
 

 

 

 
 
 
 
Magisterexamensarbete 
 
Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om 
informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid 
första kontakten med vårdcentral. 
 

 
 

Empirisk studie med kvalitativ ansats. 
 
The district nurse/nurse perception of the information given to women with 
urinary incontinence at first contact with health center. 

 
Empirical study with qualitative approach 

 
 
Författare: Pia Hultman & Sofia Samuelsson 

Handledare: Doris Hägglund 

Examinator: Ginger Selander 

Granskare: Ewa Billing 

Ämne/huvudområde: Omvårdnad 

Kurskod: VÅ 3111 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 170110 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen 

sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. 

Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 

Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja x Nej ☐ 

 
Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 



 

 

Sammanfattning 
 
 
Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den 

information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med 

vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en 

sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. En fenomenografisk kvalitativ ansats 

valdes till studien där materialet har analyserats utifrån från fem steg enligt Larsson & 

Knutsson-Holmström (2014). Resultat: Kvinnan med UI hamnar oftast hos en 

telefonrådgivningssköterska vid första kontakten med vårdcentral. Deltagare i studien 

upplever osäkerhet från telefonsköterskan. Mycket information ges både vid telefonkontakt 

och vid mottagningsbesök. Deltagarna i studien har olika rutiner men lämnar ut samma 

information. Informationen anpassas beroende på ålder, förkunskaper, språkhinder eller 

svårigheter att ta emot informationen. Deltagare i studien upplever att det är tidskrävande att 

ge information. Samarbete med annan vårdpersonal saknas och förståelse av UI eller vikten 

av information angående UI saknas bland annan vårdpersonal. Samtliga deltagare upplever att 

ett bra stöd finns för att ge information. Tidsbrist uppgavs som ett hinder när det gäller att 

förtydliga informationen till kvinnan eller fördjupa sin egen kunskap och reflektera över 

informationen som ges. Konklusion: Viktigt är att tid finns för att kunna ge information och 

för att DSK/SSK ska kunna förtydliga informationen för kvinnor med UI, utveckla 

informationen som ges och fördjupa sin egen kunskap i UI. Flera yrkesgrupper på vårdcentral 

behöver bli insatt i UI. Behov finns att öka medvetenheten, erkännandet och förståelse av 

arbetet med UI. UI behövs lyftas fram i ljuset hos politiker, vårdpersonal och samhälle för att 

nå ut till fler kvinnor med UI. 
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Abstract 
 

 

Aim: to describe the district nurse/nurse perception of the information given to women with 

urinary incontinence at first contact with health center. Methodology: Semistructured 

individual interviews with five district nurses and one nurse were carried out with an 

interview guide. A phenomenographic qualitative approach was chosen for the study and the 

material was analysed by five steps developed by Larsson & Knutsson-Holmström, (2014). 

Result:  Woman with UI usually end up with a nurse counseling by phone at the first contact 

of the health center. Participants in the study feel uncertain from the telephonecounseling 

nurse. Much information is given both in telephone contact and at clinic visits. Participants 

have different routines but leave out the same information. The information is customized 

depending on age, knowledge, language barriers or difficulties to receive information. 

Participants in the study feel that it often can be time consuming to give information. 

Collaboration with other health professionals are missing and lack of understanding of the UI 

or the importance of information about the UI is missing among other health professionals. 

All participants feel that there is good support when they provide information to the women. 

Lack of time is to clarify the information to the woman, deepen their own knowledge or 

reflect on the information given. Conclusion: Importantly is that time is available for district 

nurse /nurse to clarify information for women with UI, developing the information provided 

and deepen their own knowledge of  UI. Several professionals in health care centers need to 

become familiar with UI. There is a need to increase awareness, recognition and 

understanding of the work on UI. UI needs to be brought to light by politicians, health 

professionals and the community to reach out to more women with UI. 
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INLEDNING   
Det finns flera anledningar till att kvinnor med urininkontinens inte söker vård.  För att lyckas 

få fler kvinnor med urininkontinens att söka vård och få den hjälp de är berättigade till är det 

viktigt att kvinnorna får den kunskap och information de behöver. Vi vill därför göra denna 

studie för att få kunskap om informationen (DSK/SSK) ger till kvinnor med urininkontinens 

vid första kontakt med vårdcentral.  

 
 

BAKGRUND 

Urininkontinens  

UI är ett stort världsomfattande folkhälsoproblem (Irwin, Kopp, Agatep, Milsom & Abrams, 

2010). Förekomsten av UI varierar i olika undersökningar och prevelens uppgifter från vissa 

delar av världen kan vara mycket bristfälliga, som till exempel från Afrika och södra 

Amerika. Trots detta beräknades år 2016 att närmare 400 miljoner människor hade UI (Global 

Forum on Incontinence [GFI], 2016) och antalet personer med UI förväntas öka med tiden, 

den största ökningen i utvecklingsländerna (Irwin, et al., 2010).  I Sverige räknar man med att 

mer än en halv miljon människor har UI. Alla åldrar och båda könen drabbas av problemet 

men vanligast är det bland kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2001) och äldre. Var tredje 

person över 65 år har läckage av urin (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2013). Förekomsten av UI ökar bland kvinnor från tre till fem procent vid 20 års ålder, till 10 

procent vid 40 års ålder. Vid 50 års ålder förekommer det hos 12 procent och vid 80 års ålder 

hos 25 procent. Andelen kvinnor med UI fördubblas mellan menopausåldern och 75 års ålder. 

Det är inte ovanligt att långt över hälften av äldre kvinnor på institutioner har UI 

(Folkhälsomyndigheten, 2001).  

Definition 

UI innebär ett ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt eller 

hygieniskt problem för individen (Abrams et al., 2002). UI är ingen sjukdom utan ett symtom 

och behöver inte vara ett livslångt lidande, det finns hjälp att få (Visser et al., 2012). Det finns 

många olika slags former och grader av UI, de tre vanligaste typerna är ansträngnings-, 

trängnings- och blandinkontinens. Ansträngningsinkontinens är den vanligaste 

inkontinensformen hos yngre och medelålders kvinnor medan trängnings- och 

blandinkontinens ökar med stigande ålder (Peeker & Samuelsson, 2015).  
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Orsak och riskfaktorer  

Orsaken kan variera, ibland är även orsaken okänd. Vanliga orsaker kan vara 

urinvägsinfektion, svaghet i muskler och ligament eller ofrivilliga 

blåsmuskelsammandragningar (Peeker & Samuelsson, 2015). Ibland kan orsaken även vara 

bakomliggande sjukdom som demens eller någon form av neurologisk sjukdom (SBU, 2001). 

UI kan även orsakas av intag av vissa läkemedel. Riskfaktorer för UI hos kvinnor är hög 

ålder, högt BMI, kronisk hosta, stroke, diabetes och kvinnor som fött flera barn (Rohr et al., 

2005). Andra riskfaktorer för UI är långvarig förstoppning, gynekologiska operationer, defekt 

i bindväv och tungt lyftarbete (Folkhälsomyndigheten, 2001).  

 

Vård/ behandling 

Det finns många effektiva behandlingssätt, specifikt utformade för de olika 

inkontinensformerna, som till exempel bäckenbottenträning, blåsträning och även 

läkemedelsbehandling (Visser et al., 2012). Landstinget Dalarna har ett vårdprogram för 

utredning, behandling, omvårdnad och uppföljning av personer som har UI. Vårdprogrammet 

fungerar som ett stöd för vårdpersonal att på bästa sätt kunna hjälpa patienterna med UI. 

Målet är att alla patienter som är drabbade av UI ska få fastställd diagnos och erbjudas 

utredning. Primärvården har den viktigaste rollen när det gäller vård av patienter med UI. 

Men det är patienterna själva som måste söka hjälp (Landstinget Dalarna, 2015).  

 

Livskvalitet  

Urininkontinens leder till stor försämring av livskvaliteten hos kvinnorna med UI då det är 

vanligt med depression, skamkänslor, dåligt självförtroende och social isolering (Visser et al., 

2012).  Många av kvinnorna är även rädda för urinläckage och måste därför planera dagens 

aktiviteter i detalj samt ha vetskap om var närmaste toalett finns. Detta kan bidra till att många 

avstår helt från socialt umgänge eller aktiviteter som de tidigare tyckte var roliga. Ofta 

inverkar UI även negativt på sex- och samlivet hos dessa patienter, vilket leder till lidande 

inte bara för kvinnan utan även för kvinnans partner (SBU, 2001). Vanligt är också att 

kvinnorna känner sig ofräscha och är rädda för att lukta illa (Andersson, Johansson, Nilsson & 

Sahlberg-Blom, 2008). I andra kulturer och religioner är ofta renhetskraven stränga. Enligt 

många olika religioner gör biologiska funktioner, som till exempel att tömma blåsan, 

människan oren. Dessa orenheter måste avlägsnas innan kvinnan bland annat utför sina 
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religiösa plikter. Underlivet måste då sköljas under rinnande vatten efter varje toalettbesök för 

att inte vara oren (Hanssen, 2007). I en studie från Egypten beskrev muslimska kvinnor en 

försämrad livskvalitet. UI påverkade deras böneschema då de inte kunde be lika ofta som de 

önskade eller fick göra avbrott i bönen på grund av urinläckage (El-Azab & Shaaban, 2010). 

 

Känsla av sammanhang   

Hur kvinnor med UI handskas med besvären kan förklaras utifrån Aaron Antonovskys, känsla 

av sammanhang (KASAM). Antonovsky beskrev att skillnader hos individers psykiska hälsa 

kan förklaras med hur varje individ bearbetar sina upplevelser. KASAM består av ett samspel 

av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om det som 

händer runt individen både i världen, inom och utanför individen, att göra händelser i livet 

begripliga. Hanterbarhet, vilket innebär vilka resurser individen har för att lösa situationer, 

resurserna är viktiga för att individen ska kunna hantera motgångar. Meningsfullhet handlar 

om att individen upplever att utmaningar i livet känns värda att engagera sig i och lägga 

energi på. Den person som upplever att livet är meningsfullt kommer att kämpa på i tuffa 

situationer och kan handskas bättre med jobbiga situationer (Antonovsky, 2005).  

Primärvården har nyckelrollen vid vård av kvinnor med UI. Genom att ge kvinnorna begriplig 

information, rätt kunskap och råd ökas kvinnans förståelse för UI och kvinnan får även bra 

förutsättningar för att göra UI hanterbart (Albers-Heitner et al., 2011; SBU, 2001). 

 

Patient-, distriktssköterske- och sjuksköterskeperspektiv 

Att få behandling eller hjälp för UI har stor betydelse för livskvaliteten hos kvinnor med UI. 

