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Sammanfattning 

Syfte: Syftet var att belysa den äldre kvinnans erfarenheter i samband med 

förskrivning, användning och uppföljning av urininkontinenshjälpmedel i 

öppenvården.   

Metod: Kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys. Baserad på 12 enskilda 

semistrukturerade intervjuer i deltagarnas hem.  

Resultat: Ur analysen framkom att flertalet av deltagarna saknade information om 

tillvägagångssättet och användningen av urininkontinenshjälpmedel. Trots detta är 

mer än hälften av deltagarna nöjda med sin förskrivning. Vidare visar analysen att 

hemtjänsten är en viktig arbetsgrupp för att uppföljning och utprovning sker. 

Flertalet av deltagarna upplever att uppföljningsansvaret låg på dem själva. Nästan 

alla deltagare i intervjustudien är mycket nöjda med bemötandet från vården.  

Slutsats: Föreliggande studie visar att det fanns ett behov av bättre information 

från förskrivaren, där det tydligt framgår vilka urininkontinenshjälpmedel som kan 

erbjudas och hur hjälpmedlet används samt uppföljning av hjälpmedlet. Vidare 

visade föreliggande studie att hemtjänsten var en viktig arbetsgrupp för deltagarna, 

för att hemtjänsten ser till att det fungerar med urininkontinenshjälpmedel i det 

dagliga livet även om det inte var korrekt utprovat. Samtliga deltagare i 

föreliggande studie uttrycker en känsla av att det inte var något märkvärdigt att 

använda urininkontinenshjälpmedel. 

Nyckelord: Erfarenhet, förskrivning, kvalitativ studie, urininkontinenshjälpmedel, 

äldre kvinnor. 

 

  



  

Abstract 

Aim: The aim was to elucidate the older woman's experiences in connection with 

prescription, use and follow-up of urinary incontinence aids in outpatient care. 

Method: Qualitative interview study with content analysis. Based on 12 individual 

semi-structured interviews in the home of the participants. 

Results: The analysis showed that most of the participants lacked information 

about the approach and use of urinary incontinence aids. Despite this, more than 

half of the participants are satisfied with their prescription. Furthermore, the 

analysis showed that home care services are an important working group for 

monitoring and testing incontinence aids. Most of the participants feel that the 

follow-up responsibility lay on themselves. Almost all participants in the interview 

study are very satisfied with how they were treated. All participants have accepted 

their situation in using urinary incontinence aids. 

Conclusion:  

The present study shows that there was a need for better information from the 

prescriber, where it is clear which urinary incontinence aids can be offered and 

how the device is used and follow-up of the aid. Furthermore, the present study 

showed that home care was an important working group for the participants, 

because the home care service ensures that it works with urinary incontinence aids 

in daily life even though it was not properly tested. All participants in the present 

study express the feeling that using urinary incontinence aids was not remarkable. 

Keywords: Elderly women, experience, prescribing, qualitative study, urinary 

incontinence aids. 
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Bakgrund 

 

Urininkontinens  

Definitionen av urininkontinens kan beskrivas som blåsdysfunktion, som enligt 

Socialstyrelsen (2016) innefattar urinträngningar, urinläckage, efterproblem och 

tömningsproblem. Franzen och Samuelsson (2018) beskrev urininkontinens som urinläckage 

och definierar flera olika typer av urinläckage enligt följande: Urinläckage beroende på 

trängningar, ansträngning, blandläckage, överrinningsinkontinens, kontinuerlig inkontinens 

och funktionell inkontinens. SBU (2013) definierade ofrivilligt urinläckage som 

urininkontinens utefter symtomen och uppkomst av symtom.  

 

Förekomst av urininkontinens 

Idag är urininkontinens är ett folkhälsoproblem som bidrar till försämrad livskvalité och drygt 

50 miljoner personer i världen och cirka 530 000 svenskar är drabbade av urininkontinens 

(SBU, 2013; Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen (2016) redogör att majoriteten av 

personer med urininkontinens vårdas i hemsjukvård eller i särskilda boendeformer. Enligt 

SBU (2013) var den totala kostnaden för urininkontinens mer än 2 % av Sveriges 

sjukvårdskostnader vilket motsvarar mellan 3,4 och 5,4 miljarder kronor per år. John et al. 

(2013) beskrev att dödligheten ökar och det blir längre sjukhusvistelserna om personer har 

urininkontinens.  

 

Blåsdysfunktion drabbar särskilt den äldre befolkningen och med det menas personer över 65 

år oavsett kön (Dehlin & Rundgren, 2014). Socialstyrelsen (2016) redogjorde att det var 

vanligare med urininkontinens hos kvinnor än hos män och att 25 % av kvinnorna är över 80 

års ålder. Förekomsten av urininkontinens hos kvinnor börjar öka från en ålder på18 år och 

planar ut vid en ålder på 50 till 59 år och den maximala förekomsten sker vid en ålder av 80 år 

och uppåt (Schreiber Pedersen, et al., 2017). SBU (2013) förtydligar att det beror på att 

kvinnor efter graviditet och förlossning kan drabbas av bäckenbottenförsvagning. Enligt 

Schreiber Pedersen et al. (2017) var riskfaktorerna i fallande ordning ålder, fetma, vaginal 

förlossning, KOL och diabetes. Moreno-Vecino et al. (2015) studie visade att äldre kvinnor 

med fetma och urininkontinens har ett tydligt sammanband. Risken att drabbas av 

urininkontinens ökar med 87 % vid fetma jämfört med personer med normal kroppsvikt.  
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Olika typer av urininkontinens 

Ansträngningsinkontinens sammanträffas vid fysisk ansträngning såsom skratt, nysning, 

tunga lyft, jogging, uppresning från liggande eller sittande, hosta och hopp. Upplevelsen hos 

den enskilde med ansträngningsinkontinens är att den enskilde läcker urin, från några droppar 

till en skvätt i samband med en fysisk ansträngning utan att den enskilde känner trängningar. 

Ansträngningsinkontinens är den vanligaste formen av urininkontinens hos kvinnor och 

förekommer sällan hos män. Orsaken till ansträngningsinkontinens är oftast svaghet i 

ligament och muskler runt urinröret. Ansträngningsinkontinens graderas efter lätt, måttligt 

eller svårt läckage (Franzen & Samuelsson, 2018; SBU, 2013; Socialstyrelsen, 2016).  

 

Trängningsinkontinens är ofrivilligt urinläckage där den enskilde plötsligt lider av svåra 

trängningar. Volym mängden urin vid trängningsinkontinens är större än vid 

ansträngningsinkontinens, läckaget är allt från små skvättar till att tömma hela urinblåsan och 

det är även vanligt nattetid. Orsaken är ofta överaktiv blåsa, neurogena sjukdomar, kognitiv 

svikt och urinvägsinfektion (Franzen & Samuelsson, 2018; SBU, 2013; Socialstyrelsen, 

2016).  

 

Blandinkontinens är en kombination av ansträngsinkontinens och trängningsinkontinens. 

Överrinningsinkontinens är urinläckage orsakad av att urinblåsan är fylld och svårigheter till 

tömning (Franzen & Samuelsson, 2018; SBU, 2013; Socialstyrelsen, 2016). Det orsakas 

enligt Franzen och Samuelsson (2018) av diabetes och neurogena blåsrubbningar men SBU 

(2013) specificerar överrinningsinkontinens hos män som en vanlig förekomst efter förstorad 

prostata och hos kvinnor orsakad av kirurgiska ingrepp av bäckenbotten och urinblåsan.  

 

Med efterproblem menar Socialstyrelsen (2016) är urinläckage som inträffar efter tömning av 

urinblåsan. Funktionell inkontinens är när personen med inkontinens har svårt att komma till 

toaletten i tid relaterat till mental eller fysisk förmåga och kontinuerlig inkontinens är när 

personen med inkontinens har kontinuerligt läckage som till exempel en fistel mellan 

urinblåsa och vagina (Franzen och Samuelsson, 2018).  

 

Behandling av urininkontinens 

I Sverige sker behandling och utredning av urininkontinens oftast av primärvården. 

Vanligaste behandlingar vid urininkontinens är livsstilsförändringar, blåsträning och 

bäckenbottenträning (Franzen & Samuelsson, 2018).  
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Blåsträning är en rekommenderad första behandling för trängningsinkontinens (Dumoulin et 

al., 2016; Franzen & Samuelsson, 2018). Dumoulin et al. (2016) beskriver blåsträning som en 

planerad åtgärd där den enskilda personen skall gå på toaletten enligt ett tidsschema, för att 

undvika läckage. Franzen och Samuelsson (2018) beskriver att avslappningstekniker och att 

knipa vid urinträngningar fungerar för att skjuta fram toalettbesöken, målet med att skjuta 

fram toalettbesöken är att minska antalet täta toalettbesök och kunna kissa 2 till 4 deciliter per 

tillfälle. Blåsträningens kärna är att personen med urininkontinens ska lära sig knipa samt att 

toalettbesöken ska bli färre än tidigare (ibid.).  

