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Abstrakt: 

Bakgrund: Urininkontinens är ett globalt hälsoproblem bland kvinnor. Många 

kvinnor lever i tystnad med sin urininkontinens och söker inte vård på grund av 

okunskap och skam. Om kvinnor och sjuksköterskor fick mer kunskap om 

urininkontinens skulle problematiken för kvinnor med oro och skam inte vara lika 

utbredd. Trots att mödravård informerar kvinnor så lever många i hemlighet med 

sin urininkontinens. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om kvinnors 

erfarenheter av urininkontinens och dess inverkan på dagligt liv. 

Metod: En litteraturöversikt bestående av 14 st vetenskapliga studier av både 

kvalitativ och kvantitativ karaktär. Dessa studier söktes på Cinahl och PubMed.  

Resultat: Många kvinnor påverkades av sin urininkontinens i det dagliga livet på 

ett negativt sätt. Fem tydliga kategorier visade sig som påverkade dem mest. Dessa 

var: Känslor av skam och oro, Hanteringsstrategier, Påfrestning på samlivet, 

Förlika sig med det oundvikliga och Begränsningar i dagliga aktiviteter. 

Slutsats: Många kvinnor lever i tystnad med sin urininkontinens och förlikar sig 

med den. De har brist på kunskap, känner skam och uppfinner egna strategier för 

att hantera sin urininkontinens. Dessa kvinnor skulle behöva mer kunskap och 

information från sjukvården. Denna litteraturöversikt kan bidra med en ökad 

kunskap kring påverkan på dagligt liv hos kvinnor med urininkontinens. 

 

 

Nyckelord:  erfarenheter, inverkan på dagligt liv, omvårdnad, urininkontinens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Urinary incontinence is a global health problem among women. 

Many women live in silence with their urinary incontinence and do not seek care 

due to ignorance and shame. If women and nurses got more knowledge about 

urinary incontinence, the problem with anxiety and shame would not be as 

widespread. Although maternity care informs women, many are secretly living 

with their urinary incontinence.  

Aim: The purpose of the literature review was to compile knowledge about 

women’s experiences of living with urinary incontinence and its impact on daily 

life. 

Method: A literature review consisting of 14 scientific studies of both qualitative  

and quantitative approach. These studies were sought at Cinahl and PubMed. 

Results:  Many women were affected by their urinary incontinence in their daily 

lives in a negative way. Five clear categories appeared that affected them the most. 

These were: Feelings of shame and anxiety, Management strategies, Stress on 

cohabitation, Resign oneself to the inevitable and Limitations in daily activities. 

Conclusion: Many women live in silence with their urinary incontinence and 

resign themselves to it. They have lack of knowledge, feel shame and invent their 

own strategies to manage their urinary incontinence. These women would need 

more knowledge and information from health care. This literature review can 

contribute to increased knowledge about the impact on daily life among women 

with urinary incontinence. 
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1.INLEDNING 

Vi har valt att skriva om kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens. 

Urininkontinens är ett internationellt och vanligt förekommande besvär hos 

kvinnor, vilket gör att författarna till denna litteraturöversikt tycker att det känns 

angeläget att lyfta fram kvinnans upplevelse och erfarenhet av att leva med detta. 

Problem med urininkontinens tystas ned och upplevs som ett tabubelagt ämne trots 

att så många kvinnor är drabbade. Mer kunskap bör spridas om detta ämne då 

sjuksköterskor möter dessa patienter i yrkeslivet. 

  

2.BAKGRUND 

2.1 Prevalens 

Enligt Socialstyrelsen (2013) uppskattas ca 50 miljoner människor världen över 

besväras av urininkontinens. I Sverige uppskattas cirka en halv miljon uppleva 

ofrivilligt urinläckage minst en gång per vecka (Socialstyrelsen, 2013). 