Ändå söker bara mellan 20 och 50 procent av kvinnorna med UI hjälp hos sjukvården (SBU, 

2001). UI är ett dolt folkhälsoproblem som utmärks av både underdiagnostik och 

underbehandling (Folkhälsomyndigheten, 2001). Ofta nämner kvinnorna inte för sin 

distriktssköterska att de lider av UI (Visser et al., 2012). Orsaker kan vara rädsla för att bli 

förödmjukade och detta avskräcker dem från att söka vård (Ostaszkiewicz, O’Connell, & 

Dunning, 2014). Största orsaken till att kvinnorna inte söker vård är för att de inte tycker 

besvären är ”tillräckligt stora” (Visser et al., 2012). Många gånger söker inte kvinnorna på 

grund av okunskap då de tror att besvären måste skötas själv och att det är något normalt vid 

åldrande (Lönn & Carlson, 2008). I studier har det framkommit att medvetenheten och 
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förståelsen för UI är dålig bland allmänheten och hos vårdpersonal. Detta leder till att kvinnor 

får otillräcklig hjälp (Buckley & Lapitan, 2010; Gasquet , et. al, 2006). 

Distriktsköterskor i en svensk studie upplevde att det fanns för lite samarbete och förståelse 

om UI hos olika yrkesgrupper i vården. De kände att ökad samverkan mellan yrkesgrupperna 

behövdes men ingen tid fanns över, varken till att förbättra samverkan mellan yrkesgrupperna 

eller fördjupa sig i sin egen kunskap. Vidare upplevde de ensamhet i sitt arbete och att 

ledningen inte prioriterade deras arbete samt att inkontinensmottagningen inte hade samma 

status som andra mottagningar (Hägglund, 2010). Utifrån etiska aspekter gentemot 

kvinnornas lidande så är det viktigt att få ökad spridning av evidensbaserade vårdprogram 

inom primärvården, att anpassa resurserna till en ökad satsning på behandlingsformer som kan 

tillämpas (SBU, 2001).  

 

Samhälleliga aspekter  

Närmare 400 miljoner människor i världen påverkas idag av inkontinens i alla dess former. En 

åldrande befolkning, en ökad belastning av kroniska sjukdomar förespår att antalet människor 

som är i behov av inkontinensvård kraftigt kommer att öka under de kommande åren. Detta 

leder till ökade krav på vården. Antalet personer med urininkontinens är betydligt högre än de 

med Alzheimers, diabetes och stroke tillsammans. Trots dess prevalens är inkontinens det 

tillstånd där sämst förståelse finns och det tillstånd som diskuteras minst inom sjukvården och 

i samhället. UI är även ofta "dolt" i statistiken och överskuggas ofta av andra kroniska 

sjukdomar. Primärvården kan spela en stor roll för att förbättra UI-vården. Många källor pekar 

på att befolkningens och vårdpersonalens kunskap, medvetenhet och förståelse för UI saknas 

(Buckley & Lapitan, 2010; Gasquet , et. al, 2006; GFI, 2016). Även brist på information om 

vilka behandlingar som finns tillgängliga saknas hos befolkningen och vårdpersonal 

(Strickland, 2014). Vid det 6:e Global Forum on Incontinence, som ägde rum april 2016, 

rekommenderades politiska åtgärder för att förbättra information och kommunikation om UI. 

Att öka medvetenheten, erkännande och förståelse av UI belystes (Buckley & Lapitan, 2010; 

Gasquet, et. al, 2006; GFI, 2016). Urininkontinens leder till otroligt stora kostnader och totalt 

kostar UI varje år tre till fyra miljarder kronor i Sverige (SBU, 2001). För att minska 

kostnaderna inom inkontinensvården behövs en ökad medvetenhet, kunskap hos befolkning 

och vårdpersonal samt förbättrad kompetens inom primärvården (GFI, 2016). I en studie från 

Nederländerna jämfördes specialistutbildade inkontinenssköterskor mot allmänläkare vid 

förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Resultatet visade en stor kostnadseffektivitet genom 
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specialistsjuksköteskans kunskap och att hen gav rätt information och utbildning till 

patienterna (Albers-Heitner et al., 2012).  

 

Information/ kommunikation inom vården 

Syftet med kommunikationen i vården är att stödja individens förmåga och kraft till hälsa och 

egenvård. I denna process är dialogen och synen på lärande och kunskap det viktigaste. Om 

informationsöverföring ska fungera krävs strategier som är dialoginriktade och 

patientcentrerade. Det är stor skillnad mellan att ge passiv information och att kommunicera 

med patienten i ett lärande i en dialog (Fossum, 2013). Detta senare möte innebär att 

sjuksköterskan med sitt expertkunnande möter patienten som en expert på att leva med UI i en 

dialog (Kroksmark, 1997). Patienters syn på sjuksköterskan är att hen måste ha god 

kommunikationsförmåga, kunna ge förtroende, förmedla förtroende och ha ett informellt 

förhållningssätt när information kring UI ges. Sjuksköterskorna ska även kunna lindra ångest 

och skamkänslor och inneha specialistkunskap i ämnet UI (Shaw, Williams, & Assassa, 

2000). Att vårdgivarna har stor förståelse om ämnet UI är viktigt för patienterna (Hägglund & 

Wadsten, 2007). Det är extra viktigt att samtalet med patienten blir bra för att de ska våga 

berätta om sina besvär, då många patienter tycker att det är svårt att söka hjälp för UI.  

Patienten ska känna att det finns hjälp att få och att sjuksköterskan finns där för deras skull. 

Ett gott samarbete mellan patient och sjuksköterska leder till att patienten verkligen kan få 

hjälp och inte bara inkontinensskydd (Hägglund, 2010). Med god information och förståelse 

om urininkontinens förbättras livskvaliteten hos patienterna (Albers-Heitner et al., 2011). 

Sjuksköterskan bedömer själv vilken information som patienten behöver för att kunna förstå 

sin situation. Att vara patient innebär nästan hela tiden att minne och uppmärksamhet är 

förändrade. Det kan finnas ett starkt fokus på oro, känslor som till exempel utsatthet och 

ensamhet. Det kan också vara svårt för patienten att kunna se, höra, förstå och visa att 

informationen gått fram. Då kan det vara lämpligt att välja den viktigaste delen av 

informationen och ge information i lagom omfattning. Upprepad information kan också 

behövas (Sandberg, 2014).  
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Kommunikationshinder 

I sjukvården är språkbruket viktigt så att man talar så att andra förstår. Låter personalen 

stressad påverkas patienten att inte berätta eller fråga om något som kräver tid, engagemang 

och förtroende. Det är betydelsefullt hur man uttrycker sig och att undvika uttryck som inte 

alla förstår som kan försvåra förståelsen (Fossum, 2013). Ett annat hinder är språkbarriärer. 

Inom sjukvården möter sjuksköterskan människor från olika kulturer som kan ha mycket olika 

tankar och behov vilket kan leda till andra förväntningar och beteenden än vad 

distriktssköterskan är van vid. När en person ska översätta sina tankar från ett språk till ett 

annat går oftast en del av betydelsen av informationen förlorad och vanligt är att det ger 

upphov till missförstånd. Då kan en tolk behövas som kan tolka budskap samt överföra 

budskap till ett annat språk och göra det på ett sätt så innebörden blir den samma för både 

mottagare och avsändare (Hanssen, 2007).  

 

 

Utbildning/ kunskap 

Om individen inte förstår orsaken bakom UI kan det resultera i minskat vårdsökande 

(Botelho, Elstad, Taubenberger, & Tennstedt, 2011: Visser et al. 2012). Forskare har 

rapporterat att kvinnor med UI inte söker vård på grund begränsad kunskap (da Silva & de 

Moraes Lopes, 2009; Visser et al., 2012) och studier har visat att kvinnor med UI har 

otillfredsställda utbildningsbehov i samband med UI (Day, Leavy-Warren, Loughran, & 

O´Sullivan, 2014). Patienter som fått information och utbildning om undersökning, 

tillvägagångssätt och bakgrundsfysiologi av sjuksköterska kunde hantera sin UI och kunde 

förstå vikten av att gå med på behandling och följa riktlinjerna vid UI (Albers-Heitner, 

Berghmans, Nieman, Lagro-Janssen, & Winkens, 2008). Primärvården har den viktigaste 

rollen när det gäller vård av patienter med urininkontinens (SBU, 2001). Sjuksköterskor måste 

främja medvetenheten kring ämnet UI och har en nyckelroll i att ge utbildning och råd 

angående UI till kvinnor i samhället (Day, Leavy-Warren, Loughran, & O´Sullivan, 2014).  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albers-Heitner%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18462277
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albers-Heitner%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18462277
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berghmans%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18462277
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berghmans%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18462277
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lagro-Janssen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18462277
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winkens%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18462277
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Problemformulering  

Studier visar att det finns ett stort mörkertal hos kvinnor med urininkontinens då det är få 

kvinnor som söker hjälp för sina besvär (Da Silva & de Moraes Lopes, 2009; El-Azab, & 

Shaaban, 2010; Hägglund & Wadsten, 2007; Strickland, 2014).  Det finns flera anledningar 

till att de inte söker vård, många tror att det är något som är normalt efter barnafödande eller 

vid stigande ålder. Andra tycker det är pinsamt, tabubelagt och svårt att tala om. Många söker 

inte vård för de upplever att deras besvär är milda och går att leva med, oftast väntar de tills 

besvären blir stora innan de söker vård.  Även okunskap om urininkontinens och om vilka 

behandlingar som finns, leder till att färre kvinnor med urininkontinens söker vård 

(Strickland, 2014).  För att lyckas få fler kvinnor med UI att söka vård och få den hjälp de är 

berättigade är det viktigt att kvinnorna får den kunskap och information de behöver. 

Forskning har visat att patienter som fått information och utbildning av sköterska kunde förstå 

vikten av att gå med på behandling och följa riktlinjerna vid UI (Albers-Heitner, et al., 2008). 

Vi vill därför göra denna studie för att få kunskap om informationen 

distriktsköterskor/sjuksköterskor ger till kvinnor med urininkontinens vid första kontakt med 

vårdcentral.  

 

Syfte 

Att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans uppfattning om den information som ges till 

kvinnor med urininkontinens, vid första kontakten med vårdcentral. 

 

 

METOD 
 
 

Design 

Beskrivande design valdes vilket är lämpligt att använda för förståelse av fenomen eller 

situationer (Danielsson, 2014). För att uppnå studiens syfte valdes en metod med 

fenomenografisk kvalitativ ansats. Fenomenografi fokuserar till att kartlägga individers olika 

uppfattningar av ett fenomen och hur de kan skilja sig åt, inte åt själva fenomenet som sådant. 

När man intresserar sig för människors sätt att uppfatta ett visst fenomen kallas det för andra 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albers-Heitner%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18462277
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ordningens perspektiv. Begreppet uppfattning är en tankemässig relation mellan deltagaren 

och fenomenet i fråga (Larsson & Knutsson-Holmström, 2014). 

