 

M 

Mac-

Donald, C 

D. & 

Butler, L. 

2007 

Canada 

 
 

Silent no 

more. 

Elderly 

women´s 

stories of 

living with 

urinary 

incontinen
ce in long-

term care. 

Att undersöka äldre 

kvinnors 

upplevelser av 

urininkontinens. 

Kvinnorna vårdas 

på ett äldreboende. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerand

e intervjuer. 

n=6 kvinnor 

mellan 73-94 år 

som var boende 

på två olika  

äldreboenden i 

östra Canada. 

Alla hade varit 

urininkontinenta 
minst sex 

månader. 

Förlust av 

kontroll. 

Minskad 

självkänsla. 

Rutiner och 

ritualer av 

vårdpersonal 

på 
äldreboendet. 

H 
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Bilaga 3, fortsättning. 

Zeznock, 

D E.,  Gilje, 

F L. & 

Bradway, 

C. 

2009 

USA 

(Alaska) 

 
 

Living with 

urinary 

incontinence: 

Experiences 

of women 

from “The 

last frontier”. 

Att undersöka 

Alaskas 

kvinnors 

upplevelse av 

att leva med 

urininkontinens. 

Ostrukturerad 

intervju med 

en inledande 

fråga. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

n=17 kvinnor 

mellan 33-86 år 

boende i Alaska 

som upplevde 

urininkontinens. 

Talade engelska 

och var över 18 

år. Flygblad 

placerades ut 
på kliniker som 

hanterade 

urologi, 

kvinnohälsa och 

familjehälsa 

samt på 

seniorcenter. 

Deltagarna fick 

sedan själva 

kontakta 
forskaren. 

Sex teman, 20 

subteman. Teman 

var: Dela 

hemligheten, 

försöka få in det i 

vardagen, oro för 

läckage, söka 

lösningen, möten 

med vårdare och 
att lösa problemet.  

 

H 

 

 

 

 

 

 