Urininkontinens definieras som ofrivilligt urinläckage hos både kvinnor och män 

och förekommer över hela världen. Främst drabbade är kvinnor, i synnerhet 

kvinnor i medelåldern och de som passerat klimakteriet. Ett stort antal av de 

drabbade kvinnorna uppsöker inte vårdgivare för sina besvär och därför 

förekommer ett stort mörkertal vilket ger en oklar bild av exakt hur många som 

besväras av urinläckage (Saboia et al., 2017). 

 

2.2 Bäckenbottens uppbyggnad hos kvinnan 

Bäckenet hos kvinnan utgör plats för reproduktionsorganen; livmoder, äggstockar, 

äggledare, livmoderhals och vagina. Området längst ned i bäckenet kallas för 

bäckenbotten. Vagina -även kallad förlossningskanalen- kan beskrivas som cirka 

en decimeters cylinderformad kanal, där väggarna är uppbyggda av muskler och 

täcks av vaginalslemhinnan.  Parallellt med vaginas framvägg löper urinröret, 

uretra, som sedan övergår till urinblåsan. Mellan uretra och urinblåsa lokaliseras 

den så kallade blåshalsvinkeln, som i själva verket utgör ett tydligt veck i 

slemhinnan hos en frisk kvinna. Hos kvinnor med urininkontinens, i synnerhet 

stressinkontinens, är detta veck otydligt framträdande. Med hjälp av kirurgiskt 

ingrepp kan blåshalsvinkeln återställas. Diaphragma urogenitale återfinns direkt 

innanför blygdbenet och fäster mellan höftbenen. Denna muskelplatta utsätts för 



2 

 

stark påfrestning vid barnafödande då barnets huvud ska tränga igenom 

vaginalöppningen (Sundström-Poromaa, 2014).  

 

2.3 Former av inkontinens 

Det finns ett flertal former av urininkontinens. Ansträngningsinkontinens (även 

benämnd stressinkontinens) är den vanligaste formen av läckage hos kvinnor som 

ej har nått klimakteriet. Denna form av inkontinens kännetecknas av ofrivilligt 

läckage av små mängder urin vid ansträngning, exempelvis i samband med träning 

och tunga lyft, men kan också förekomma när kvinnan hostar eller nyser. 

Trängningsinkontinens kännetecknas av en akut känsla av att vilja tömma blåsan, 

men innan den drabbade hinner till toaletten har det redan skett ett urinläckage. 

Blandinkontinens är när den drabbade besväras av både ansträngnings- och 

trängningsinkontinens. Vid nokturi förekommer urinläckage nattetid i sömnen hos 

den drabbade. Överaktiv blåsa kan förknippas med trängningsinkontinens då det 

även här förekommer trängningar, men med ovanligt täta intervall (Stewart, 

2018).   

 

2.4 Bakomliggande faktorer    
Orsakerna bakom samtliga former av inkontinens hos kvinnor kan vara stigande 

ålder,  försvagad bäckenbottenmuskulatur relaterat till graviditet, neurologisk 

sjukdom, förstoppning och biverkning av medicinering. Skador kring urinblåsan 

eller gynekologiska ingrepp kan också vara en orsak (Getliffe & Dolman, 2007) 

samt hur många barn en kvinna har fött (Masue et al., 2010). 

 

Andra orsaker kan vara rökning och övervikt. Rökning och högt Body Mass Index 

(BMI) påträffas ofta hos de kvinnor som har flera inkontinensformer (Schreiber 

Pedersen et al., 2017; Davidson & Kruger, 2018). 

 

2.5 Behandlingar vid urininkontinens 

Vanlig behandling vid urininkontinens är bäckenbotten-träning, alternativt 

vaginala kulor som väger x-antal gram. Forskning visar att det inte är någon 

skillnad på effektivitet mellan bäckenbottenkontraktioner och vaginala kulor. 