 

Förförståelse 

Förförståelse kan beskrivas som det vi kan och vet innan vi påbörjar en studie. Det handlar 

inte bara om det vi lärt oss utan även om det vi har med oss från livet i form av erfarenheter 

och värderingar (Priebe & Landström, 2014). Förförståelse kan vara både fördomar och 

förkunskap, alltså hinder och möjligheter för att skapa ny förståelse. Därför är förförståelsen 

avgörande för den nya förståelsen författarna kan få (Friberg & Öhlén, 2014). För att stärka 

studiens pålitlighet måste författarna ha god insikt i att de påverkas av sina tidigare 

erfarenheter och vilken förförståelse som finns. Annars finns en risk att slutsatser dras som en 

konsekvens av författarnas förförståelse och kan ge felaktiga bedömningar (Priebe & 

Landström, 2014). Författarna i denna studie har väldigt skilda erfarenheter, kunskaper i sina 

tidigare yrkesliv och ingen fördjupad erfarenhet och kunskap av att arbeta med kvinnor med 

urininkontinens. Där av har författarna fördjupat sin medvetenhet om deras egen förförståelse 

i ett försök att den inte ska påverka studiens riktning.   

 

Undersökningsgrupp 

Studien genomfördes i fyra olika kommuner i Dalarna på fyra olika vårdcentraler. Urval 

gjordes med hänsyn till syftet för studien (Danielsson, 2014). Ett strategiskt urval gjordes för 

att försöka nå de distriktssköterskor/sjuksköterskor med mest erfarenhet av ämnet UI 

(Henricson & Billhult, 2014). Variation i yrkeserfarenhet, ålder och placering av vårdcentral 

eftersträvades för att få en så rik och varierad bild av (DSK/SSK) uppfattning av fenomenet 

(Larsson & Knutsson-Holmström, 2014). Inklusionskriterier för deltagarna var att de var 

utbildade som distriktsköterska eller sjuksköterska med minst ett års erfarenhet av att arbeta 

med UI hos kvinnor på vårdcentral. Exklusionskriterier var distriktsköterska eller 

sjuksköterska utan ett års arbetslivserfarenhet inom området UI. Målet var att intervjua åtta 

DSK/SSK för att uppnå en variation i DSK/SSK uppfattningar och för att få ett att hanterbart 

material att arbeta med. Enligt Larsson och Knutsson-Holmström (2014) gäller det att 

inkludera så många deltagare som möjligt i studien för att avspegla det variation av 

uppfattningar som finns men viktigt är också att begränsa antalet deltagare så att 

textmaterialet inte blir ohanterligt stort. I denna studie var det fem distriktsköterskor och en 
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sjuksköterska som valde att delta och då dessa motsvarade inklusionkriterierna så 

exkluderades ingen. Intresset att delta i studien var liten och trots upprepade påminnelser var 

det vårdcentraler som inte svarade alls. Samtliga deltagare var kvinnor och hade 

vidareutbildning inom inkontinens. Åldern på deltagarna var 29 år som yngst och 63 år som 

äldst, medelåldern var 51,5 år. Deltagarna hade arbetat på vårdcentral mellan 2,5 år till 20 år 

och i genomsnitt 14,7 år. Medelvärdet på hur länge deltagarna hade arbetat med UI var sex år, 

där den som arbetat längst med UI hade arbetat i 14 år och den som arbetat kortast tid hade 

arbetat ett år.  Två deltagare arbetade 10 % med UI, två deltagare arbetade 15 % med UI och 

två av deltagarna kunde inte uppge i hur stor omfattning de arbetade med UI. Tre 

vårdcentraler hade två inkontinenssköterskor per vårdcentral, en vårdcentral hade en 

inkontinenssköterska på vårdcentralen och en vårdcentral hade samarbete med barnmorska 

(tabell 1). 

 

Tabell 1. Undersökningsgrupp. 

  

 

Ålder 

   

  

Inkontinens 

utbildning 

 

Erfarenhet 

att arbeta 

på vård- 

central 

 

 

Erfarenhet 

att arbeta 

med 

inkontinens 

 

Omfattning 

av arbete av 

UI 

Deltagare 1 60år Ja 16år 14år Vet ej. 

Deltagare 2 54år Ja 16år 3år 10% 

Deltagare 3 63år Ja 20år 5år 10 % 

Deltagare 4 29år Ja 5år  2år 15 % 

Deltagare 5 59år Ja 12år 12år Vet ej. 

Deltagare 6 44år Ja 2,5år 1år 15 % 

 
 
 

Datainsamlingsmetod 

Kvalitativ intervju av semistrukturerad karaktär tillämpades. En utarbetad intervjuguide av 

författarna med öppna frågor användes (Bilaga 1). Även följdfrågor, tilläggsfrågor användes 

under intervjun för att täcka in önskade områden. Vid semistrukturerade intervjuer behövs 

inte frågorna tas i samma ordning utan anpassas till det som kommer upp i intervjun och 

intervjuguiden ger möjlighet att strama upp intervjun med frågor om det väsentliga. 

Intervjuguiden ska vara som stöd under intervjun och intervjuaren ska vara väl införstådd med 

sina frågor (Danielsson, 2014).  Deltagarna i studien tillfrågades om att berätta om sina 

uppfattningar om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens, vid första 
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kontakten på vårdcentral. Nio intervjufrågor ställdes där deltagarna fick tala fritt och delge 

sina egna uppfattningar om informationen. Frågorna berörde olika områden av deltagarens 

uppfattning gällande informationen samt vilka hinder och möjligheter som förelåg. 

 

Tillvägagångssätt  

Provintervju gjordes för att undersöka om frågorna var adekvata och om planerad tid var 

hållbar. Efter provintervjun justerades frågorna i intervjuguiden och ytterligare tre basfrågor 

tillkom (Danielsson, 2014). Samtycke till att genomföra intervjuer söktes hos 

verksamhetschefer på vårdcentraler i fem olika kommuner i Dalarna. Detta gjordes via brev 

där även information om studien och dess syfte bifogades (bilaga 2). Informationsbrev till 

(DSK/SSK) medsändes i samma försändelse där studien förklarades samt att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan motivering. Vidare informerades att materialet 

behandlades konfidentiellt och att det makuleras efter studien avslutats. I breven tillfrågades 

även om verksamhetschefen kunde vara behjälplig att välja ut deltagare till studien. De 

deltagarna som var intresserade av att medverka i studien skickade sedan sitt godkännande i 

retur till författarna och därefter kontaktades deltagarna via telefon för att bokas in till 

intervju. Ingen av deltagarna valdes bort, alla de sex personer som ville medverka i studien 

fick delta då de svarade till inklusionskriterierna i studien. Variation av yrkeserfarenhet, 

placering av arbetsplats och ålder fanns. Efter godkännande från deltagarna spelades 

intervjuerna in med diktafon, för att ge en så nyanserad bild som möjligt vid transkribering. 

Fyra av intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplatser, två av intervjuerna urfördes via 

telefon, alla intervjuer gjordes enskilt för att minimera risken att bli störd. Båda författarna 

närvarande vid fem intervjuer och en intervju var bara en av författarna närvarande. 

Intervjuerna varade mellan 20-50 minuter vardera. Intervjuerna transkriberades ordagrant av 

författarna för att få med allt som till exempel tankepaus, suckar, skratt med mera. En 

författare transkriberade två intervjuer mer än den andra författaren. Transkribering gjordes 

direkt efter eller dagen efter intervjun för att hålla intervjun i färskt minne. 
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Forskningsetiska överväganden 

De fyra grundläggande etiska principerna som omvårdnadsforskning styrs av tillämpades i 

studien. Dessa fyra principer, autonomiprincipen, principen att göra gott, principen att inte 

skada och rättviseprincipen relaterades genom att deltagaren sågs som en fri människa som 

kunde tänka, handla och utvecklas. Genom att lyfta deltagarens uppfattning och erfarenhet om 

den information som ges till kvinnor med urininkontinens fanns önskan att studien skulle 

kunna vara motiverande och ge mer kunskap även för deltagaren. Strävan efter att behandla 

samtliga deltagarna lika och värna om deras integritet och självbestämmande fanns. Ingen av 

deltagarna skulle komma till skada av studien (Sykepleiernes Samarbeid i Norden [SSN], 

2003). Verksamhetschefer och deltagare fick full information om studiens syfte och vad 

studien handlade om. Tillstånd att utföra studien på vårdcentralerna söktes hos 

verksamhetscheferna och för att värna om deltagarens rätt till självbestämmande inhämtades 

informerat samtycke från de frivilliga distriktssköterskorna innan studien påbörjades (Bilaga 

4) (Kjellström, 2014). Inget tvång eller påtryckning utövades. Deltagarna kunde när som helst 

avbryta deltagandet i studien om så önskades, utan närmare motivering (SSN, 2003). 

Intervjumaterialet avidentifierades, var konfidentiellt och förvarades säkert under arbetets 

gång (Danielsson, 2014). Studien godkändes av verksamhetschefer på berörda vårdcentraler i 

fem olika kommuner i Dalarna. Författarna utförde Högskolan Dalarnas etiska 

egengranskning (bilaga 5) och ingen ansökan till Forskningsetiskanämnden (FEN) behövdes 

göras 
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Analys 
 
 
Data analyserades med en fenomenografisk analys med induktiv ansats, vilket har som syfte 

att genom förutsättningslöst granska och analysera texterna, upptäcka mönster i deltagarnas 

uppfattningar. Materialet i studien har genom analysprocessen utgått från fem steg (Larsson & 

Knutsson-Holmström, 2014).  

 

 

 

 

 

1. Orientering 

Materialet lästes igenom noggrant, flera gånger av båda författarna för att få ett 

helhetsintryck av innehållet. 

 

2. Kondensering 

Varje intervju lästes igen, i detalj.  Avsnitt där deltagarna beskrev sina egna 

uppfattningar samt reflektioner kring fenomenet identifierades och klipptes ut. 

 

3. Jämförelse 

De utvalda avsnitten lästes igen och jämfördes sedan för att hitta variationer och 

likheter. 

 

4. Strukturering 

Variationer och likheter av uppfattningar sorterades in i grupper. Uppfattningar med 

likheter sorterades in i samma grupp. 

 

5. Tematisering 

Kategorier formulerades och ett tydliggörande gjordes för att hitta en struktur. 

 

Steg fyra och fem gjordes om och om igen för att komma fram till relevanta kategorier som 

belyste fenomenet. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och 14 underkategorier (tabell 2). 

 

Tabell 2.  

Sammanställning av huvudkategorier och underkategorier utifrån dsk/ssk uppfattning om 

informationen som ges till kvinnor med UI vid första konakten på VC. 

Huvudkategori Underkategori 

Använder vårdprogrammet som stöd 

DSK/SSK osäkerhet 

Mycket information på kort tid i telefon 

Mer utförlig information på första 

mottagningsbesöket 

 

 

Anpassar informationen   

 

Kvinnan vill oftast ta emot information 

Hinder att ta emot information 

Att förstå information 

Vad kvinnan med UI behöver mest 

information om 

Information om UI vid olika tillfällen 

 

Förutsättningar för att ge information 

 

Tid för att ge information 

Stöd för att ge information 

 Vårdcentralens information till kvinnor med 

UI 

Primärvårdens möjligheter och hinder 

att ge information 

 

 

Förslag/möjligheter till att nå ut med mer 

information 

Brist på samarbete är ett hinder 

Brist på tid 
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Använder vårdprogrammet som stöd 

Denna kategori visade följande underkategorier: DSK/SSK osäkerhet, Mycket information på 

kort tid i telefon och Mer utförlig information på mottagningsbesöket. 