 

Bäckenbottenträning är en mycket gynnsam behandling av ansträngningsinkontinens och 

bäckenbottenträning definieras som upprepade kontraktioner av bäckenbottenmuskulaturen 

(Nie, Ouyang, Wang och Redding, 2017). Franzen och Samuelsson (2018) beskriver 

bäckenbottenträning som helt fri från biverkningar samt att upp till 55% av kvinnor med 

ansträngningsinkontinens som genomför minst 8 kontraktioner, tre gånger om dagen får 

minskande besvär. Om förbättring uteblir efter 3 - 6 månader kan operation erbjudas (ibid.)  

 

Livsstilsförändringar som är aktuella vid urininkontinens är viktnedgång, minskat kaffeintag 

och måttlig regelbunden fysisk aktivitet (Franzen & Samuelsson, 2018). I en studie gjord av 

Talley, Wyman, Bronas, Olson – Kellogg och McCartby (2017) visar att måttlig fysisk 

aktivitet så som promenad och styrketräning två gånger i veckan minskar läckage med 50 %. 

Läkemedelsbehandling kan vara aktuellt när inkontinensutredningen ej visat tydlig orsak till 

trängningsinkontinensen. Läkemedelsbehandling kan sättas in tillsammans med blåsträning 

men rekommendationen är blåsträning i minst sex veckor först (Franzen & Samelsson, 2018).  

 

Urininkontinensens påverkan hos äldre kvinnor 

Urininkontinens har en påverkan på många delar av en persons liv, till exempel sociala 

interaktioner, svårigheter att resa och röra på sig samt sexlivet. Det finns ett stigma kring 

inkontinens som gör att personer drar sig för att prata om det med vänner, familj eller ens sin 

läkare. Uppskattningsvis så är det 10% av befolkningen som inte söker hjälp förrän 

inkontinensen blir svår, detta är anledningen till att inkontinens är underrapporterat. Bortsett 

från alzheimer och stroke är det urininkontinensens kroniska tillstånd som påverkar den 

hälsorelaterade livskvalitén mest (Wayne Taylor och Cahill, 2018).  
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Urininkontinens påverkar främst livskvalitén för drabbade personer genom att känna mindre 

värdighet, autonomi samt att deras humör påverkas i negativ bemärkelse (Barentsen et al., 

2012; Teunissen, Stegerman, Bor och Lagro – Janssen, 2015; Xu & Kane, 2013). 

Socialstyrelsen (2016) specificerar försämrad livskvalité i relation med urininkontinens med 

bland annat, oavbruten rädsla för lukt och rädsla för att omgivningen skall upptäcka läckage. 

Behov av att använda toaletten ofta beskrivs också som en viktig aspekt. Andersson, 

Johansson, Nilsson och Sahlberg – Blom, (2008) visar i sin studie att äldre kvinnor med 

urininkontinens först måste acceptera och sedan anpassa sig efter situation för att kunna uppnå 

en bättre livskvalité.  

 

I en studie gjord av Wang et al. (2014) upplevs en känsla av skam hos kvinnor att söka vård 

för urininkontinens. Studien visar vidare att kvinnliga deltagarna hellre valde att socialt 

isolera sig än att söka vård. Kvinnliga deltagare i studien önskar att det frågades om 

urininkontinens vid varje besök hos sjuksköterskan (ibid.). I en studie gjord av Norton et al. 

(2017) finner de att kvinnor ofta försöker att hitta lösningar själva för att minska sina symtom 

som till exempel att motionera mindre, dricka mindre, undvika sexuell kontakt och att inte ta 

sin diuretika. Detta i ett försök att normalisera och förtränga sin urininkontinens. Att lära sig 

hantera sin urininkontinens kan leda till förbättring av tillståndet men även om förbättring inte 

sker hittar personen bättre strategier för att hantera att personen är urininkontinent (ibid.). 

Oavsett vilken typ av urininkontinens har personen sämre sömnkvalitet och är i högre grad 

deprimerade än personer utan urininkontinens (Debus och Kästner, 2015).  

 

Enligt en studie gjord av Day et al. (2014) hade äldre kvinnor (över 65 år) brist på kunskap av 

urininkontinens. Vidare visade studien att kvinnorna ansåg att urininkontinens är en naturlig 

del av åldrandet samt att det är en naturlig del efter graviditet och förlossning. Dock var 

kvinnorna i studien medvetna om att urininkontinens hade en negativ inverkan på ekonomi, 

livskvalitet och livsstil (ibid.). Detta bekräftas även i en artikel av Wayne Taylor och Cahill 

(2018) som också beskriver en brist på kunskap om urininkontinens hos befolkningen, men 

även en brist på kunskap hos vårdgivare. Vårdgivare som gör som de alltid har gjort, bromsas 

att utöva en vård som är personcentrerad. Hrisanfow och Hägglund (2012) betonar vikten av 

att sjukvårdspersonal ställer rätt frågor angående urininkontinens för att främjas livskvalitén 

hos personer med urininkontinens, då ämnet är känsligt. Vidare menar Norton et al. (2017) att 

personen med urininkontinens själv har ett ansvar att söka hjälp och att kunna ta emot hjälp, 

men först måste personen förstå att denna har ett problem och sedan förstå innebörden av 
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problemet. Exempel på detta är skammen av lukt som kan motivera personen med 

urininkontinens att söka vård.  

 

Urininkontinenshjälpmedel  

Riemsma et al. (2017) studie visar att personer med urininkontinens som ej kan bli botade av 

sin urininkontinens med hjälp av kirurgiska ingrepp är urininkontinenshjälpmedel den enda 

lösningen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30 kap 8, §9) skall landstinget erbjuda 

förbrukningsartiklar som behövs för personer som på grund av allvarlig sjukdom har sådana 

behov. Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS2008:1 kap 4) specificerar att förbrukningsartiklar 

kan vara urininkontinenshjälpmedel. Krav på förskrivaren för förbrukningsmaterial som 

nyttjas vid urininkontinens enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS2008:1 kap 3, §4) är 

legitimerad personal: läkare, sjukgymnast, sjuksköterska och barnmorska. För att erhålla 

förskrivningsrätt krävs anställning hos landsting eller kommun som vårdgivare 

(SOSFS2008:1 kap 4). Den legitimerade personal som förskriver inkontinenshjälpmedel skall 

identifiera behovet hos den enskilde och ta ansvar över att produkten uppfyller behovet 

(ibid.). Det är även den legitimerade personalens ansvar att utvärdera och följa upp 

användningen av produkten till dess att ansvaret övertagits av annan vårdgivare eller att 

behovet har upphört (SOSFS2008:1 kap 3, §8). 

 

I arbetsuppgiften i förskrivningen av urininkontinenshjälpmedel ingår utprovning. Enligt 

Socialstyrelsen (2016) skall utprovningen bland annat innehålla tillpassning av hjälpmedlet 

utefter personens hudhälsa, kroppsform och livsstil. I lagtext går det att läsa att det är den 

legitimerade personalens ansvar att bedöma behovet av anpassning, ansvara för säkerheten 

kring användandet av produkten, informera användaren om produkten och användandet av 

produkten, instruera och träna användaren samt att dokumentera och samordna för produkten 

(SOSFS2008:1 kap 3, § 9). Huvuduppgiften för förskrivaren är att höja personens livskvalité 

genom att minska risken för komplikationer och läckage. Ett sätt som Socialstyrelsen 

rekommenderar är att mäta läckaget genom att väga inkontinensskyddet (Socialstyrelsen, 

2016). Enligt Sacco et al. (2017) används inkontinensskydd som har för stor kapacitet i 

jämförelse med urinläckaget. Cirka 60 % av deltagarna i studien har fel anpassade 

inkontinensskydd.  
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Distriktssjuksköterskans roll 

Distriktssjuksköterskan skall arbeta hälsofrämjande för att stödja, förebygga, råda, vårda, 

hjälpa och möta den enskilde och dennes familj i alla situationer i livet utifrån ett holistiskt 

perspektiv samt arbeta personcentrerat. Distriktssjuksköterskans kompetens inkluderar 

fördjupade lärdomar inom omvårdnad, så som bland annat; uppmärksamma och agera på 

förändringar utifrån hälsotillståndet, förstå och agera på psykosociala förhållandens påverkan 

på hälsa, aktivt arbeta med kvalités- och verksamhetsutveckling, initiera och ansvara för 

hygienrutiner och använda och skapa ny evidensbaserad kunskap 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008).  

 

Hägglund (2010) skrev i en studie att distriktssköterskor i samband med förskrivning av 

inkontinenshjälpmedel upplevde att de kunde hjälpa patienter bättre om de får en avsatt tid för 

utprovning av inkontinenshjälpmedel i jämförelse med när patienten kommer för drop-in 

besök. Vid tidsbokade besök kände sig distriktssköterskan mer professionell och kunde hjälpa 

patienten att prova ut rätt inkontinenshjälpmedel. Detta gav möjlighet till en dialog med större 

öppenhet kring problemet. Patienter med inbokade besök var mer motiverade att få hjälp och 

genomgick en inkontinensutredning. Vid drop-in besök så kände sig distriktssköterskan 

stressad över att inte kunna göra en korrekt bedömning på något som kräver stort ansvar. 