Blåsträning är ett annat alternativ som syftar till att öka tiden mellan 

toalettbesöken. När kvinnan behöver gå på toaletten ska hon istället försöka att 
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”hålla sig”. Det spelar ingen roll om det är 30 sekunder eller 10 min. Detta bidrar 

till att kvinnan får mer kontroll över sin urinblåsa och över tid kan detta minska 

symtomen för urininkontinens (Stewart, 2018). 

 

Enligt Stewart (2018) visas att kvinnor som är motiverade och får regelbunden 

feedback också har större chans att fortsätta med exempelvis sin 

bäckenbottenträning. Det ses en förbättring av deras symtom och en förminskning 

av deras perioder av inkontinens. Det finns även en mobilapplikation som kan 

påminna och motivera kvinnan att göra sina övningar (a.a). 

 

De kvinnor som inte blir hjälpta av traditionell behandling hänvisas till 

gynekolog/urolog för utredning. Det kan då bli aktuellt med läkemedel. 

Antikolinerga läkemedel är vanligast att använda vid behandling av 

urininkontinens av olika slag (Stewart, 2018).  Antikolinerga läkemedel används 

för att de minskar överaktivitet i urinblåsan. I urinblåsans vägg finns de så kallade 

muskarinreceptorerna. Antikolinergt läkemedel hämmar dessa receptorer vilket 

leder till avslappning i urinblåsan. Detta ger  mindre trängningskänsla (Martinson, 

2017a; Janusinfo, 2018). 

 

Kirurgisk behandling kan vara en lösning eller Botoxinjektioner (Stewart, 2018).  

Botox har en muskelavslappnande effekt och hindrar musklerna från att dra ihop 

sig. Vid urininkontinensbesvär ges en Botoxinjektion i urinblåsans vägg, vilket får 

blåsmuskeln att slappna av. På så vis hämmas urinläckage (Fass, 2018). 

 

Att planera in sina toalettbesök, bära inkontinensskydd och hålla god nedre hygien 

skulle kunna hjälpa kvinnan i vardagen (Esparza, Tomás & Pina-Roche, 2018).  

 

 2.6 Inverkan på hälsa 

Hälsa definieras som ”health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity” (World Health 

Organization, 1948). Att besväras av ofrivilligt urinläckage skulle kunna ha en 

negativ påverkan på den drabbade kvinnans psykiska välmående, sociala liv och 

sexualitet (Yusof, 2017). Ett exempel är att kvinnans karriär kan påverkas då 

urininkontinensen är ett stressmoment för kvinnan (Williams, 2004). Att ofrivilligt 



4 

 

läcka urin vid opassande tillfällen kan ge ständiga känslor av oro och ångest. I 

vissa kulturer hindrar urininkontinens en kvinna från att delta i religiösa 

ceremonier och kan försvaga hennes roll som hustru/mor (Yusof, 2017).  Om 

patienten går runt för länge med symtom utan behandling blir det till dennes 

nackdel i form av att njurarna kan ta skada (Leaver, 2017).  

 

 2.7 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar   
Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Omvårdnad inkluderar det 

vetenskapliga kunskapen men också ett patientnära arbete. Sjuksköterskan ska 

bidra till att människor återfår sin hälsa, förbättrar, bibehåller eller hanterar sin 

hälsa/sjukdom och därav uppnår bästa möjliga välbefinnande och livskvalité 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Leaver (2017) skriver att sjuksköterskan bör fråga kvinnorna hur det går med 

urinering i samband med hälsosamtal, även fast de inte har känd urininkontinens. 

Det ska vara en självklar fråga som ska ingå vid hälsosamtal. Leaver anser att 

sjuksköterskan bör ha grundläggande kunskap om urininkontinens så att hen kan 

ställa rätt frågor, kunna göra en grundläggande bedömning och erbjuda enkel 

behandling. Viktigast av allt är att sjuksköterskan vet när patienten behöver en mer 

avancerad bedömning eller specialistvård (Leaver, 2017).  