 

DSK/SSK osäkerhet 

När kvinnor med UI söker för sina besvär vid första kontakten på vårdcentral sker detta ofta 

hos läkare när patient söker för något annat eller när patient söker för andra besvär på 

DSK/SSK-mottagningen. Men vanligast är att kvinnan söker sin vårdcentral och blir uppringd 

av en telefonrådgivningssköterska. Deltagarna i studien är lite osäkra på vilken information 

kvinnan får i telefonrådgivningen då det oftast inte är deltagaren själv som ringer upp. En 

deltagare uppger att de hoppas att alarmsymtom utesluts innan kvinnan hänvisas till 

inkontinensmottagningen. 

 

”Förhoppningsvis så har den som pratat med patienten först då tagit reda på så 

det inte är något akut påkommet som behöver till läkare snabbt”. (Deltagare 1). 

 

Flera av (DSK/SSK) uppger också att de känner en viss osäkerhet från telefonsköterskan, att 

de känner sig otrygga med att ge ut information eller boka in kvinnor som ringer angående UI. 

Många gånger vill telefonsköterskan att inkontinenssköterskan talar direkt med kvinnan själv 

för att boka in henne till ett mottagningsbesök. 

”De flesta känner sig lite otrygga, alltså, en viss otrygghet så att de vill gärna 

att jag tar kontakt själv med patienten för att några av patienterna är lite emot 

mätningar”. (Deltagare 4). 

 

Mycket information på kort tid i telefon 

De (DSK/SSK) som ringer upp kvinnan har mycket information som ska ges. Alla 

vårdcentraler har olika rutiner men ger i stora drag lika information. Alarmsymtom utesluts, 

anamnes tas, information om att utredning måsta göras och varför, samt vilka 

utredningsrutiner som finns på vårdcentralen ges. (DSK/SSK) informerar om att det finns 

hjälp att få, talar om patientens besvär och informerar om patientens besvär. Vidare 

informeras kvinnorna även om hur vanlig symtomen är och att kvinnan inte är ensam om 
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besvären. Viktigt för (DSK/SSK) är att få veta hur kvinnan med UI lever med sina besvär och 

informerar kvinnan om vilka möjligheter som finns för att få förbättring, och inte enbart 

skydd. (DSK/SSK) informerar även om knipövningar, frågeformulär, dryckes- och 

urinmätningslista som patient ska fylla i, prov som bör tas, varför proverna ska tas och varför 

det är viktigt att fylla i alla listor och göra urin- och dryckesmätningar. Även information om 

gynekologiska undersökningar ges och till sist bokas patient in för ett mottagningsbesök. All 

information ges mer kortfattat via telefonen.  

 

”I telefon kan det ju vara lite snärjigt, då är det liksom mindre tid avsatt och så 

där, då brukar jag säga att vi tar det muntligt när du kommer liksom och går 

igenom det ordentligt då”. (Deltagare 6). 

 

De flesta av kvinnorna får lämna urin- och glukosprov innan mottagningsbesöket, några av 

kvinnorna får ta proverna på besöksdagen. Beroende på vilken vårdcentral kvinnan tillhör 

görs ibland en gynekologiskundersökning innan mottagningsbesöket. 

 

”Då försöker vi göra en gyn undersökning före så att då kommer barnmorskan 

hit med patienten”. (Deltagare 1). 

 

Mer utförlig information på mottagningsbesöket 

Deltagarna i studien träffar oftast kvinnorna för första gången på det inbokade 

mottagningsbesöket. Om de inte haft telefonkontakt innan, går (DSK/SSK) igenom provsvar, 

anamnesfrågor, frågeformulären tillsammans med kvinnan. Utreder vidare varför kvinnan har 

dessa symtom. Informerar om inkontinens och olika former av UI och går in djupare på den 

typ av UI och de besvär kvinnan har. Ibland kan det till exempel röra sig om UI på grund av 

förstoppning, då riktas informationen på kostråd och läkemedel.  

 

”Det blir ju mycket utifrån vilka besvär patienten har, man går in djupare på 

den informationen, till exempel en kvinna med känsla av att hon kände sig 

kissnödig. Vi kom fram till att det rörde sig nog om att hon var förstoppad och 

då pratade vi om kostråd och kanske skriva ut nått läkemedel”. (Deltagare 2).  
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Bladderscan görs och information om detta ges, ibland informeras även om blöjvägningstest 

och blåsträning. Vidare informeras varför kvinnan måste utföra dryckes- och urinmätningar 

samt hur man sitter bra på toaletten. Bäckenbottenträning och hur ofta man ska träna, hur man 

hittar rätt muskler informeras. Knipförmåga diskuteras och kontrolleras hos vissa av 

deltagarna. Allmänna råd om vad kvinnorna kan göra själva ges. Informationen som ges kan 

variera beroende på vem (DSK/SSK) träffar, vad kvinnorna frågar och vad som kommer upp i 

frågeformulären. En av deltagarna informerar alltid om vad som är normalt. 

 

”Sen brukar jag också prata om liksom det normala med miktionen vad som är 

normalt. Hur mycket är en normal kissportion, hur många gånger är normalt att 

man kissar på natten och på dagen och lite sådana saker så att man vet vad som 

är normalt för det är inte alls säkert att folk vet”. (Deltagare 2). 

 

Alla deltagare ger både muntlig och skriftlig information vid besöket. En deltagare skriver ut 

och ger den del av informationen till kvinnan som de gemensamt gått igenom från 

Landstinget Dalarnas vårdprogram för kvinnor med urininkontinens. En annan av deltagarna 

uppger att hon hänvisar kvinnan till www.nicola.nu. Några av deltagarna uppger att de har 

färdiga ”kit” med skriftlig information att ge ut eller skicka till kvinnorna. En deltagare ger 

även information om klimakteriet, östrogenbehandling, urinvägsinfektioner samt ger även 

dryckesrekommendationer och information om vätskeintag. Alla utom en deltagare 

informerar om inkontinensskydd, deltagaren som aldrig informerar om skydd gör inte detta på 

grund av att hon upplever då att kvinnorna vill ha inkontinensskydd utskrivet innan utredning. 

Samtliga deltagarna upplever i stort att det är en väldigt tacksam patientgrupp att ge 

information. 

 

”Det är ju en väldigt tacksam patientgrupp att jobba med. För det är ju många 

som upplever en väldig lättnad när de väl har förstått att det här är ett ganska 

vanligt problem. Det är roligt att jobba med de på så sätt att man kan gör 

skillnad”. (Deltagare 5). 
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Anpassar informationen 

Denna kategori visade följande underkategorier: Kvinnan vill oftast ta emot information, 

Hinder att ta emot information, Att förstå information och Vad kvinnan med UI behöver mest 

information om och UI vid olika tillfällen. 

 

Kvinnan vill oftast ta emot information 

Deltagarna upplever att kvinnan oftast kan ta emot och vill oftast ha information om UI, 

oavsett vilken ålder. Kvinnorna uppfattas som mycket tacksamma, de flesta vill ha hjälp och 

blir glada att bli uppmärksammade och deltagarna uppfattar att de flesta kvinnorna är väldigt 

tillmötesgående.  

 

”De flesta är ju oerhört tacksamma att det finns någon hjälp att få. Så det är ju 

mer åt det andra hållet att de kan vara så glada så de gråter att de liksom 

äntligen någon som lyssnar på det här som är så besvärligt”. (Deltagare 5). 

 

En av deltagarna har aldrig upplevt att någon tackat nej till information eller har svårt att 

förstå informationen. Samtliga deltagare uppfattar att de är ovanligt att kvinnorna med UI inte 

vill ha information. Några av deltagarna tydliggör att individanpassning av informationen 

beroende av ålder och förkunskaper hos kvinnorna är viktigt. Deltagarna uppfattar att de få 

kvinnor som inte vill ha information, inte är intresserade att göra utredning utan vill enbart ha 

inkontinensskydd. En deltagare beskriver hur ett samtal kan se ut. 

 

”Deltagaren: -Hur går det för dig? Har du fått mera problem?  

 Kvinnan: -Nej det är precis som förut men det blir så himla dyrt, jag kan inte 

gå och köpa själv utan man kan ju få hjälp.  

Deltagaren: -Men då fodras det en utredning, men jag bokar gärna upp en tid 

så får du komma när jag har mottagning.  

Kvinnan: -Nej då kan jag inte”. (Deltagare 3). 
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Hinder att ta emot information 

(DSK/SSK) upplever att det kan finnas tillfällen då det är svårare att ta emot informationen 

för kvinnorna, till exempel vid demens, dyslexi eller om kvinnan inte är svensktalande. Då 

kan upprepade besök behövas. En av deltagarna berättade om en kvinna som fick komma på 

upprepade besök på grund av dyslexi.  

”Hon hade lite svårt, hon hade dyslexi och det va väl det hon inte kunde 

förklara. För att jag visade miktionslistan, jag fick ju aldrig några papper 

någon gång hon förstod inte hur hon skulle göra. Inte förrän efter fjärde gången 

jag träffade henne, men det var rätt rörande. (Deltagare 3). 

 

 

Vid dessa hinder uppfattar deltagarna att de individanpassar och förtydligar informationen till 

kvinnan och tar vid behov hjälp av anhörig, tolk och bilder eller förlänger 

mottagningsbesöken. Detta för att förklara varför det är viktigt att utreda och ta reda på vad 

läckagen beror på. Deltagarna uppfattar att en del kvinnor inte vill göra en 

gynekologiskundersökning eller tycker det är kränkande att göra urinmätningar och avsäger 

sig därför utredning. Vid dessa tillfällen förklarar och förtydligar (DSK/SSK) varför det är 

viktigt med utredning och att de inte har rätt att skriva ut inkontinenshjälpmedel utan 

utredning. 

 

Att förstå information 

En av deltagarna upplever att det är svårt att vara säker på om kvinnorna förstår informationen 

som ges. Övriga deltagare upplever att kvinnorna med UI förstår informationen som ges men 

flera av deltagarna uppfattar att kvinnorna tycker att det är svårt är att förstå hur listor fylls i 

samt hur mätningar ska utföras hur de ska mäta urinen. Ofta kommer listorna tillbaks till 

(DSK/SSK) felskrivna eller med fel information. En annan av deltagarna i studien upplever 

att kvinnorna med UI ofta har svårt att förstå vikten av bäckenbottenträning, många av 

kvinnorna slutar träna, förstår inte att de är ”färskvara”. Detta förtydligas genom att visa 

patienterna bilder på anatomi, förklara varför man läcker och varför man ska fortsätta träna 

bäckenbotten. Ytterligare en av deltagarna uppfattar att telefonkontakt gör det svårt för 

patienterna att förstå ibland. 
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”Jag tycker att om man skulle kunna träffa patienten direkt vid första mötet och 

få lite tid till exempel”. (Deltagare 4). 