Patienter som inte ville få en inkontinensutredning och bara ville ha inkontinenshjälpmedel 

gjorde det svårt för distriktssköterskorna att följa riktlinjer för inkontinens och upplevdes 

frustrerande och oprofessionellt. Vidare visade studien att det var givande för 

distriktssköterskan att arbeta i team med flera yrkeskategorier kring inkontinens. Enligt 

Nazarko (2015) var det specialistsjuksköterskans roll att korrekt bedöma vilket eller vilka 

urininkontinenshjälpmedel personen behövde på ett personcentrerat och kostnadseffektivt sätt, 

för att bibehålla god hälsa och bevara personens värdighet. 

                                                                                                                                                    

Brist på kunskap och utbildning hos förskrivare  

Enligt SBU’s rapport (2013) har vårdpersonal i allmänhet bristfälliga kunskaper om 

inkontinens. Vidare menar SBU (2013) att distriktssköterskornas specialistutbildning hade för 

få utbildningstimmar inriktade på inkontinens och inkontinenshjälpmedel. Utbildningen som 

presenterades 2013 var för inriktad på hjälpmedel och mindre utsträckning på behandling och 

utredning av inkontinens (SBU, 2013). I studien av Teunissen, Stegerman, Bor och Lagro – 

Janssen, (2015) visades att om behandling och utredning utförd av en utbildad 

specialistsjuksköterska ökar livskvalitén för personen. Enligt Norton et al. (2017) var 
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urininkontinens ett vanligt tillstånd som kunde hanteras inom ramen av öppenvården 

(öppenvård innebär sjukvård som inte kräver vård på sjukhusinrättning enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen som till exempel hemsjukvård eller vårdcentral. Öppenvården har ansvar för 

omvårdnad, grundläggande medicinsk behandling, rehabilitering samt förebyggande arbete 

(HSL, SFS 2017:30 kap 2, §5)). Personalen inom öppenvården skall kunna bemöta personen 

med urininkontinens med kunskap, medlidande och evidensbaserad vård (ibid.).  

 

Teoretisk referensram: Personcentrerad vård 

Personcentrerat förhållningssätt är en del av World Health Organization (WHO, 2016) strategi 

för kvalitetssäkrad hälsa och vård av äldre globalt sett. Vidare skriver WHO (2015) att det är 

en mänsklig rättighet att äldre ska kunna göra informerade beslut om sin egen hälsa, det är 

också kärnan i det personcentrerade förhållningssättet inom välfärden. Äldre ska vara en aktiv 

medlem av samhället så länge de kan under deras egna förutsättningar (ibid.).  

 

Kärnan i personcentrerad vård är att sätta personen framför sjukdomen, att sjuksköterskan 

bemöter och betraktar personen som är i behov av vård som jämbördig och värdefull. Vilket 

sätter krav på sjuksköterska att vara öppen och ha ett intresse av att lyssna på personens egna 

berättelse och upplevelse av sin situation. Personen som är i behov av vård, dess upplevelse 

och beskrivning av sin situation, ska ta lika stor plats i planeringsarbetet och genomförandet 

av vården som professionella bedömningarna av personen. Sjuksköterskan ansvarar för att 

tillgodose personens val av livsstil trots ohälsa och sjukdom. Det krävs stor kunskap om 

personen för att kunna tillgodose personens behov, intressen, synsätt, prioriteringar, vanor och 

värderingar för att kunna ge personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Ekman, Norberg och Swedberg (2014) beskrev personcentrerad vård som ett partnerskap med 

en förenad sammansatt hälsoplan. Vidare beskrevs personcentrerad vård som en process i tre 

delar där första delen var patientens berättelse, följt av ett partnerskap som skalle resultera i 

sista delen som var den gemensamma planeringen kring vården. Detta skulle dokumenteras 

och journalhandlingen kunde ses som ett kontrakt mellan patienten och den professionella 

vårdgivaren. Journalen skalle ständigt finnas tillgänglig för patienten och den aktuella 

vårdgivaren. Hälsoplanens skalle kunna följas i realtid, detta innebar att patienten hade 

ständig kontroll över sin egen vård genom hela vårdkedjan. Vidare belyser Kristensson Uggla 

(2014) förklarningar och förståelse som viktiga verktyg att använda i konflikten mellan den 

objektiva naturvetenskapligmedicinen och patientens upplevda livsvärld.  



  

8 
 

 

En studie gjord av Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn och Olsson (2014) visade att 

personen som vårdas med personcentrerad inriktning kände sig sedd av personalen. Studien 

visade även att personcentrerad vård med patienten i centrum skapar trygghet för personen 

som vårdas. Personen som aktivt deltog i sin egen vård med eget ansvar, kände kontroll över 

sin framtid. I Ekman et al.`s (2011) studie framkom det att när en person blir bemött med 

personcentrerad vård vågade personen som var i behov av vård uttrycka sin sanna vilja och 

visade sina sanna känslor. Fors et al. (2015) visade att om vårdpersonal genom hela 

vårdkedjan från slutenvården till öppenvården arbetade enligt ett personcentrerat 

förhållningssätt, ökade personens tillit till sig själv och till sjukvården. Enligt Nazarko’s 

(2013) fallstudie gav ett personcentrerat förhållningssätt bästa möjliga livskvalité för de med 

urininkontinensproblem då vårdpersonal tog hänsyn till den enskilde personens önskemål. 

 

Problemformulering  

Urininkontinens är vanligt förekommande bland äldre kvinnor vilket har visats ha en negativ 

inverkan på livskvalitén. Tidigare forskning visar brist på kunskap bland äldre kvinnor 

angående urininkontinens. Det finns evidens för att äldre kvinnor känner skam och att 

urininkontinens kan leda till social isolering. Urininkontinenshjälpmedel är en stor kostnad för 

hälso- och sjukvården som kan minskas med rätt förskrivning och användning. Det är 

distriktsjuksköterskans roll att tillpassa, undervisa, förskriva och utvärdera 

urininkontinenshjälpmedel. Det saknas vetenskapliga studier för äldre kvinnors erfarenheter 

vid förskrivning och användning av urininkontinenshjälpmedel. Det saknas även 

vetenskapliga studier för att förskrivning, användning och uppföljning av 

urininkontinenshjälpmedel sker med ett personcentrerat förhållningssätt. Det förskrivande, 

tillpassande och uppföljande arbetet kring urininkontinenshjälpmedel ska uppmärksammas 

och beaktas för att öka livskvalitén hos äldre kvinnor som lever med urininkontinens. 

Syfte 

Syftet var att belysa äldre kvinnors erfarenheter i samband med förskrivning, användning och 

uppföljning av urininkontinenshjälpmedel i öppenvården.   

 

Metod 
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Design 

För denna intervjustudie valdes kvalitativ design för att bäst kunna beskriva den äldre 

kvinnans erfarenhet i samband med urininkontinenshjälpmedel. Fokuset var att beskriva 

deltagarnas levda erfarenhet och deras verklighet. Enligt den kvalitativa designen finns det 

inga rätt och fel i en erfarenhet, utan erfarenheter skapas ur fenomenets naturliga miljö 

(Henricson & Billhult, 2017).  

 

Urval 

Underlaget för undersökningsgruppen baserades på bekvämlighetsurval (Danielsson, 2017), 

uppsatsförfattarna hade avgränsat undersökningsgruppen till deras hemkommun samt till 

hemsjukvården. Inkluderingskriterier för studien var kvinnor 65 år och äldre med 

urininkontinens som bor kvar i hemmet, samt upplevt att ha blivit förskrivna och använder 

urininkontinenshjälpmedel. Kvinnorna skulle kunna förstå frågorna och kunna svara på 

frågorna och var inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Undersökningsgruppen hade 

strategiskt och ändamålsenligt valts ut efter förmågan att beskriva sina upplevelser. Den 

slutgiltiga undersökningsgruppen var tolv deltagare som enligt Polit och Beck (2004) är ett 

lämpligt antal att göra en kvalitativ intervjustudie på. Exklusionskriterier var personer som 

hade kognitiv svikt och som inte kunde uttrycka sig på svenska eller engelska på grund av för 

hög kostnad för tolk.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett i form av semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som 

grund (Bilaga 2) och har spelats in. Deltagarna i studien svarade fritt på frågorna utefter deras 

levda erfarenhet. Datainsamlingen genomfördes i deltagarnas hem för att underlätta för 

deltagarna. En hemsjukvårdspatient är en person som bland annat har svårigheter att lämna 

hemmet. Detta gav en möjlighet att studera deltagarna i en naturlig miljö då det skett i deras 

hem (Barroso, 2010). Uppsatsförfattarna intervjuade enskilt sex deltagare var för sig och 

transkriberingen skedde av intervjuaren i nära tidsram till intervjun. Detta för att 

transkriberingen skulle bli så korrekt som möjligt, där känslor och uttryck annars kan ha 

missats. Sammanlagt genomfördes tolv intervjuer och transkriberingen genomfördes 

ordagrant, med känslouttryck och pauser inom parentes (Henricson & Billhult, 2017).  
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Tillvägagångssätt 

MAS i kommunen och enhetschefen för hemsjukvården gav ett skriftligt samtyckte till 

studien och dess genomförande (Bilaga 5). Innan intervjuarbetet startades genomfördes en 

anmälan till högskolan Dalarnas dataskyddsombud om behandling av personuppgifter för 

godkännande samt godkännande från etiska nämnden på högskolan Dalarna (diarienummer 

HDa dnr7.1-2018/194), (Danielsson, 2017). 