 

2.8 Teoretisk referensram 

Författarna till denna litteraturöversikt valde att utgå från Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori (Travelbee, 1971). Denna teori lyfter fram vikten av att 

sjuksköterskan tar hänsyn till patientens subjektiva upplevelser och kan på så sätt 

utföra god omvårdnad.  

 

Travelbee (1971) beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process, där 

relationen mellan sjuksköterska och patient är central. Enligt Travelbee måste den 

eventuella maktposition som sjuksköterskan innehar över patienten, suddas ut. 

Relationen mellan sjuksköterska och patient ska istället vara en relation och möte 

likvärdiga människor emellan. Först när sjuksköterskan och patienten ser varandra 

som likvärdiga och unika individer kan en optimal relation uppstå. Vägen till en 

optimal relation består av olika faser.  Första fasen är det första mötet. Här krävs 
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det att sjuksköterska och patient integrerar genom kommunikation så att 

sjuksköterskan lär känna patienten och vice versa. I fas två lär sjuksköterskan och 

patienten känna varandra på individnivå. Rollerna sjuksköterska-patient suddas ut. 

Detta leder i sin tur till fas tre, där sjuksköterskan utvecklar förståelse och empati 

för patienten. I fas fyra, när det finns förståelse och empati utvecklar 

sjuksköterskan sympati för patienten och dennes situation. Först när sympati och 

sann vilja att hjälpa patienten existerar, kan sjuksköterskan använda hela sin 

kompetens och vårda patienten utifrån dennes individuella behov. Först här uppnås 

en optimal relation parterna emellan och utgör den slutliga fasen (a.a).  

 

Travelbee (1971) menar att patientens upplevelse av sin egen hälsa är subjektiv. 

Det vill säga att oavsett om patienten lider av sjukdom eller är friskförklarad, är 

det dennes unika upplevelse som sjuksköterskan ska utgå ifrån. Enligt Travelbee 

ska sjuksköterskan hjälpa och stötta patienten oavsett vilken livssituation denne 

befinner sig i. Att hjälpa patienten att finna mening och känsla av hopp i tillvaron 

utmärker Travelbees omvårdnadsteori. Travelbee menar även att lidandet är en 

oundviklig del av livet och att det är viktigt att sjuksköterskan har kompetens att 

hantera en människas lidande. Lidandet kan upplevas av patienten som mer 

smärtsamt och outhärdligt än en medicinsk diagnos och det krävs goda kunskaper 

hos sjuksköterskan för att kunna stötta patienten genom en kris (a.a). 

 

2.9 Problemformulering   
Urininkontinens är ett globalt hälsoproblem som har inverkan i det vardagliga livet 

hos kvinnor i alla åldrar. Urininkontinens finns i ett flertal former och den 

vanligaste är ansträngningsinkontinens (även kallad stressinkontinens). Kvinnans 

bäckenbotten utsätts för stor påfrestning bland annat i samband vid barnafödande 

och muskulaturen kan då försvagas. Urininkontinens skulle kunna ha en negativ 

inverkan på kvinnors psykiska välmående, sociala liv och sexuella relationer. För 

sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om urininkontinens och ha kännedom 

om kvinnors subjektiva upplevelser. Sjuksköterskan bör ha viss insikt hur det är att 

leva med denna problematik och hur urininkontinens påverkar kvinnors dagliga 

liv. Detta för att kunna ge kvinnor bästa möjliga vård ur ett evidensbaserat och 

patientsäkert perspektiv. 
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2.10 Syfte 

Att sammanställa kunskap om kvinnors erfarenheter av urininkontinens och dess 

inverkan på dagligt liv. 

  

3. METOD 

3.1 Design 

Vald design för arbetet är en litteraturöversikt. Detta innebär att söka redan 

befintliga forskningsstudier. Genom att systematiskt bearbeta studierna i olika 

steg, däribland att analysera och jämföra studierna med varandra, sammanställdes 

de sedan till ett resultat (Segesten 2017).  