För att säkerställa att kvinnorna förstår informationen förlängs besökstiden på mottagningen 

eller så bokar (DSK/SSK) in upprepade besök för kvinnorna. En av deltagarna uppger att hon 

tar reda på vad kvinnan har för förkunskaper, söker på nätet och visar bilder. Tre av 

deltagarna återkopplar alltid till kvinnan för att säkerställa att informationen gått fram. En av 

deltagarna ringer alltid upp och frågar hur kvinnan upplevde besöket.   

 

Vad kvinnan med UI behöver mest information om 

Deltagarna i studien har lite olika uppfattningar om vilken information som kvinnan mest 

behöver. Tre av deltagarna uppger att de upplever att kvinnan behöver mest information om 

hur vanligt problemet är och att det finns hjälp att få. De uppfattar även att patienten behöver 

mest information om hopp om förbättring till bättre livskvalitet samt vikten med utredning.  

Tre deltagare uppfattar att det är just den praktiska delen de behöver mest information om 

vilken hjälp det finns att få. Två av deltagarna anser att patienten behöver mest information 

om inkontinensskydd och orsaksförklaring varför de läcker urin samt bäckenbottenträning.  

En av deltagarna uppfattar att man inte kan uppge vad kvinnan behöver mest information om, 

beskriver att det beror alldeles på vem man har framför sig och vad som kommer upp under 

samtalet.  

 

”Det går inte att säga vad de behöver mest information om. Utan det blir ju att 

man tar alltihopa, sen får man ju se vem som sitter framför en”. (Deltagare5).  

 

Information om UI vid olika tillfällen  

Fyra av sex deltagare uppger att de ger information om UI vid andra tillfällen än när kvinnan 

söker för UI. En deltagare uppger att hon kan lyfta frågan angående UI vid vilket besök som 

helst, till exempel vid blodtryckskontroll, där hon ser att kvinnan behöver tala om något mer 

än det hon söker för.  
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”Det kanske inte är det de söker för på telefon, för när de kommer hit så är det 

något helt annat och sen tror jag känslan vem man möter va, törs man öppna 

sig.” (Deltagare 3). 

 

De tre övriga deltagarna som uppgav att de ger information om UI vid andra tillfällen men ger 

det endast om det är befogat, det måste finnas en koppling till UI. Deltagarna nämner att de 

ibland kan ta upp frågan angående UI till kvinnor med urinvägsinfektioner, diabetes, 

astma/KOL eller kvinnor som regelbundet tar vätskedrivande läkemedel. 

 

”Det är väl inte så att jag pratar om det, det kan ju vara astma/KOL då som 

man kan komma in på saker men det är inte något som jag gör regelmässigt som 

man kanske borde. Nej, det är tillräckligt mycket man ska hinna med ändå kan 

jag ju säga.” (Deltagare 1). 

 

Förutsättningar för att ge information 

Denna kategori visade följande underkategorier: Tid för att ge information och Stöd för att ge 

information. 

 

Tid för att ge information 

Det skiljer en del på hur långa mottagningsbesök de olika vårdcentralerna har vid 

förstagångsbesök för kvinnor med UI. Det skiljer sig från 60 minuter som kortast och till 90 

minuter som längst. Tre av deltagarna uppfattar att det finns tillräckligt med tid för att 

informera kvinnorna på besöken, de var även de som hade kortast besökstid. Tre av 

deltagarna upplever att det kan vara svårt att hinna med att ge informationen. En deltagare 

uppger att det ibland är stressigt oftast vid eventuella problem då kvinnan har svårt att ta till 

sig informationen vid till exempel olika minnesstörningar. Dessa besök uppfattas som väldigt 

tidskrävande då en samordning av insatser runt patient oftast måste göras med anhöriga eller 

hemtjänst. Fler personer ska hinnas med att informeras på olika nivåer beroende på 

förkunskaper och mottaglighet hos personerna vilket är mycket tidskrävande.  

 

”Samordna insatserna runt patienten till exempel att få hjälp från hemtjänsten 

eller med enstaka insatser det som patienten inte kan göra och någon annan 
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måste hjälpa till och det är tidkrävande att samordna insatserna, men det får 

man lösa själv senare på administrativ tid eller omprioritera andra saker”.  

(Deltagare 4). 

 

En annan av deltagarna upplever att det kan vara tidskrävande och svårt att hinna med att ge 

information till kvinnor som aldrig tidigare talat med någon om UI och problemen de har. Här 

upplevs svårigheter att avbryta kvinnan när hon väl öppnat sig och börjat prata. En annan av 

deltagarna uppger även att ett till moment i vårdprogrammet lagts till, att bladderscan ska tas 

vid mottagningsbesöket och som tar lite extra tid och är svårt att hinna med.  

 

”Nu har det sagts att vi ska göra en bladderscan på alla. Jag har nog insett att 

man behöver nog lite mer tid ändå innan man har gått igenom allting.  Måste 

nog liksom utöka tiden lite för att hinna”. (Deltagare 5).  

 

En deltagare uppfattar att det är stressigt att ge information via telefon då oftast lite tid finns 

avsatt för samtalet, informationen blir kortfattad och (DSK/SSK) försöker kompensera det 

med att ge mer utförlig information till kvinnan på det kommande mottagsbesöket. För att 

åtgärda tidsbristen uppger en (DSK/SSK) att förlängning av besökstiderna nog måste utökas 

för att hinna med ordentligt. Annars löser många av (DSK/SSK) att återbesök bokas in, man 

utökar tiden på vissa mottagningsbesök i förväg där man vet att det kan bli tidskrävande samt 

använder administrativtid i brist på mottagningstid. Även övertidsarbete uppges som en 

lösning i vissa fall.  

 

”Eller om jag tar några extra samtal på administrativtid eller helt enkelt jobba 

över för att hinna med. Tyvärr, man måste hitta lösningar”. (Deltagare 4). 

 

Stöd för att ge information 

Deltagarna upplever att de har ett bra stöd omkring sig för att lämna ut information till 

kvinnorna. De uppfattar att ett bra nätverk finns inom inkontinens. Inkontinenssamordnare 

och nätverksträffar fungerar mycket bra och de erbjuds kontinuerlig fortbildning. Vidare 

uppges att mycket bra hemsidor finns att uppsöka på nätet, många upplever www.nicola.se 

som en mycket givande hemsida. Landstinget Dalarnas vårdprogram angående kvinnor med 
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UI uppges som ett bra stöd samt konsultation med läkare, stötting från barnmorska och andra 

inkontinenssköterskor.  

En av deltagarna efterfrågade mer utbyte med kvinnokliniken för mer förståelse vad de gör 

där och vad som händer patienten efter att de har varit där. En annan deltagare lyfter vikten av 

utbildning och upplever att desto mer utbildning ger mer helhet kring ämnet UI hos 

(DSK/SSK) vilket leder till mer trygghet att ge ut informationen som i sin tur ger bättre 

kvalitet på informationen och vården. 

”Inkontinens har ju bra nätverk tycker jag med inkontinenssamordnaren som 

kallar nu tror jag det är två möten här i olika hur ny man är och fördjupning 

och sådant där med träffar både höst och vår så en hel del fortbildning är det ju 

automatiskt”. (Deltagare 1). 

 

Primärvårdens möjligheter och hinder att ge information  

Denna kategori visade följande underkategorier: Vårdcentralens information till kvinnor med 

UI, Förslag till att nå ut med mer information och Brist på samarbete och brist på tid.  

 

Vårdcentralens information till kvinnor med UI  

Ingen av deltagarna upplever att deras vårdcentral har gjort något särskilt för att nå ut med 

information om UI till kvinnor. Många av vårdcentralerna har allmän information på 

toaletterna om UI och var kvinnorna kan vända sig. En del vårdcentraler har även broschyrer 

liggandes som patienterna kan ta men uppger att det är information skrivet av 

läkemedelsföretag.  

 

”Jag kommer inte ihåg något som vi har gjort något extra mer än att vi har lagt 

upp de här broschyrerna som vi får från olika företag”. (Deltagare 4). 

 

Andra har affischer med hänvisning till en hemsida på nätet. Deltagarna uppfattar att det 

mesta som är gjort på vårdcentralerna är på inkontinenssköterskans eget initiativ. En deltagare 

saknar broschyrer helt och en annan önskar att mer neutrala informations broschyrer fanns, 

inte enbart läkemedelsfirmors broschyrer. Fler av deltagarna uppfattar att det behövs mer 
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samhällsinformation om UI för att nå ut med mer information om var kvinnor med UI kan 

vända sig för att få fler kvinnor till att söka vård.  

 

Förslag till att nå ut med mer information 

En av deltagarna föreslår att Landstinget i stort borde satsa på mer information, göra olika 

drivar om olika problem. Kanske information skulle kunna ges från en tv i receptionen. Andra 

förslag till förbättring var att lägga ut fler broschyrer, sätta upp broschyrerna mer tillgängligt 

och mer informativt samt göra hänvisningar till bra hemsidor mer tillgängliga för kvinnan. 

”Det är väl om landstinget i stort kunde ha lite mer information till 

allmänheten. Om man kan ha olika drivar för olika problem, inte vet jag. Man 

kan säkert sätta de här lapparna mera tillgängligt och kanske mer informativt. 

Det finns säkert mycket saker att utveckla”. (Deltagare 1). 

Deltagarna anser att www.pinkibrallan.se och www.nicola.se, är bra webbsidor men att fler 

bra sidor finns. På www.nicola.se finns även bra filmer som man skulle kunna visa och 

förstärka informationen till kvinnan anser deltagarna. En av deltagarna i studien uppfattar att 

utveckling av interna rutiner på vårdcentralen skulle behövas. Vidare föreslås att anpassad 

information skulle kunna göras så den lämpar sig på bästa sätt till äldre och yngre patienter. 

Att involvera och ge information till hemtjänstgrupperna tas även upp och uppfattas som 

viktigt av vissa deltagare. Då de ser patienten i dess vardag och kan ge information till 

kvinnorna i sina hem. Vilket kan leda till bättre information och kan generera till att fler söker 

sig till vårdcentral. Generell föreläsning för befolkningen på vårdcentralen är ett annat 

förbättringsförslag som kommer upp. Förslag på ett nytt sätt att arbeta på kom även upp, att 

man kanske borde arbeta mer uppsökande, att öppna upp och ställa frågan om UI till 

kvinnorna oftare. 

”Det är väl som allting annat att man har någonting mer uppsökande typ av sätt 

att jobba. Det är ju som allting annat. Ju fler man frågar ju fler lär man ju få 

som söker kan jag tänka”. (Deltagare 5). 
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Brist på samarbete 

En deltagare upplever att de finns kvinnor som signalerar att de har UI när de är på läkarbesök 

och att de inte tas på allvar hos läkarna utan hänvisas att åter ringa till vårdcentral för att få 

kontakt med inkontinenssköterska. (DSK/SSK) tror att ett mörkertal kan finns här som inte 

ringer tillbaka för att få hjälp. En annan deltagare tar upp brist på förståelse från stafettläkare 

som inte är insatta i vårdprogrammet och inte följer de rutiner vårdcentralen har. Här upplever 

(DSK/SSK) även dåligt stöd vid konsultation med stafettläkarna.  