 

Informationsbrev (Bilaga 1 och 2) lämnades till patientansvarig sjuksköterska i respektive 

område i kommunens hemsjukvård. Informationsbrevet distribuerades till samtliga äldre 

kvinnor med urininkontinens som uppfyllt inkluderingskraven för denna studie. 

Patientansvarig sjuksköterska hade god kännedom om patienterna i sitt område och kunde 

välja ut personer som uppfyllt studiens inklusions- respektive exklusionskriterier. Samtliga 

kvinnor över 65 år med urininkontinens som fått informationsbrevet (29 kvinnor) ringdes upp 

av uppsatsförfattarna för att fråga om deltagande, åtta kvinnor svarade nej och 21 kvinnor 

svarade ja. Av de 21 kvinnorna som svarade ja, slumpades 12 kvinnor ut för att intervjuas i 

deras hem (Danielsson, 2017). Deltagarna i studien var mellan 70 och 97 år gamla. Övriga 9 

deltagare som tackat ja till att delta i studien ringdes åter med information och tackades för 

visat intresse. Vid intervjutillfället lästes informationsbrevet en gång till för deltagaren och 

skriftligt informerat samtycke inhämtades. Data avidentifierades och inga obehöriga har tagit 

del av datamaterialet. Innan intervjuerna startade lades tid på att lära känna deltagaren genom 

att småprata om vardagliga ting på plats. Intervjuerna tog mellan 8 – 15 minuter att 

genomföra. Total tid i hemmet mellan 35 till 45 minuter. Hänsyn togs till studiens 

trovärdighet genom att ej intervjua personer som det redan fanns en yrkesrelation med. 

 

Analys 

Denna kvalitativa studie genomfördes med innehållsanalys, då innehållsanalys används 

mycket som analysmetod för intervjustudier inom omvårdnadsforskning (Graneheim och 

Lundman, 2004). Den kvalitativa innehållsanalysen som teknik, hade sina rötter från 

hermeneutiken (Danielsson, 2017). Innehållsanalysen var en flexibel arbetsmetod som gick att 

etablera på många sätt. Kvalitativ innehållsanalys innebar att textdata kondenseras med 

textens viktigaste budskap. Viktiga budskap kodades och till slut bildas kategorier som är 

kärnan i innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004). Analysenheten var textmaterialet 

från transkriberade intervjuerna (Danielsson, 2017). Inspelade intervjuerna transkriberades, 

olika deltagare fick olika färgkoder och numrering från 1 till 12. Frågorna från intervjuguiden 
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förtydligades med fet stil, då det i samtliga intervjuer behövdes förtydligas med följdfrågor då 

deltagarna upplevde fackmannamässiga ord som krångliga, till exempel 

urininkontinenshjälpmedel och förskrivare (Danielsson, 2017).  

 

I analysprocessen strävade uppsatsförfattarna att lägga sin förförståelse i ämnet åt sidan för att 

inte vinkla analysen (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Ett analysschema skapades 

för varje enskild intervju. I analysschemat ingick rubrikerna: text från intervjun, 

meningsenhet, kod och kategori, så kallad induktiv analys där uppsatsförfattarna har utgått 

från texten (Danielsson, 2017). Varje transkribering lästes av uppsatsförfattarna för sig och 

sedan tillsammans. Text som svarade på frågorna plockades in i analysschemat för att sedan 

lyfta ut meningsenheter. För varje steg i analysschemat lästes texterna flera gånger av båda 

uppsatsförfattarna (Graneheim och Lundman, 2004). Enligt Danielsson (2017) och Graneheim 

och Lundman (2004) hade ord eller meningar med gemensamma nämnare termen 

meningsenhet och svarar på syftet. Det viktigaste togs fram ur meningen för att sedan sätta en 

kod på meningsenheten. Genom att finna en röd tråd mellan kodningar och meningsenheter 

bildades kategorier. Det var kategorierna som talade om vad texten är fylld av (ibid.). 

Kategorierna blev synliga först, när kategorierna bearbetades. Enligt Danielsson (2017) och 

Graneheim och Lundman (2004) skulle kategorierna som uppkommer vara motsatt till 

varandra. Det skulle inte finnas data som liknar varandra i två olika kategorier (ibid.). 

Exempel på analysprocessen kan ses i tabell 1.  

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Text från intervjun Meningsenhet Kod kategori 

Jag har inte varit dit för det 

här heller. Utan jag har 

pratat med dem i telefon, 

det var inget speciellt. 

Jag har pratat 

med dem i 

telefon, det 

var inget 

speciellt  

Utprovning  

 

Olika erfarenheter 

av att få 

urininkontinens- 

hjälpmedel 

förskrivet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I all forskning ska forskningsetiska överväganden göras. Autonomiprincipen innebär att 

människan äger rätten, att bestämma över sitt eget liv. Vilket innebär rätten att fatta egna 

beslut. Att visa respekt för människans autonomi i studiens syfte innebär bland annat att ge 

den informationen som personen behöver på ett begripligt sätt, för att kunna fatta ett beslut 
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om att deltaga. Personer som ej kan ge ett informerat samtycke som till exempel personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, kan ha svårigheter att förstå innebörden av informationen och 

konsekvenser av den. Göra-gott-principen innebär att minimera risker för skada och 

maximera fördelar detta är en etisk skyldighet. Risken för skada får aldrig överväga 

fördelarna/vinsterna med studien (Northern Nurses Federation, 2003: WMA Declaration of 

Helsinki, 2017). 

 

Det fanns en risk att uppsatsförfattarna kunde såra den enskilde deltagaren psykiskt. Det 

kunde upplevas som ett känsligt ämne där det fanns emotionella risker som obehag. En annan 

svaghet som uppdagades var att intervjuerna genomfördes i deltagarnas egna hem, vilket 

kunde ses som ett övertramp i personlig integritet och privatlivet. Ytterligare risker var att 

deltagaren hade höga förhoppningar om att delta i studien ledde till hälsoförmåner.  

Riskerna i denna studie kan jämföras med risken som det vardagliga livet medför och räknas 

då som en minimal risk (Kjellström, 2017).  

 

En av riskerna som tas upp var att uppsatsförfattarna var i deltagarnas hem, men kan också 

vara till fördel för den enskilde då uppsatsförfattarna kommer som gäster. Detta innebar också 

att deltagarna inte behöver förflytta sig någonstans för att delta i studien. Möjliga individuella 

fördelar med studien var att deltagarna fick en chans att göra en positiv förändring för 

kommande personer som är i behov av förskrivning av urininkontinenshjälpmedel och 

deltagarna fick en chans att belysa sina positiva och negativa upplevelser. Intervjustunden 

kunde ses som ett socialt tillfälle som kunde vara ett avbrott i det vardagliga livet. Deltagarna 

får möjlighet att diskutera något de är intresserad av (Kjellström, 2017).  

 

Deltagarna i intervjustudien fick både muntlig och skriftlig information om studiens 

genomförande, personuppgiftshantering och frivilligt grundat informerat samtycke. Personer 

som upplevde urininkontinens som ett känsligt ämne hade möjlighet att ej delta i studien, samt 

att hoppa av närsomhelst utan att behöva ange orsak om frågorna känns stötande. Intervju 

materialet har hanterats konfidentiellt. Ingen av deltagarna i intervjustudien går att härleda till 

intervjumaterialet. Inga personuppgifter kan kopplas samman med det transkriberade 

materialet. Transkriberingsmaterialet har endast förvarats på uppsatsförfattarnas datorer och 

utskrivna meningsenheter har förvarats i uppsatsförfattarnas hem. Studien är godkänd av 

forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna (diarienummer HDa dnr7.1-2018/194) efter 

en forskningsetisk granskning (Bilaga 4) som visade på risker för deltagarnas hälsa.  
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Resultat  
 

Analysprocessen av transkriberade intervjuerna resulterade i fem huvudkategorier: Olika 

erfarenheter av att få urininkontinenshjälpmedel förskrivet, att inte ha fullständig information 

om inkontinenshjälpmedel, att bli bemött när man har behov av urininkontinenshjälpmedel, 

att leva med urininkontinenshjälpmedel samt upplevelse av eget ansvar gällande uppföljning 

av urininkontinenshjälpmedel.  