  

3.2 Datainsamling och urval 
Författarna till denna litteraturöversikt valde först att begränsa sökningarna till 

årtalen 2007-2018 för att få fram aktuell forskning. Efter handledares 

rekommendation togs begränsningen bort, då författarna till denna 

litteraturöversikt inte hittade tillräckligt många studier som svarade på syftet. Trots 

obegränsad sökning fick författarna till denna litteraturöversikt ändå fram studier  

som är publicerade mellan 2007-2018 att ha med i resultatet. Författarna till denna 

litteraturöversikt valde att söka både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att 

kunna svara på syftet ur både individ- och grupperspektiv. De databaser som 

användes var Cinahl och Pubmed. Inga sekundärsökningar behövde genomföras. 

Den sökmetod som användes var boolesk söklogik enligt Östlundhs (2017) 

beskrivning, där operatorn “AND” förekom i ett flertal sökningar. Detta gav goda 

möjligheter att hitta användbart material (Tabell 1). 

 

Sökord som användes var bland annat: “urinary incontinence”, “lived experience”, 

“quality of life”, “women’s health” “experience”, “women”, “impact on daily 

life”. Kombinationer av dessa sökord förekom (Tabell 1). Eftersom författarna 

önskade finna studier från hela världen tillades länder och världsdelar i sökningen, 

exempelvis “AND South America”. Detta medförde att ett fåtal artiklar var skrivna 

på spanska och portugisiska. Resterande var skrivna på engelska. Samtliga artiklar 

översattes av författarna, som har goda kunskaper i både engelska, spanska och 

portugisiska. När det var nödvändigt användes ordlexikon (Wiman, 2010; 
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Fernandes, 2010; Hesslin Rider, 2004) och medicinska termer översattes med hjälp 

av SweMesh (https://mesh.kib.ki.se).  

 

Inklusionskriterier var kvinnor över 18 år med urininkontinens samt att artiklarna 

ska ha genomgått peer review. Med peer review menas att artiklarna har 

genomgått en utförlig granskning av kompetenta och väl insatta forskare inom 

området, som tidskriften har valt ut (Östlundh, 2017). Ytterligare ett 

inklusionskriterium var att artiklarna skulle ha en rankning på minst medelnivå 

avseende kvalitets grad (för definition av kvalitetsgrad, se Värdering av kvalitet). 

Exklusionskriterier och sökord som uteslöts för att begränsa sökningen ytterligare 

är “ not children” och “not men”.  

 

3.3 Värdering av kvalitet 
Författarna utgick från en modifierad version av kvantitativ och kvalitativ 

granskningsmall (se bilagor) av Willmans, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008). Dessa mallar är utformade som frågeformulär 

med ja/nej som svarsalternativ. Varje ”ja” gav ett poäng. Poängen räknades om till 

en procentsats där <60 % klassades som låg kvalité, 70-79 % klassades som 

medelhög och >80 % betydde hög kvalité. De artiklar som valdes ut till 

slutresultatet hade alla en hög kvalitetsnivå. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Författarna till denna litteraturöversikt utgick till stor del från sitt redan skrivna 

promemoria, PM. Första veckan bearbetades avsnittet Bakgrund  och redigerades 

till viss del. Fler underrubriker lades till, men författarna valde att behålla redan 

relevant material. Andra veckan påbörjades sökning efter relevanta artiklar. 