”Det som jag känner ibland som begränsning är att man inte alltid får tillgång 

till en doktor och att de känns ibland som de har brister på kunskap. Vi 

bemannas ganska ofta av stafetter som inte är så insatta i vården och 

vårdprogrammet och de följer inte rutinerna och man får inte heller riktigt stöd 

när man ställer frågor”. (Deltagare 4). 

En av deltagarna saknar samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeuter, vilket hon upplever 

skulle förbättra inkontinensvården mycket. Då skulle kvinnorna med UI, som inte förbättrats 

av bäckenbottenträning, kunna remiteras till sjukgymnast istället för kvinnokliniken, enligt 

deltagaren. 

”Vi skulle kunna göra mycket mera på primärvården om vi kunde har tillgång 

att remitera till sjukgymnast”. (Deltagare 4). 

Alla vårdcentralerna i studien utom en saknade samarbete med barnmorska som kan göra 

gynekologiskundersökning och kontroll av bäckenbottenmuskelatur, vilket många av 

deltagarna uppfattade skulle kunna underlätta arbetet och förbättra vården för kvinnorna. 

”Vi försökte tidigare få tid med en barnmorska för att kunna kontrollera 

knipförmågan. Men det rann ut i sanden på grund av olika omständigheter. Det 

vore ju bra, för det gör vi ju inte. Vi kontrollerar inte knipförmågan. Det är ju 

en sak man skulle kunna göra.” (Deltagare 5). 

 

Brist på tid  

Tid finns inte för att leta upp alla bra sidor som finns på internet. Tid finns inte för att visa 

filmer för kvinnorna som skulle kunna öka förståelsen. Dåligt med tid finns även för att 

reflektera över informationen som ges eller att utveckla informationen som ges. Några av 
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deltagarna uppger att de inte tänkt riktigt så ingående angående informationen förrän när 

frågorna togs upp i studien. Deltagare uppger att ett stort hinder är att inte tid finns för att få in 

fler patienter 

”Det är väl så här även om man säger att man har skapligt med tid så är det ju 

så att man tar det som kommer allt eftersom. Man hinner ju liksom, så mycket 

tid har man ju inte att man hinner försöka få in fler patienter. Man får ju 

försöka fånga upp dom som man kommer på eller som hör av sig hit”. 

(Deltagare 1). 

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultatet 
 
Det är mycket information som ska ges både vid telefonkontakt och vid mottagningsbesök. 

Vid telefonkontakt lämnas kortare information ut och på mottagningsbesöken lämnas mer 

utförlig information ut. Det vanligast är att kvinnan med UI söker sin vårdcentral och blir 

uppringd av en telefonrådgivningssköterska vid första kontakten med vårdcentral. Några av 

deltagarna i studien uppfattar att det finns en osäkerhet hos sjuksköterskorna vid 

telefonrådgivning att lämna ut information. De upplever att många sjuksköterskor vid 

telefonrådgivning vill att en inkontinenssköterska ringer upp kvinnan istället för att de själva 

lämnar ut informationen till kvinnan.  Deltagarna i studien har olika rutiner hur de ger 

information men lämnar i stort sett ut samma information. Informationen anpassas beroende 

på ålder, vad kvinnan har för förkunskaper, språkhinder eller svårigheter att ta emot 

informationen på grund av till exempel dyslexi eller minnesstörningar. Deltagare i studien 

upplever att det är ett tidskrävande arbete att lämna ut information till kvinnor med UI. 

Framför allt där kvinnan har stöd av hemtjänst, hemsjukvård eller anhörig då många personer 

ofta måste informeras. Många av deltagarna saknar samarbete med annan vårdpersonal och 

upplever inte att förståelse för UI eller vikten av information angående UI finns bland all 

vårdpersonal. Samtliga deltagare upplever att ett bra stöd finns för att ge information, som till 

exempel http/ /nicola.nu eller Landstinget Dalarnas Vårdprogram för kvinnor med UI. Men 

deltagarna upplever tidsbrist som hinder för att förtydliga informationen till kvinnan, fördjupa 

sin egen kunskap och reflektera över den informationen som ges. 



26 

 

 

Resultatdiskussion  

Det är mycket information som ska ges både vid telefonkontakt och vid mottagningsbesök.  

Vanligast är att kvinnan med UI i första hand får information av en 

telefonrådgivningssköterska vid första kontakten med vårdcentral. I denna studie upplever 

flera av deltagarna en viss osäkerhet från sköterskorna vid telefonrådgivningen att ge ut 

information till kvinnan som ringer angående UI. Många gånger vill sköterskan att 

inkontinenssköterskan talar direkt med kvinnan själv. Om telefonrådgivningssköterskan vid 

telefonrådgivningen är otrygga eller inte är inget vi kan veta säkert utan att tillfråga dem om 

deras uppfattning om informationen. Men om det finns en osäkerhet kan författarna förstå 

den, då det är mycket information som ska tas upp i telefonen på kort tid. Som kan bidra till 

en osäkerhet och rädsla för att missa någon viktig del av informationen. Samtidigt som vi ser 

att det är mycket viktigt att samtalet och informationen blir bra med patienten för att de ska 

våga tala om sina besvär (Hägglund, 2010). Med god information och förståelse om UI kan 

livskvaliteten förbättras hos patienterna (Alber-Heitner et al, 2011) och kan leda till att 

patienten kan få hjälp och inte bara inkontinensskydd (Hägglund, 2010). Osäkerhet var något 

som även Albers-Heitner et al. (2011) belyste i en studie där distriktsköterskor på en 

inkontinensmottagning i Nederländerna upplevde när sjuksköterskor på mottagningen frågade 

mycket. Detta kan bero på en osäkerhet i rutinen om vad som ska tas upp vid första kontakten 

(Hägglund, 2010). Deltagarna i denna studie är även osäkra på vilken information kvinnan får 

i telefonrådgivningen och om telefonsköterskan utesluter alarmsymtom, vilket ger indikation 

på om kvinnan bör träffa läkare eller inte. Alarmsymtom är: nytillkomna trängningar mindre 

än ett halvår utan urinvägsinfektion, smärtsamma trängningar, blåstömningssvårigheter, 

synligt blod i urinen, tidigare malignitet i underliv eller urinvägar. Vid mycket kort anamnes 

och stora besvär och/eller makroskopisk hematuri skickas remiss till urolog/gynekolog. 

Alarmsymtom bör uteslutas först innan kvinnan med UI bokas in för samtal med 

inkontinenssköterska eller sätts upp på väntelista som kan innebära att kvinnan får vänta två 

till tre månader innan hon får komma till inkontinenssköterska. Detta kan tyda på att en klar 

rutin saknas på vårdcentralen eller att telefonsköterskorna inte är införstådda i de 

evidensbaserade rekommendationerna i Landstinget Dalarnas vårdprogram angående UI 

(Landstinget Dalarna, 2015). Det kan även vara så att de vet att det är viktigt med 

informationen som ska ges och vet att det är mycket information som ska ges. 
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Men det kan också tyda på brist på kunskap och förståelse om UI, brist på medvetenhet om 

vilken information eller vilka behandlingar som finns. För många källor pekar på att både 

vårdpersonal och befolkning har dessa brister (Buckley & Lapitan 2010; Gasquet et al., 2006; 

GFI, 2016; Strickland 2014). Rutinen kanske behöver ses över och följas upp så att alla vet 

hur de ska göra i telefon vid första kontakten. Detta oavsett om det bara handlar om osäkerhet 

och om det fungerar hos de flesta av vårdcentralerna i studien. 

 

Under mottagningsbesöket ges en mer utförlig information och DSK/SSK går igenom 

provsvar, anamnesfrågor, frågeformulär tillsammans med kvinnan och utreder varför kvinnan 

har dessa symtom. Vidare informeras kvinnan om UI och DSK/SSK går djupare in på den 

form av UI och de besvär kvinnan har, allt enligt Landstinget Dalarnas vårdprogram för 

kvinnor med UI (Landstinget Dalarna, 2015). Det är viktigt att samtalet med kvinnan blir bra 

för att kvinnan ska kunna bli hjälpt på bästa sätt (Hägglund, 2010). Med rätt kunskap och råd 

ökar kvinnans förståelse för UI (SBU, 2001; Albers-Heitner et al., 2011). Genom att ge 

kvinnorna begriplig information får kvinnan även goda förutsättningar att göra UI hanterbart. 

Aron Antonovsky beskriver i sin bok ”Hälsans mysterium” hur viktigt det är att inneha goda 

resurser för att kunna hantera motgångar och handskas bättre med jobbiga situationer 

(Antonovsky, 2005). Dessa resurser kan liknas med att kvinnan får förståelig information om 

UI som endast kan ske om informationen anpassas till kvinnan ifråga. Med god information 

och förståelse om UI och de besvär som UI medför förbättras livskvaliteten hos patienterna 

(Albers-Heitner et al., 2011). Deltagarna i studien anpassar informationen till kvinnan 

beroende på ålder, förkunskap eller om kvinnan har det svårt med att ta emot information som 

vid demens, dyslexi, eller om kvinnan inte är svensktalande. Vid dessa besök individanpassar 

deltagarna i studien informationen och för att nå fram med informationen på ett tydligare sätt 

tar DSK/SSK hjälp av anhöriga, tolk och förtydligar ibland även med bilder. För syftet med 

kommunikationen i vården är att stödja individens förmåga och kraft till hälsa och egenvård. I 

denna process är dialogen och synen på lärande och kunskap det absolut viktigaste. Om 

informationsöverföring ska fungera krävs strategier som är dialoginriktade och 

patientcentrerade (Fossum, 2013). 

 

Det som ansågs i studien vara stressande var oftast vid eventuella problem då kvinnan har 

svårt att ta till sig informationen som vid till exempel olika minnesstörningar. Dessa besök 

upplevs som väldigt tidskrävande då en samordning av insatser runt patienten oftast måste 

göras med anhöriga eller hemtjänst. Att vara patient innebär nästan hela tiden att minne och 



28 

 

uppmärksamhet är förändrade. Det kan finnas ett starkt fokus på oro, känslor som till exempel 

utsatthet och ensamhet. Det kan också vara svårt för patienten att kunna se, höra, förstå och 

visa att informationen gått fram. Då kan det vara lämpligt att välja den viktigaste delen av 

informationen och ge information i lagom omfattning. Upprepad information kan också 

behövas (Sandberg, 2014). En av deltagarna upplever att det kan vara tidskrävande och svårt 

att hinna med att ge information till kvinnor som aldrig tidigare talat med någon om UI och 

problemen de har. Här upplever deltagarna att det är svårt att avbryta kvinnan när hon väl 

öppnat sig och börjat prata. Deltagarna i studien upplever också att det ofta uppkommer 

situationer som är tidskrävande. För att åtgärda tidsbristen uppger en deltagare att förlängning 

av besökstiderna nog måste utökas för att hinna med ordentligt. Annars löser många av 

deltagarna att återbesök bokas in, man utökar tiden på vissa mottagningsbesök i förväg där 

man vet att det kan bli tidskrävande samt använder administrativtid i brist på mottagningstid. 