 

Olika erfarenheter av att få urininkontinenshjälpmedel förskrivet. 

Majoriteten av deltagarna var nöjda med sin förskrivning av urininkontinenshjälpmedel. Flera 

av deltagarna hade provat ut olika sorters inkontinenshjälpmedel och haft valmöjlighet att 

välja ett inkontinenshjälpmedel som passade dem bäst. Majoriteten av deltagarna hade 

vårdcentralen som första kontakt för sin urininkontinens och fick det förskrivet därifrån med 

en korrekt utprovning enligt lag. En deltagare hade fått en remiss skickad till kvinnokliniken 

för att göra flera tester och utesluta sjukdom. Andra hade fått sitt inkontinenshjälpmedel 

förskrivet i samband med sjukhusvistelse. Deltagarna tyckte inte att det var något märkvärdigt 

att erhålla urininkontinenshjälpmedel och att bli förskrivna urininkontinenshjälpmedel, de 

ansåg att det var helt naturligt. Dock var en deltagare inte nöjd med utprovningen, specifikt 

mätningen och vägningen av urininkontinenshjälpmedlet. Hon kände sig som en belastning 

och upplevde sig ifrågasatt. När en av uppsatsförfattarna informerade henne om att mätning 

och vägning av urininkontinenshjälpmedel är ett sätt att prova ut rätt hjälpmedel, svarade hon 

att det var ingen som hade informerat henne om detta. Andra deltagare hade fått sina 

urininkontinenshjälpmedel tack vare att hemtjänsten eller anhöriga varit uppmärksamma på 

att det funnits ett behov av urininkontinenshjälpmedel hos den berörda personen och kontaktat 

vårdcentralen. Flera deltagare upplevde att urininkontinenshjälpmedlen bara kom hem till 

dem rätt som det var utan att någon egentlig utprovning blivit genomförd. I dessa fall var det 

hemtjänst och anhöriga som hade haft åsikter om vad som skulle kunna passa bäst och inte 

legitimerad personal.   

 

”Ja, det är inget märkvärdigt, utan jag fick ju börja med att prova olika blöjor. Jag tycker 

blöjorna passar mig och mina besvär. Det kan inte vara bättre än vad det är.” (Deltagare 4) 
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”Inte var det så märkvärdigt. De gjorde det bara. Jag bara fick sånna här rätt som det var. 

Inte vet jag.” (Deltagare 7) 

 

Att inte ha fullständig information om inkontinenshjälpmedel. 

Flera deltagare saknade information om att urininkontinenshjälpmedel var kostnadsfritt när 

det förskrevs från vården. Det framkom att deltagare hade köpt urininkontinenshjälpmedel 

från den lokala mataffären i flera år, vilket resulterat i att ekonomin varit påverkad negativt. 

En deltagare uttryckte en önskan att sjukhuset skulle skicka med urininkontinenshjälpmedel 

via kallelsen inför ett besök. Hon hade gruvat sig länge inför besöket på grund av urinläckage 

och hon visste inte hur hon skulle lösa situationen. Situationen löste sig tillslut då en väninna 

till deltagaren kunde lämna ut ett urininkontinenshjälpmedel.  

 

” Till en början köpte jag skydden själv för jag tänkte inte ens på eller var medveten om att 

man kunde få hjälp och få skydd gratis. Och det blev ju ganska dyrt. Ja, för man lär ju ha de 

här speciella, det går ju inte med vanliga trosskydd eller bindor. […] Jag köpte säkert skydd 

själv i 4 - 5 år innan, innan nån som var mer insatt sa till mig att det där kan du ju faktiskt få, 

och det förvånade mig att någonting kan vara gratis.” (Deltagare 3) 

  

Bristande information uppdagades även hos deltagare som fått urininkontinenshjälpmedel 

förskrivet. Vissa deltagare visste inte om utbudet av olika urininkontinenshjälpmedel. Det 

framkom i intervjuerna att deltagarna blivit erbjudna en sorts hjälpmedel, ovetande att det 

fanns flera modeller att välja emellan. Vilket resulterade i att deltagarna accepterat 

hjälpmedlet, trots brister, utan att ifrågasätta. Förskrivarna tog för givet att deltagarna skulle 

vara nöjda med det inkontinensskyddet de fått förskrivet. En del deltagare kände att vården 

varken brydde sig eller lyssnade till deras behov. Några av deltagarna upplevde att de fick ha 

sina besvär för sig själva och göra så gott de kunde under den rådande situationen.  

 

” […] jag vet inte om det finns något bättre. […] det är ingen som har berättat det för mig. 

Nej, ingen som säjer någonting om det.”. ” Jag har aldrig gjort någonting åt det eller pratat 

om det, det får jag sköta själv?” (Deltagare 1) 

 

Även positiva kommunikationserfarenheter visade sig hos deltagare. Vissa deltagare beskrev 

att de var trygga med vården och om något behov skulle uppstå så skulle det tillgodoses 

omgående. En annan deltagare kände sig otroligt serverad och upplevde inte att hon behövde 
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göra något. Utan att vården fixade och löste problemen åt henne samt gav mycket bra 

information till henne.  

 

”Information är otroligt bra, de har fixat direkt när det varit något. Jag sitter här på min 

sängkant och blir servad. Det är superbra.” (Deltagare 6) 

 

Att bli bemött när man har behov av urininkontinenshjälpmedel.  

Alla utom en deltagare hade upplevt ett positivt bemötande när de blivit förskrivna. 

Deltagarna upplevde bemötandet som lättsamt och helt naturligt, utan några problem. Dock 

var det en som påtalade att, så länge man kan prata för sig så går det ju bra. Deltagaren som 

hade upplevt ett negativt bemötande kände att hon störde distriktssköterskan när hon ringde 

om urininkontinenshjälpmedel.  

 

”När jag sa att jag skulle ha ett paket bindor. Vad då? sa hon. Och tittade på mig och sa: att 

du måste ha en rekvisition. Ja, sa jag, det har inte jag nån. Men detta måste du hålla ordning 

på sa hon. Så var det, det var lite så där att jag störde lite. ” (Deltagare 12) 

 

En deltagare beskrev sin upplevelse av ett positivt bemötande från vårdpersonalen på följande 

vis: 

 

”Jag tycker att jag över huvud taget har blivit bra behandlad. Jag känner inget agg eller 

någonting. Och känner inte att dom tycker jag är besvärlig eller så. Så länge man kan prata 

för sig går det ju an…” (Deltagare 2) 

 

 

Att leva med urininkontinenshjälpmedel.  

Under intervjuerna framkom det att flera av deltagarna hade kommit till en acceptans när det 

gällde användningen av urininkontinenshjälpmedel. Många av deltagarna upplevde det 

besvärligt att använda inkontinenshjälpmedel i början och att det kändes knöligt och jobbigt 

men uttryckte även en tacksamhet att det fanns hjälp att få.  

 

”Det är besvärligt med läckage innan man vänjer sig med situationen men sen blir det så 

naturligt att man blir bara tacksam att det finns blöjor och hjälp. Det är inget märkvärdigt, 

det har gått bra.” (Deltagare 4) 
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En av deltagarna pratade om att hon lidit i många år av sin urininkontinens och att det bara 

rann igenom skydden. En annan kvinna upplevde att när hon skulle resa sig så kunde det 

komma väldigt mycket urin och då stoppade inte urininkontinenshjälpmedlet. Hon blev då 

väldigt blöt om kläderna och detta upplevdes som besvärligt.  

 

Flera kvinnor pratade om rädslan för att urininkontinenshjälpmedel skulle läcka. En kvinna 

beskrev hur rädd hon var när hon skulle gå ut. Hon satte på sig flera 

urininkontinenshjälpmedel samt både trosor och kalsonger för att det skulle sitta åt runt benen 

ordentligt innan hon gick utanför dörren. Hon beskrev en oerhörd rädsla för att det skulle 

läcka och berättade om hur jobbigt det skulle bli både för henne själv och för andra om inte 

urininkontinenshjälpmedlet höll tätt. Hon visste att hon egentligen inte skulle behöva sätta på 

allt men kände sig inte trygg om hon inte gjorde så.  

 

De flesta deltagarna kände sig trygga med att urininkontinenshjälpmedlet skulle räcka till 

både när det gällde urinmängden och lukten. Det gav dem en frihet att komma ut och gå som 

inte skulle vara möjligt utan urininkontinenshjälpmedel. En deltagare uttryckte en rädsla för 

att det skulle läcka urin i sängen men kände sig trygg med användningen av ett 

urininkontinenshjälpmedel med större uppsugningsförmåga. En annan deltagare använde 

urininkontinenshjälpmedel dagligen, fast hon upplevde att hon egentligen kanske inte 

behövde det, men då det gav henne en känsla av trygghet, använde hon dem dagligen ändå.   