Författarna till denna litteraturöversikt bestämde då att målet för antal artiklar i 

slutresultatet var tjugo stycken. Eftersom det redan fanns fyra artiklar från 

testsökningen som gjordes i PM, behövdes ytterligare sexton artiklar. Författarna 

sökte då upp åtta artiklar var, som granskades och värderades utifrån ovan nämnda 

kvalitetsvärdering. Författarna befann sig under denna vecka på olika orter och 

hade daglig kontakt via telefon och mail. Efter diskussion med handledare 

bestämdes att artiklar utan publiceringar inom begränsat årtal skulle sökas då 
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författarna inte hittade tillräckligt många studier. Nytt mål för antal artiklar, sökord 

och syfte omformulerades och antalet artiklar slutade på 15 st (Tabell 2). Senare 

ändrades antalet artiklar till 14 st eftersom en av dem ansågs vara för gammal och 

inaktuell att ha med i resultatet. Båda författarna läste igenom samtliga artiklar för 

att förstå innehållet och kunna sammanställa slutresultat. Under 

sammanställningen av hela examensarbetet har författarna både haft fysiska träffar 

och kontakt via telefon, då de är bosatta på olika orter med långt avstånd emellan. 

Vid de fysiska träffarna bestämdes vad var och en skulle göra till en viss tidpunkt. 

Uppgifterna delades upp jämlikt sinsemellan. Vissa stycken har var och en skrivit 

på olika håll, men har sedan tittats över och godkänts av båda parter. Resterande 

stycken har framställts tillsammans. Författarna hade daglig telefonkontakt vid 

funderingar och för att stämma av hur det gick med framställningen av bestämd 

uppgift. Allting skrevs ned och delades i ett Google-dokument så att båda parter 

kunde se vad den andre hittills hade skrivit. Sedan överfördes texten från Google-

dokumentet till hänvisad mall i Word, där slutredigering skedde och arbetet 

färdigställdes. 

   

3.5 Analys och tolkning av data 

Analysen av kvalitativa respektive kvantitativa studier skedde utifrån den 

systematiska trestegsmodell som beskrivs av Friberg (2017). Steg ett innebär att 

utvalda artiklar lästes igenom ytterligare en gång så att en helhetsförståelse skapas. 

En resumé på cirka en sida av varje artikel skrivs ned för att ha som underlag vid 

analysen. I steg två sammanställs författare, land, publikationsår, titel, syfte, 

design, metod, resultat och kvalitetsgrad i en artikeltabell. Detta ger en bra översikt 

och underlag för att sedan kunna identifiera likheter och olikheter (centrala fynd) 

inom olika områden i artiklarna. Exempelvis kan val av metod, tillvägagångssätt 

och analysmetod jämföras. De centrala fynden delas upp och sorteras sedan i steg 

tre, där de sammanställs under kategorier, underkategorier och teman. De centrala 

fynd som berör ett gemensamt område skapar en kategori eller tema (a.a). 

Författarna till denna litteraturöversikt använde sig av Fribergs (2017) metod i 

analysarbetet. Rubrikerna till sökträffarna lästes igenom för att få en överblick 

över vilka artiklar som verkade mest relevanta för syftet. Abstrakten, tillhörande 

de studier som bedömdes kunna besvara syftet, granskades för eventuell vidare 

analys av hela artikeln. De studier som ansågs vara relevanta granskades, 
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analyserades och värderades ur ett kritiskt förhållningsperspektiv. Studierna som 

författarna ansåg svara på syftet valdes ut för examensarbetet. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Forskning är nödvändigt för att erhålla ny kunskap inom ett område. Dock måste 

forskningen ske utifrån etiska riktlinjer för att inte utsätta individer för kränkning,  

kroppsliga och mentala skador. Forskningsetiska principer finns för att skydda 

individen (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna till denna litteraturöversikt har i 

examensarbetet tagit hänsyn till och följt forskningsetiska principer 

enligt  Vetenskapsrådet (2002) i så stor utsträckning som möjligt. De 

forskningsetiska principerna består av fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att forskaren informerar deltagaren om dennes villkor, hur studien kommer 

att gå till, dess syfte och att det är frivilligt att delta. Forskaren ska informera 