Även övertidsarbete uppges som en lösning i vissa fall. Där av så bör lokala rutiner ses över 

på mottagningarna för att se vad som är rimligt att hinna med på mottagningen vid ett första 

besök (Hägglund, 2010). Detta är något som måste tas på allvar på vårdcentraler då en 

åldrande befolkning och en ökad belastning av kroniska sjukdomar förespår att antalet 

människor som är i behov av inkontinensvård kraftigt kommer att öka under de kommande 

åren. Vilket kommer att leda till ökade krav på primärvården (GFI, 2016). Därför bör 

inkontinensmottagningarna utökas eller få mer utrymme, det blir också tydligt när en 

deltagare i studien uppger att det är ett stort hinder att tid inte finns för att få in fler patienter. 

 

Det framkom även i denna studie att det saknades samarbete med och förståelse om UI hos 

olika yrkesgrupper i vården. Samarbete med barnmorska, sjukgymnast, arbetsterapeuter och 

förståelse hos läkare tas upp som en brist av deltagarna i studien. Detta styrks i tidigare studier 

där distriktssköterskor upplevt att för lite samarbete med och förståelse av UI saknas hos 

andra yrkesgrupper i vården. Där upplevs precis som i denna studie att ökad samverkan 

mellan yrkesgrupperna behövs, men tid till att förbättra samverkan mellan yrkesgrupperna 

eller fördjupa sig i sin egen kunskap saknas (GFI, 2016; Hägglund, 2010). En deltagare 

upplever att de finns kvinnor som signalerar att de har UI när de är på läkarbesök men att de 

då inte tas på allvar hos läkare utan hänvisas att ringa åter till vårdcentralen, för att få kontakt 

med inkontinenssköterska. DSK/SSK tror att ett mörkertal kan finns här som inte ringer 

tillbaka för att få hjälp. En annan deltagare tar upp brist på förståelse från en del läkare som 

inte är insatta i vårdprogrammet och inte följer de rutiner vårdcentralen har. Här upplever 

DSK/SSK även dåligt stöd vid konsultation med stafettläkarna. Detta bekräftas även från 
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andra studier där DSK/SSK upplever att patienten inte alltid tas på allvar och att kvinnorna 

inte alltid får tillräcklig information av läkare (Albers-Heitner, 2011; Hägglund, 2010). 

DSK/SSK upplevde att många läkare tyckte att UI inte var ett så stort besvär enligt en 

holländsk studie (Albers-Heitner, 2011). För att inkontinensvården ska fungera fullt ut borde 

fler av yrkesgrupperna på vårdcentral vara insatta och ha förståelse för UI. Fler yrkesgrupper 

kommer att behöva vara insatta i UI för att klara av den ökade belastningen som vi står inför, 

då inkontinensvården kraftigt kommer att öka under de kommande åren. Förslag på att ge 

utbildning till alla yrkesverksamma inom primärvården för att förbättra kompetensen i UI och 

för att förbättra dialogen mellan vårdpersonal och patienter samt främja utbildningen av 

specialistsjuksköterskor i primärvården togs upp på Global Forum on Incontinence (GFI, 

2016). Att få fler yrkesgrupper inom vården att få kunskap och förståelse om UI, samt vilka 

behandlingar som finns tillgängliga behövs, då det tyder på att brist på detta finns inom flera 

olika yrkeskategorier inom vården (Buckley & Lapitan, 2010; Gasquet et al., 2006; GFI, 

2016; Strickland, 2014). Om fler yrkesgrupper tog kvinnorna på allvar skulle mörkertalet inte 

var fullt lika stort som det är idag och fler kvinnor skulle ha chans till att få en bättre 

livskvalitet då man vet att livskvaliteten hos kvinnan ökar när kvinnan får förståelse av sina 

besvär och varför hon har dessa besvär (Albers-Heitner et al., 2011). 

 

Det som författarna anser anmärkningsvärt är att inte alla deltagare i studien kan uppge hur 

mycket tid de arbetar med inkontinens varken i timmar eller procentuellt. En anledning till 

detta kan vara att inkontinensmottagningar inte prioriteras på alla vårdcentraler (Hägglund, 

2010). UI orsakar både ett stort lidande för kvinnan samt leder till otroligt stora kostnader som 

varje år beräknas till tre till fyra miljarder kronor enbart i Sverige (SBU, 2001). För att minska 

kostnaderna inom inkontinensvården behövs en ökad medvetenhet, kunskap hos både 

befolkning och vårdpersonal samt förbättrad kompetens inom primärvården (GFI, 2016). Så 

därför är det av vikt att det läggs ner mer tid på inkontinensmottagningar för att kunna ge bra 

information. Deltagarna i studien hade många förslag till förbättring vad gäller UI-vård och 

information samt för att nå ut med informationen till kvinnorna. De upplever även att mycket 

information redan finns tillgänglig men tid saknas att utveckla informationen. Viktigt är att tid 

finns för att DSK/SSK ska kunna fördjupa sin egen kunskap och för att kunna förbättra och 

utveckla den informationen som finns. Studier visar att genom specialistsjuksköterskans 

kunskap av att hen ger rätt information och utbildning till patienterna leder till 

kostnadseffektivitet (Albers-Heiter et al., 2012). UI ses ofta som ett kroniskt problem som inte 

går att lindra eller bota, detta synsätt måste förändras hos både patient och vårdpersonal 
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(Albers-Heitner, 2011; GFI, 2016 & Lönn, Carlsson, 2008). Det finns ett behov av att öka 

medvetenheten, erkännande och förståelse för kvinnor med UI. UI behövs lyftas fram i ljuset 

hos både politiker, vårdpersonal och i samhälle för att nå ut till fler kvinnor (Buckley & 

Lapitan, 2010; Gasquet et al., 2006; Strickland, 2014).  

 

Metoddiskussion 

Syftet med en fenomenografisk metod är att kartlägga olika uppfattningar hos människor av 

ett fenomen och undersöka hur uppfattningarna förhåller sig till varandra (Larsson & 

Knutsson-Holmström, 2014). Deltagarna i studien hade olika erfarenhet och olika rutiner i 

arbetet med UI vilket bidrog till bred variation av uppfattningar. Författarna ställde öppna 

frågor för att uppmuntra deltagarna att delge deras uppfattning men även slutna frågor som 

vägledning utan att styra deltagarna. Deltagarna utövade arbetet med UI på vårdcentralerna 

med olika resurser och mottagningstider vilket kan ha påverkat deras uppfattningar. I en 

fenomenografisk metod används med fördel strategiskt urval, vilket innebär att möjlighet 

finns att välja personer som kan ge informationsrik beskrivning av fenomenet som kan svara 

på syftet i studien (Henricson & Billhult, 2014). I denna studie var målet att åtta deltagare 

skulle medverka. Författarna har upplevt att det varit svårt att få deltagare att medverka i 

studien. På två vårdcentraler fanns godkännande från verksamhetschef, men inget intresse 

fanns hos distriktssköterskorna eller sjuksköterskorna att delta i studien. Om antal deltagare i 

studien hade varit fler hade möjligheten varit större att få så stor variation av uppfattningar 

som möjligt. Styrkan med fenomenografi som metod är att kunna förutsättningslöst granska 

och analysera texter, upptäcka mönster i deltagarnas uppfattningar utan att behöva lägga 

värderingar i de olika uppfattningarna (Larsson & Knutsson-Holmström, 2014). Svaghet i 

studien kan vara om fenomenet i sig uppfattas olika av deltagare och författare. Information är 

ett mycket stort begrepp som kan tolkas olika från person till person. En annan svaghet var att 

författarna inte hade medverkat eller gjort några intervjuer tidigare. Med författarnas 

medvetande om detta följdes metoden enligt Larsson & Knutsson-Holmström (2014) 

noggrant och metodiskt, där av borde studien vara utförd enligt intentionerna i metoden.   

Trovärdighet  

Begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet används i kvalitativa studier för att 

bedöma en studies kvalitet. Trovärdigheten påverkas av studiens genomförande av urval, 

datainsamling och analys. Val av lämpligaste metod för datainsamling och mängd data är 
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viktig för att etablera trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2003). Datainsamlingsmetoden 

som valdes ansågs lämpligast för att kunna täcka syftet. Då författarna inte har tidigare 

erfarenhet av att skriva studier som denna var mängd data tillräcklig, hanterbar och 

innehållsrik. Trovärdigheten hade stärkts yterliggare om fler deltagare medverkat i studien.  

Pålitlighet  

Pålitlighet i kvalitativ forskning innebär att studien ska kunna upprepas på liknande sätt och 

att resultatet ska bli det samma (Graneheim & Lundman, 2003). Pålitligheten i studien 

uppfattas som god då en noggrann beskrivning av analys på det insamlade materialet gjorts 

samt tydlig beskrivning av vilken intervjuutrustning som använts. Syftet med studien lyftes av 

författarna under dataanalysen vilket gjorde att data som inte uppfyllde syftet plockades bort. 

Tillvägagångssättet i studien beskrivs så att studien kan genomföras av annan person. 

 

Överförbarhet  

Överförbarhet innebär i huvudsak generaliserbarhet av data om resultaten kan överföras till 

eller har tillämpbarhet till andra sammanhang och grupper. För att öka överförbarheten är det 

värdefullt att ge en klar och tydlig beskrivning av bakgrund, sammanhang och urval samt en 

noggrann presentation av deltagare, datainsamling och hur analysen har gått till. En rik och 

noggrann presentation av resultatet med citat ökar även överförbarheten (Graneheim & 

Lundman, 2003). Deltagarna uppfattades som representativa för studien då en variation av 

ålder, vårdcentral, erfarenhet och variation på övriga arbetsuppgifter, förutom arbete med UI, 

fanns. Detta bidrog till en rikare variation av uppfattningar om ämnet. Deltagarna uppfattades 

även som trovärdiga och studiens resultat stämmer överens med tidigare forskning, både 

nationellt och internationellt. Studiens resultat kan ge ökad förståelse för UI och vikten kring 

informationen som ges till kvinnor med UI. Men det låga antal deltagandet försvårar 

generaliserbarheten. 