 

”Inte så rädd för det. Skyddet skyddar tillräckligt tycker jag. Jag tycker det går ganska bra.” 

(Deltagare 3) 

 

Att ha nära till toaletten pratade flera deltagare om. Många tyckte att det gick bra att använda 

urininkontinenshjälpmedlen men de kände sig låsta ändå. Tack vare att de hade ett stort behov 

av att veta var närmaste toalett var, för att kunna byta urininkontinenshjälpmedel. Dessa 

deltagare kände att de alltid måste ha med sig extra urininkontinenshjälpmedel för att kunna 

byta när de åker bort. Flera deltagare tyckte att det behövs fler allmänna toaletter på offentliga 

ställen för att underlätta för dem, då det ibland läcker mycket och att det då blir bråttom att 

byta. 

 



  

17 
 

Upplevelse av eget ansvar gällande uppföljning av urininkontinenshjälpmedel.  

Så gott som samtliga deltagare upplevde att de själva hade ansvaret för sin egen uppföljning. 

Vissa deltagarna tog själv kontakt med vårdgivaren för uppföljning av 

urininkontinenshjälpmedel då behov uppstod. Andra deltagare informerade hemtjänsten som 

fick lösa problemet. Generellt sett tog inte förskrivaren ansvar för uppföljningen av 

urininkontinenshjälpmedel. Föreliggande studie visade att den uppföljningen som sker var den 

hemtjänsten gjorde hos deltagarna. Studien visade även att de flesta deltagarna var nöjda med 

uppföljningen. Två av deltagarna hade fått en uppföljning av sjukvården och var mycket 

nöjda med utprovningen och att det sköttes så bra.  

 

”Det har vi nog gjort med jämna mellanrum. Jag har varit till vårdcentralen när jag varit i 

behov av nya skydd. Jag minns inte hur många jag har provat. Jag har ju fortfarande och det 

jag har är ju jättebra. Det är alltid jag som tar kontakt med vårdcentralen när jag behöver 

bättre skydd. Då brukar jag föreslå själv och sen prova ut det. Och det brukar gå bra. De 

lyssnar alltid på mig.” (Deltagare 4) 

 

” Nej, jag säger till hemtjänsten när det börjar bli slut på någonting och sen beställer dom 

eller skriver. Det är väl ingen som har gjort det vad jag vet. Nej, det är bara hemtjänsten jag 

har att göra med. Ingen annan har väl brytt sig i det tror jag.” (Deltagare 7) 

 

Diskussion 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet visade att flertalet av deltagarna saknade information om tillvägagångssättet och 

användningen av urininkontinenshjälpmedel, trots detta var mer än hälften av deltagarna 

nöjda med sin förskrivning. Vidare visade resultatet att hemtjänsten var en viktig arbetsgrupp 

för att uppföljning och utprovning skedde. Flertalet av deltagarna upplevde att 

uppföljningsansvaret låg på dem själva. Nästan alla deltagare i intervjustudien var mycket 

nöjda med bemötandet från vården. Alla deltagarna hade accepterat behovet av att använda 

urininkontinenshjälpmedel. 
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Resultatdiskussion 

De flesta av deltagarna i intervjustudien är nöjda med sin förskrivning trots att vissa av 

deltagarna inte blivit korrekt utredda för urininkontinens eller fått urininkontinenshjälpmedel 

korrekt utprovat. Dock beskriver Socialstyrelsen (2016) att förskrivning av 

urininkontinenshjälpmedel alltid skall föregås av en basal utredning av urininkontinens där 

medicinska orsaker utesluts. Urininkontinens är inte förenligt med det naturliga åldrandet, 

utan ett symtom på att något inte är som det ska. En basal utredning visar bakomliggande 

orsaker till inkontinensen (Socialstyrelsen, 2016; Nikola, 2018; SBU, 2013). En viktig aspekt 

i detta sammanhang förtydligas i SBU-rapporten (2013) där det framgår att många 

urininkontinenta personer inte vill bli behandlade eller utredda för sin inkontinens. Utan 

accepterar sin situation och med ett fungerande urininkontinenshjälpmedel kan vidmakthålla 

känslan av sig själv som kontinent. Hewitt-Taylor (2018) beskriver att det mest centrala för 

personcentrerad vård är att lära känna personen, acceptera personens vilja och åsikt och utgå 

ifrån den för att forma omvårdnaden. Detta är i linje med vissa deltagares åsikter i 

litteraturstudien.   

 

Den största gemensamma erfarenheten rörande urininkontinenshjälpmedel den äldre kvinnan 

hade var avsaknad av information. Samtidigt som Global Forum on Incontinence [GFI] 

(2016) skriver i sin rapport från internationella konferensen att det saknas förståelse och 

erkännande i samhället om inkontinens. Vidare poängteras i samma rapport att informationen 

och kommunikationen måste förbättras, både till den enskilda patienten och ut i samhället.  

Distriktssköterskeföreningen (2008) menar att distriktssköterskan skall ha fördjupad kunskap 

om behovet av utbildning och information för att främja hälsa. Detta genom sin fördjupade 

kunskap i kommunikation och samtalsmetodik, kunna handleda individen och ge ett stöd. I 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS2008:1 kap 3, § 9) framgår det att det är den förskrivande 

hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar är att informera användaren om produkten och hur 

den skall användas. Albers-Heitner et al. (2012) presenterar i sin studie att specialistutbildade 

sjuksköterskor som ger korrekt utbildning och information i samband med 

urininkontinenshjälpmedel är betydligt mer kostnadseffektivt i jämförelse med annan 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Uppsatsförfattarna vill understryka vikten av individuellt anpassad information och 

utprovning av urininkontinenshjälpmedel vilken styrks av SBU (2013) som konstaterar att om 

individuell information och rätt anpassat urininkontinenshjälpmedel används och efterföljs 
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förbättras personens livssituation. Det oberoende nationella nätverket Nikola (2018) som är 

baserad på aktuell forskning och vetenskaplig evidens menar att både skriftlig och muntlig 

information om urininkontinenshjälpmedel är viktigt för att säkra en god och säker vård. 

Informationen skall innehålla skötsel, användning och hantering, i bland kan även information 

till anhöriga vara nödvändig. Vidare beskriver Nikola (2018) att personen som erhåller 

urininkontinenshjälpmedel bör uppmanas att ta kontakt med förskrivaren om fel uppstår 

gällande förskrivning och användning. Detta är ett exempel på bristande information från 

vården som deltagaren i intervjustudien vittnar om. De flesta deltagarna i intervjustudien 

upplevde att ansvaret låg på dem själva, att söka kontakt med förskrivaren om något behov 

uppstod.  

Majoriteten av deltagarna i föreliggande intervjustudien är mycket nöjda med bemötandet från 

vården. Deltagarna upplever att de blir sedda och deras urininkontinens uppmärksammad på 

ett professionellt sätt. Ett respektfullt bemötande är mycket viktigt och är grunden till en god 

relation. Det är i relationen ett förtroende och tillit till hälsa har sin grund (Entwistle & Watt, 

2013). Detta är i linje med McCormack & McCance (2017) som beskriver att ett holistiskt 

förhållningssätt och att inkludera patienterna i omvårdnaden är en förutsättning för att kunna 

arbeta personcentrerat. I en studie gjorda av Reed, Fitzgerald och Bish (2017) beskriver de 

medverkande distriktssköterskorna att det ibland var svårt att arbeta personcentrerat, 

patienterna ville inte bli personliga och öppna upp sig.  De beskriver vidare att det enda sättet 

att arbeta personcentrerat var att ärligt engagera sig i patienten.   

Deltagarna i föreliggande intervjustudie beskriver att de upplever en trygghet i användningen 

av sina urininkontinenshjälpmedel. Deltagarna har en tillit till att hjälpmedlen håller tätt och 

är luktfria. I en jämförande studie gjord av Knifton, Bell, Padley och Brown (2018) framgår 

det att deltagarna som testade urininkontinenshjälpmedel tyckte att känslan av att vara torr, 

luktdöljande och passformen var de avgörande faktorerna för att känna sig kontinent. Vidare i 

samma studie framgår det att korrekt storlek är avgörande för att undvika skav och 

hudirritation. Två av deltagarna i intervjustudien påtalade behovet av fler toaletter i offentliga 

miljöer, för att kunna byta urininkontinenshjälpmedel. Vilket stämmer med GFI (2016) 

rapport, där det framgår att det finns ett behov att utveckla inkontinensvänliga 

samhällsmiljöer. På den senaste konferensen 2018, framgick det tydligt att, för att samhället 

skall kunna förändras, mot en mer inkontinensvänlig, medvetenplats, behövs politiska 

beslutsfattare var mer insatta och prioritera inkontinensvården (GFI, 2018).  
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Föreliggande intervjustudie visar att nästan alla deltagare är själva ansvariga för sin 

uppföljning av urininkontinenshjälpmedel. Detta strider mot Nikola (2018) som tydligt 

betonar att det är förskrivarens uppgift att följa upp funktion och komfort. Deltagarna i 

intervjustudien vittnar även om att hemtjänsten utgör ett viktigt arbete för uppföljning av 

urininkontinenshjälpmedel. För deltagare i föreliggande intervjustudie som erhåller hemtjänst, 

är hemtjänstpersonalen den viktigaste kontakten med vården. Hemtjänstpersonalen kan 

identifiera behov och brister angående urininkontinenshjälpmedlet i hemmet, och fungerar i 

dessa fall som en informationssluss till förskrivaren. Dock strider deltagarnas erfarenhet av 

uppföljning med de riktlinjer som gäller angående uppföljning av urininkontinenshjälpmedel. 

Då det framgår tydligt att förskrivare skall vara behörig hälso – och sjukvårdspersonal 

(SOSFS2008:1 kap 3, §7).  

Vidare visar föreliggande intervjustudie, i det fall där hemtjänst inte nyttjas, är 

urininkontinens ett lidande för deltagaren och urininkontinenshjälpmedlet ej anpassat efter 

läckage eller behov.  Hägglund, Momats och Mooney (2017) menar att det förkommer 

missförstånd och brister i samverkan mellan sjuksköterskor och undersköterskor vid 

tillpassning och användning av urininkontinenshjälpmedel. Sjuksköterskorna i studien 

upplever att undersköterskorna inte lyssnade på deras direktiv utan fortsatte arbeta efter sina 

erfarenheter. I studien förklaras detta med att undersköterskorna trodde att förändrade 

arbetsrutiner skulle leda till ökad arbetsbelastning. I en annan studie gjord av Hägglund och 

Olai (2017) visar att med ett bra förändringsarbete fungerar samverkan och kommunikation 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor när det gäller tillpassning och användning av 

urininkontinenshjälpmedel. I studien framgick att det var ett tydligt ledarskap och fördelning 

av ansvaret som var de avgörande faktorerna (ibid.). Ett bra gruppsamarbete bland kollegorna 

stärker den personcentrerade vården och kollegorna känner att de levererar en bra holistisk 

vård. Samma studie visar att konflikter bland kollegor och höga krav från arbetsledningen 

sänker känslan bland kollegor att kunna ge en personcentrerad vård (Røen, Kirkevold, Testad, 

Selbæk, Engedal och Bergh, 2018). Detta styrks av Hjelle, Skutle, Alvsvåg och Førland 

(2018) som presenterar i sin studie att tvärprofessionella team förbättrar den personcentrerade 

vården. Deltagarna i studien kände sig trygga och stolta över känslan av samhörighet med 

kollegor ur andra professioner. Resultatet från studien visar vidare att patienterna kände sig 

trygga och gjorde framsteg. 



  

21 
 

Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna sökte kunskap om den äldre kvinnans erfarenheter och valde därför en 

kvalitativ design till denna studie. Data som samlades in är i form av intervjuer och alltså inte 

numerisk och det är därför inte lämpligt med kvantitativ design. Uppsatsförfattarna anser att 

syftet inte kan svaras med kvantitativ design därför att det är en erfarenhet och en upplevelse 

som föreliggande studie syftar till (Henricsson & Billhult, 2017). Uppsatsförfattarna valde att 

genomföra studien på deras arbetsplats och med deltagare som var inskrivna i den lokala 

hemsjukvården vilket kan styrka trovärdigheten då uppsatsförfattarna är välbekanta med 

forskningsmiljön (Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt Graneheim & Lundman (2004) är en 

trovärdig studie även pålitlig och överförbar. De definierar trovärdighet genom att studien och 

forskningen är sann, varje studie måste utvärderas noggrant till studiens förhållande till 

tillvägagångsätt och analys. Analysen ska leda till ett resultat som är förankrat i den kontext 

data tagits ur.   

 

Kriterierna för urvalet är baserat på bekvämlighetsurval, som kan ses som en svaghet i 

intervjustudien. Detta påverkade dock inte målet med urvalet som är att deltagarna skulle 

kunna ge svar på syftet till intervjustudien. Dock menar Elo et al. (2014) att det är 

lämpligheten som skall bestämma urvalet av deltagare. Deltagarna i studien skall vara de som 

har störst kunskap om forskningsämnet och kan beskriva det bäst (ibid.). En svaghet med 

bekvämlighetsurvalet är avsaknad av variation av urvalet. Uppsatsförfattarna menar att det 

hade varit bättre för överförbarheten om hälften av deltagarna tillhörde vårdcentralen 

(Henricsson, 2017).  

 

En styrka som uppkom bland intervjupersonerna är en stor variation i ålder som ökar studiens 

överförbarhet. Uppsatsförfattarna anser att nyttan med att intervjustudien genomfördes lokalt i 

en kommun kan ses som att det ger en liten bild på hur det fungerar med förskrivningen av 

urininkontinenshjälpmedel i den enskilda kommunen. Vilket uppsatsförfattarna anser är en 

styrka för överförbarheten. En styrka är att det inte finns någon yrkesrelation mellan 

deltagarna och den uppsatsförfattare som intervjuade personen, då uppsatsförfattarna 

fördelade deltagarna mellan sig. Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan uppsatsförfattarna 

ge förslag om överförbarhet men i slutändan är det upp till läsare att bedöma om resultatet 

från intervjustudien går att föra över till en annan kontext. Inkulsions- och 

exklusionskriterierna i studien passade bra för syftet, det blev en bra balans och upplevdes av 



  

22 
 

uppsatsförfattarna som välriktat med hänsyn till studiens syfte. Fördelarna med ett färre antal 

deltagare är att insamlat data blir mer hanterbar (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Enligt Danielsson (2017) är valet av semistrukturerade intervjuer ett bra val då intervjuaren 

vet vilken fråga som skall ställas men det är upp till deltagaren att tolka och svara på frågan. 

En svaghet enligt uppsatsförfattarna med intervjuguiden är att den visar sig innehålla för få 

och svårformulerade frågor. Underlaget för resultatet är dock för tunt för att ge en bra 

trovärdighet åt denna intervjustudie. Uppsatsförfattarna anser att det vore lämpligt att ha 

genomfört en pilotintervju innan intervjuarbetet påbörjades (Danielsson, 2017; Elo et. al. 

2014). Om en pilotintervju hade genomförts skulle flera kompletterande frågor lagats till och 

frågor omformulerats då deltagarna hade svårt att tolka frågorna. Det hade gett ett bättre 

underlag för intervjustudien som då varit fylligare gett en högre giltighet och kvalité 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Intresset för deltagande i intervjustudien var stort, samtliga 

som visat intresse för att delta hade enligt uppsatsförfattarna liknade lämplighet att delta. 

Enligt Danielsson (2017) kan även urvalet göras slumpmässigt (ibid.). Uppsatsförfattarna 

slumpade därav ut 12 deltagare. Detta menar uppsatsförfattarna styrker föreliggande studies 

trovärdighet.  Elo et al. (2014) menar att alla detaljer gällande urval måste beskrivas för att 

urvalsprocessen skall vara trovärdig.  

 

En stor utmaning och ett krav med att använda sig av kvalitativ innehållsanalys är att 

bibehålla trovärdigheten genom hela arbetet. Uppsatsförfattarna har förhållit sig till att 

referenserna som används har tillräcklig evidens, grundar sig i vetenskaplig beprövad 

erfarenhet och skall vara etiskt korrekta. Vidare är det viktigt att förtydliga vem som säger 

vad (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Graneheim & Lundman, 2004). En annan stor 

utmaning i analysprocessen är att bevara vetenskaplig kvalité genom hela analysen är 

uppsatsförfattarnas bristande kunskap och erfarenhet i forskning. Detta beskrivs av Elo et. al. 

(2014) som ett vanligt fenomen hos oerfarna forskare. Uppsatsförfattarna hade svårt att förstå 

analysprocessen inom kvalitativ innehållsanalys på grund av att flera författare beskriver den 

på olika sätt.  

 

Uppsatsförfattarna till föreliggande intervjustudie har försökt eftersträva trovärdighet genom 

hela arbetet genom att vara noggranna gällande kvalitén och återberättandet av referenserna. 

Innan intervjustudien startades så diskuterades förförståelsen till ämnet mellan 

uppsatsförfattarna. Båda uppsatsförfattare har flera års erfarenhet inom hälso- och sjukvård. 
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Att uppsatsförfattarna diskuterade förförståelsen innan intervjustudien startades ökar 

trovärdigheten och pålitligheten (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Alla steg i analysprocessen genomfördes flera gångar av båda 

uppsatsförfattarna för att bibehålla kvalitén och pålitligheten (Bengtsson, 2016). Pålitlighet 

beskrivs av Graneheim & Lundman (2004) att ha rätt focus på urvalet så att resultatet visar 

den sanna variationen i kontexten samt att i analysprocessen välja de mest anpassade 

meningsenheter. Vidare belyses att citat stärker pålitligheten vid kvalitativa intervjustudier.  