 

Konklusion 

Viktigt är att tid finns för att kunna ge information och för att DSK/SSK ska kunna förtydliga 

informationen för kvinnor med UI, utveckla informationen som ges och fördjupa sin egen 

kunskap i UI. Flera yrkesgrupper på vårdcentral behöver bli insatt i UI. Behov finns att öka 

medvetenheten, erkännandet och förståelse av arbetet med UI. UI behövs lyftas fram i ljuset 

hos politiker, vårdpersonal och samhälle för att nå ut till fler kvinnor med UI. 
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Studiens kliniska betydelse   

Resultatet kan ge en ökad förståelse och medvetenhet hos vårdpersonal att det är mycket 

information som ska ges till kvinnor med UI vid första kontakten på vårdcentral. Studien 

belyser vad som kan vara tidskrävande och vad som upplevs som hinder när information ges 

samt vad som kan uppfattas som svårt för kvinnorna att förstå vid en utredning. Studien visar 

också vad som skulle kunna förbättras i framtiden för att underlätta när information ges och 

för att kunna nå ut med mer information till kvinnorna med UI. 

Deltagarna upplevde att tidsbrist fanns och att det var tidskrävande att ge information till 

kvinnorna samt att det saknades samarbete med olika yrkesgrupper i vården. Med tanke på att 

inkontinensvården kommer att öka kraftigt under de kommande åren vilket kommer att leda 

till ökade krav på primärvården (GFI, 2016) så kan denna studie tyda på att vårdcentralerna 

måste satsa mer på inkontinensmottagningar och involvera fler yrkesgrupper och förbättra 

samverkan mellan yrkesgrupperna.  

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie tar upp distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som 

ges till kvinnor med UI vid första kontakten på vårdcentral.  Det skulle vara intressant om en 

studie gjordes för att se kvinnan med UI uppfattning om informationen som de fick vid första 

kontakten på vårdcentral för att få en helhetsbild av informationen. Med tanke på att det finns 

dåligt med studier som berör uppfattningen av informationen som ges till kvinnor med UI så 

ser vi att det behövs fler studier inriktade på detta. Annan vidare forskning som skulle vara 

intressant är att se hur kostnadseffektiva vårdcentralerna är idag med den prioritet och tid och 

den informationen som de har på inkontinensmottagningarna. Därefter skulle det kunna göras 

en uppföljande studie förslagsvis 5 år senare när vårdcentralerna har sett över tider och 

rutinerna vid första kontakten med kvinnor med UI i telefon och på inkontinensmottagning för 

att se om det blir någon skillnad i uppfattningen om informationen och för att se om 

verksamheten har kostnads effektiviserats. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide   

 

Basfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat som distriktssköterska/sjuksköterska? 

2. Hur lång erfarenhet har du av att arbeta som distriktssköterska/sjuksköterska på 

vårdcentral? 

3. Har du någon vidareutbildning inom urininkontinens? 

4. Hur länge har du arbetat med urininkontinens? 

5. I vilken omfattning arbetar du med urininkontinens, procentuellt? 

6. Hur arbetar denna vårdcentral med urininkontinens? 

7. Ålder/kön? 

 

Intervjufrågor: 

8. Beskriv ett autentiskt möte med en kvinna som söker för urininkontinens för första gången 

på vårdcentralen via telefon eller på mottagning. Vilken information ger du patienten? Hur 

ges informationen? muntligt? skriftligt? 

9. Informerar du om UI vid några andra tillfällen, även om patienten inte söker vård specifikt 

för UI?  I så fall, vid vilka tillfällen?  

10. Finns det tillfällen då du upplever att patienten inte vill ha information eller har svårt att ta 

emot den trots att de har besvär med urininkontinens? Beskriv i så fall hur informationen 

ges till patienten som inte vill ha hjälp eller har svårt att ta emot den?  

11. Beskriv hur du upplever vad patienten behöver mest information om när de söker vård för 

första gången för UI? 

12. Upplever du att patienterna förstår informationen som du ger angående UI? Vad är det i så 

fall de inte förstår? Vad har kunnat göras annorlunda? 
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13. Upplever du att tillräckligt med tid finns för att informera patienterna? Om inte, beskriv 

hur du löser situationen.  

14. Upplever du att det finns tillräckligt med stöd för att ge information till kvinnorna med 

UI? Är det något som fattas något som kan utvecklas? 

 

15. Beskriv om det finns något ytterligare som primärvården kan göra för att nå ut med 

information om urininkontinens till drabbade kvinnor? Hinder /möjligheter? 

 

16. Vad ser du för möjligheter att kunna utveckla informationen som du ger? Finns det 

något som kan förbättras i så fall vad? Finns det några hinder? 

 

17. Är det något mer du vill tillägga?  

  

 

 

Följdfrågor: 

Vad menar du? 

Hur menar du? 

Kan du utveckla? 
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Bilaga 2    

 

 

 

Information om studien ” Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om 

informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten på 

vårdcentral”. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie för att ta reda på 

distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med 

urininkontinens vid första kontakten på vårdcentral. 

 

I studier har det framkommit att många kvinnor med urininkontinens inte söker vård för sina 

besvär. Det finns flera anledningar till att de inte söker vård, många tror att det är något som 

är normalt efter barnafödande eller vid stigande ålder. Andra tycker det är pinsamt, tabubelagt 

och svårt att tala om. Även okunskap om urininkontinens och om vilka behandlingar som 

finns, leder till att färre kvinnor med urininkontinens söker vård. Vi vill därför göra denna 

studie för att få kunskap om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens, vid 

första kontakten på vårdcentral samt vilka möjligheter och hinder som föreligger när 

information ges. Vår förhoppning är att resultatet kommer leda fram till hur man kan utveckla 

informationen till kvinnor med urininkontinens. Studien kommer att utföras genom intervjuer 

med totalt åtta distriktsköterskor/sjuksköterskor i Dalarna. Intervjun kommer att beröra frågor 

om information som ges till patienter med urininkontinens.  Vid medgivande kommer du att 

bli kontaktad av distriktsköterskestuderande Pia Hultman eller Sofia Samuelsson för att boka 

tid för en intervju. Intervjun uppskattas ta ungefär en timme. Du kommer att få ta del av 

resultatet när studien är färdig. Intervjun kommer att spelas in så materialet kan granskas 

efteråt. Din identitet kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer inte gå att 

identifiera dig genom uppsatsens resultat. Det inspelade materialet kommer endast att 

granskas av författarna samt handledare av studien och materialet kommer att makuleras när 

studien är färdig. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

  

 

Pia Hultman, leg ssk, distriktssköterskestud. Sofia Samuelsson, leg. ssk, 

distriktssköterskestud. 

Mobil: 070-7222772  Mobil: 073-8019229                    

E-post: v10piahu@du.se   E-post: h15ssamu@du.se  

 

Handledare: Doris Hägglund, Univ Lektor, 023-778847, E-post: dhl@du.se  
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Bilaga 3 

 

Information om studien ” Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om 

informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten på 

vårdcentral”. 

 

Till berörd verksamhetschef vid…………vårdcentral. 
Vi ansöker härmed om att få genomföra intervjuer med anställda medarbetare på 

aktuell vårdcentral.  

Syftet är att ta reda på distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som 

ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten på vårdcentral. I studier har det 

framkommit att många kvinnor med urininkontinens inte söker vård för sina besvär. Det finns 

flera anledningar till att de inte söker vård, många tror att det är något som är normalt efter 

barnafödande eller vid stigande ålder. Andra tycker det är pinsamt, tabubelagt och svårt att 

tala om. Även okunskap om urininkontinens och om vilka behandlingar som finns, leder till 

att färre kvinnor med urininkontinens söker vård. Vi vill därför göra denna studie för att få 

kunskap om informationen som ges vid första kontakten, samt vilka möjligheter och hinder 

som föreligger när information ges. Vår förhoppning är att resultatet kommer leda fram till 

hur man kan utveckla informationen till kvinnor med urininkontinens. Studien kommer att 

genomföras genom intervjuer med totalt åtta distriktsköterskor/sköterskor från olika 

vårdcentraler i Dalarna. Vi önskar nå två distriktsköterskor/sjuksköterskor som har minst ett 

års erfarenhet av att arbeta med urininkontinens på din vårdcentral. Vid medgivande önskas 

att du är behjälplig att välja ut två lämpliga deltagare till studien för intervju. De utvalda till 

studien kontaktas av Pia Hultman eller Sofia Samuelsson som är distriktsköterskestuderande 

vid Högskolan Dalarna för att boka in tid för intervju. Varje intervju beräknas ta en timme. Ni 

kommer få ta del av studien när den är klar. Intervjun bygger på öppna frågor där deltagarna 

ges möjlighet att tala fritt kring sina uppfattningar. Intervjuerna kommer att spelas in och 

analyseras. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och förvaras på ett säkert sätt under 

hela processen. Efter analysen kommer materialet makuleras. Deltagandet är helt frivilligt och 

deltagandet kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. Studien kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Pia Hultman                                                           Sofia Samuelsson 

Leg. Sjuksköterska, distriktssköterskestud.                                Leg. Sjuksköterska, 

distriktssköterskestud. 

E-post v10piahu@du.se    Tel: 070- 7222772                                     E-post h15ssamu@du.se 

Tel: 073-8019229                    

Doris Hägglund, Univ Lektor, 023-77 88 47, e -post:dhl@du.se  

För skriftligt godkännande av verksamhetschef: 

mailto:v10piahu@du.se
mailto:h15ssamu@du.se
mailto:dhl@du.se
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Bilaga 4 

 

 

 

 

Medgivande att delta i studien ” Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om 

informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten på 

vårdcentral ”. 

 

Härmed ger jag mitt medgivande att delta i ovanstående studie.  

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studiens syfte och jag samtycker till att 

delta i studien. Jag är även medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta studien om jag så önskar.  

 

 

 

__________________________  _______________________  

Ort/datum     Vårdcentral 

 

 

__________________________________  _______________________ 

Namnteckning/befattning    Email  

 

__________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 5.Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor 
Projekttitel: Dsk/ssk uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens. 

Student/studenter: Pia Hultman och Sofia Samuelsson  Handledare: Doris Hägglund  

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 
d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 
nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 
funktionshinder samt personer i beroendeställning 
i förhållande till den som utför studien (ex. på 
personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  
 

   

 

 

   X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 
kommer inte att få full information om undersökningen 
och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

   

 

  X 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 
på forskningspersonerna?  
  

   

  X 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 
fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen 
till liv)? 
 

  

 

      

 

 

  X 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   

   X 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som 
ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur (till 
exempel ett register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 
eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 
fackförening 
 

   

 

   

 

  X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 
ingå i en struktur (till exempel ett register)? 
  

   

 

 

  X 

              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 6. 
Författardeklaration  

 
 
Uppsatstitel: Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som  

 

ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten på vårdcentral. 
 

__________________________________________________________________________

  
 

 

 

Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i förberedelsearbete och utformning av 

uppsatsen.   

 

Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 

 

 

 

Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.         Namnteckning 

 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 

frågeställningar.  

 

Pia Hultman 

Sofia Samuelsson 

 

 

2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 

forskningsfrågan kan besvaras.  

 

Pia Hultman 

Sofia Samuelsson 

 

 

3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

Pia Hultman 

Sofia Samuelsson 

 

 

4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av resultatet.  

Pia Hultman 

Sofia Samuelsson 

 

 

 