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 

Om den äldre kvinnas erfarenheter om förskrivning, tillpassning och uppföljning av 

urininkontinenshjälpmedel lyfts, kan förbättrad anpassning och uppföljning förhoppningsvis 

leda till att det förskrivs färre urininkontinenshjälpmedel. Det i sin tur bidrar till mindre 

kostnader för hela samhället samt en förbättrad tillvaro för patienten. Det finns färdiga 

implementeringsmallar som påvisar ekonomiska vinster med förbättrad urininkontinensvård, 

En studie av Franken, Ramos, Los och Al (2018) påvisar att användningen och förskrivningen 

av urininkontinenshjälpmedel kan förbättras, främst genom att utredningen genomförs av en 

inkontinensutbildad sjuksköterska. Vidare behövs ämnet lyftas på politikernivå för att kunna 

genomföra en förändring som kan ändra riktlinjerna i vården och skapa förutsättningar för 

vårdpersonalen att genomföra sina arbetsuppgifter.   

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 

Föreliggande studie visar att leva med urininkontinenshjälpmedel inte är något märkvärdigt. 

Det vill säga att deltagarna i föreliggande studie har normaliserat tillståndet och ser det som 

en naturlig del av åldrandet. Deltagarnas tankesätt strider mot den vetenskapliga synen på 

urininkontinens, där det strävas efter att det ska vara normalt att prata om urininkontinens, 

men inte att normalisera tillståndet (GFI, 2018). Uppsatsförfattarna till föreliggande studie 

anser att deltagarna åsikter speglar attityden i samhället men om att leva med 

urininkontinenshjälpmedel skulle normaliseras skulle lidandet och samhällskostnaderna öka. 

Föreliggande intervjustudie påvisar att lagen gällande förskrivning av 

urininkontinenshjälpmedel ej följs. Vilket resulterar i att vissa deltagare upplever ett onödigt 

lidande. I rapporten (GFI, 2018) går det att läsa att det endast är möjligt att bota för ett fåtal 

vilket gör det ännu viktigare att fokusera på strategier och urininkontinenshjälpmedel, samt att 

legitimerad personal har rätt attityd och utbildning inom området  
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Slutsats 

Föreliggande studie visar att det fanns ett behov av bättre information från förskrivaren, där 

det tydligt framgår vilka urininkontinenshjälpmedel som kan erbjudas och hur hjälpmedlet 

används samt uppföljning av hjälpmedlet. Vidare visade föreliggande studie att hemtjänsten 

var en viktig arbetsgrupp för deltagarna, för att hemtjänsten ser till att det fungerar med 

urininkontinenshjälpmedel i det dagliga livet även om det inte var korrekt utprovat. Samtliga 

deltagare i föreliggande studie uttrycker en känsla av att det inte var något märkvärdigt att 

använda urininkontinenshjälpmedel. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Det saknas kvalitativ och kvantitativ forskning utifrån patientperspektivet gällande att leva 

med urininkontinenshjälpmedel. Uppsatsförfattarna anser att den vetenskapliga kvalitén på 

föreliggande studie är för svag för publicering. Dock finns det väldigt lite forskat ur detta 

perspektiv och föreliggande studie kan ses som en pilotstudie för vidare forskning i ämnet.  

 

Självständighetsdeklaration 

Elsa Magnusson och Marianne Hedlund har i lika stor omfattning bidragit till alla delar av 

denna uppsats. 
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Bilaga 1 
 

Vill du delta i våran undersökning? 

Information om deltagande i en undersökning om förskrivning av 

urininkontinens - Äldre kvinnors erfarenheter vid förskrivning och användning 

av urininkontinenshjälpmedel i öppenvården 

 

Du får här information om en undersökning som utförs genom Högskolan Dalarna i 

distriktsköterskeprogrammet. Syftet med undersökningen är att öka distriktsjuksköterskans 

förståelse för äldre kvinnors erfarenheter vid förskrivning och användning av 

urininkontinenshjälpmedel.  

Undersökningen är viktig för att distriktsjuksköterskor bättre kan förstå hur det upplevs att få 

urininkontinenshjälpmedel förskrivet samt att leva med urininkontinenshjälpmedel. 

 

Du tillfrågas med detta informationsbrev att deltaga i denna undersökning. Då du besitter 

viktig erfarenhet om att bli förskriven urininkontinensskydd. Undersökningen går till så att 

denna information skickas till alla som ingår i urvalskriterierna för denna undersökning. Utav 

de som har tackat ja till att delta så kommer max 12 deltagare slumpmässigt att väljas ut. 

 

Undersökningen kommer att gå till så att du intervjuas i ditt hem. Det kommer att ta cirka 1 

timme av din tid. Intervjun kommer att spelas in. I efterhand kommer inspelningen att skrivas 

ned och tolkas för att göra en analys. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. När undersökningen är 

klar så finns möjlighet att ta del av undersökningens resultat i form av en uppsats. 

 

Inga obehöriga kommer att ta del av datamaterialet (författarna har tystnadsplikt och 

deltagarna kommer att avidentifieras) och förvaras på dator med lösenord. De som får tillgång 

till informationen under undersökningens gång är de 2 distriktssköterskestudenterna samt 

handledare vid Högskolan Dalarna. Efter godkänd kurs makuleras all insamlad data.  

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt personuppgiftslagen rätt att få 

information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om 

ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av 

personuppgifter kan du vända dig till Högskolans personuppgiftsombud. 



 

2 
 

Undersökningen som du medverkar i kommer att presenteras som ett examensarbete på 

Högskolan Dalarna inom distriktssköterskeprogrammet. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna.  

Distriktssköterskestudenterna som genomför denna undersökning är båda legitimerade 

sjuksköterskor och anställda i den kommunala hemsjukvården.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Författare: 

Marianne Hedlund  Tel. nr. 073-0985377  E-post: h13mawes@du.se 

Elsa Magnusson  Tel. nr. 070-6624587   E-post: h17elsma@du.se 

 

Handledare:  

Tel. nr.   E-post 

 

Underskrifter: 

 

 

___________________________________ Datum:    Ort: 

Marianne Hedlund 

 

 

___________________________________ Datum:    Ort: 

Elsa Magnusson 

 

 

___________________________________ Datum:    Ort: 

Handledare 
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Bilaga 2 
 

Samtyckesblankett - Äldre kvinnors erfarenheter vid förskrivning och 

användning av urininkontinenshjälpmedel i öppenvården 

 

Jag önskar att vara med i studien för att öka distriktsjuksköterskans förståelse för äldre 

kvinnors erfarenheter vid förskrivning och användning av urininkontinenshjälpmedel.  

Jag ger härmed mitt informerade samtycke till att delta i studien. 

 

 Namn:  

 

Ort:  

 

Datum:  
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 

 

1.  Av vem (öppenvården, slutenvården, hemsjukvården) fick du 

urininkontinenshjälpmedel förskrivet första gången? 

2. Hur skulle du beskriva att du blev bemött när du fick urininkontinenshjälpmedel 

förskrivet? 

3. Vad har du för erfarenhet av att använda urininkontinenshjälpmedel? 

4. Kan du beskriva dina erfarenheter av att bli förskriven urininkontinenshjälpmedel? 

5. Upplever du att förskrivaren tog hänsyn till dina behov vid förskrivningstillfället? 

6. Följdfråga: På vilket sätt? 

7. Utifrån din livssituation, upplever du att du fick ett bra stöd från förskrivaren när ni 

skulle prova ut urininkontinenshjälpmedel?  

8. Följd fråga: på vilket sätt/utveckla  

9. Önskar du att lägga till något ytterligare? 
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Bilaga 4 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor   

Projekttitel: Äldre kvinnors erfarenheter vid förskrivning och användning av 

urininkontinenshjälpmedel.  
Student/studenter: Marianne Hedlund och Elsa Magnusson 
Handledare: Marika Marusarz       

 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?  
  

   X   

  

5  

  

  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)?  
  

     X 

  

6  

  

Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?  
  

   X   

  

7  

  

Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden?  
  

     X 

  

8  
  

  

Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, 

t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att även 
avkodade och krypterade personuppgifter betraktas som 

personuppgifter så länge det finns en kodnyckel).  
  

     X 

                Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27  



 

2 
 

Bilaga 5 
Samtycke till att Elsa Magnusson och Marianne Westman får genomföra en studie genom 

Högskolan Dalarna i Falu hemsjukvård. Studien kommer att genomföras under 2018. 

I studien kommer Elsa och Marianne att intervjua kvinnor över 65 år som använder 

urininkontinenshjälpmedel för att studera deras erfarenheter av att få i 

urininkontinenshjälpmedel förskrivet och användning av urininkontinenshjälpmedel. 

 

 

______________________________________________ Datum:  Ort: 

Marie-Louise Nyström 

Verksamhetschef för Falu hemsjukvård. 

 

 

______________________________________________ Datum:   Ort: 

Ulla Uhlin 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

 