deltagaren att denne när som helst kan säga ifrån/avsluta sitt 

deltagande.  Forskaren ska även informera om att det som deltagaren lämnar ut 

endast kommer att användas i forskningssyfte. Samtyckeskravet innebär att 

skriftlig eller muntlig samtycke av deltagaren ska finnas. Beroende på typ av 

undersökning och insatsnivå av deltagaren behöver samtycke inhämtas/icke 

inhämtas. I de studier där deltagarens insats är hög måste alltid ett samtycke 

finnas. Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan i en undersökning utan att behöva vara orolig för 

konsekvenser. Beroende på situation kan ibland forskaren fortfarande använda den 

data som deltagaren angett. Nyttjandekravet betyder att uppgifter av deltagare och 

insamlad data endast får användas i forskningssyfte. Uppgifter kan lämnas till 

andra forskare om dennes undersökning berör samma område och är relevant i 

förhållande till den studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

De flesta studier som visas i slutresultatet har genomgått en etisk prövning. 

Intervjuade personer och deltagare i både kvalitativa och kvantitativa studier har 

samtyckt till medverkan och har haft möjlighet att tacka nej till att vara med i 

studien. Resterande studier har getts ut av tidskrifter som har etiska riktlinjer för 

sina författare. Alla studier är vetenskapligt granskade.  
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 Författarna till denna litteraturöversikt har fördelat sammanställningen av 

examensarbetet jämlikt sinsemellan och har framställt sanningsenliga, icke-

förvrängda resultat. Översättningen till svenska av samtliga studier genomfördes 

av författarna till denna litteraturöversikt, som var väl medvetna om att ord på 

främmande språk kan ha flera olika betydelser beroende på i vilket sammanhang 

de används. Med detta i åtanke var författarna till denna litteraturöversikt ytterst 

noggranna i översättningen och ett flertal meningar och ord diskuterades och 

granskades innan en slutgiltig översättning gjordes.   

  

 4. RESULTAT 

Resultatet är baserat på 14 vetenskapliga studier publicerade mellan 2007-2018, 

varav 7 st kvalitativa och 7 st kvantitativa. Studierna är genomförda i följande 

länder: Turkiet (4 st), Pakistan och Malaysia (1 st), Sverige (2 st), USA (3 st), 

Kanada (1 st), Pakistan (1 st), Brasilien (1 st), Kina (1 st). Resultaten är 

presenterade i kategorier. De centrala fynd som gjordes utifrån syftet var Känslor 

av skam och oro, Begränsning av dagliga aktiviteter, Hanteringsstrategier, 

Påfrestning på samlivet, och Att förlika sig med det oundvikliga. 

 

4.1 Känslor av skam och oro 

Samtliga artiklar påvisar att urininkontinens medför känslor hos den drabbade 

kvinnan. Många känslor är av negativ karaktär och påverkar kvinnornas dagliga 

liv. De mest förekommande känslorna hos kvinnor med urininkontinens är 

förlägenhet, skam, rädsla, oro, ångest, och känsla av att återgå till barndomen. Att 

uppleva förlägenhet och skam är gemensamt för många kvinnor med 

urininkontinens. I studien av Pakgohar, Hamid, Ibrahim och Vahid-Dastjerdi 

(2015) berättar kvinnorna att de kände förlägenhet och skam inför sin familj då de 

önskade att familjemedlemmar inte skulle veta om deras besvär. En skam och 

förlägenhet känner en kvinna som smyger med att försöka tvätta sina underkläder 

när hennes familj/släkt är på besök. Enligt hennes religion är hon i sådana fall en 

oren kvinna. Hon känner en stor oro för att inkontinensen ska komma till andras 

kännedom och att barnen då ska undra varför hon inte kan kontrollera sin 

urinfunktion (a.a). 
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Förlägenhet och skam kunde uppstå när kvinnan vistades utanför hemmet och 

drabbades av ofrivilligt läckage. Att inte veta när ofrivilligt läckage uppstod 

skapade rädsla, oro och ångest  hos många kvinnor. Denna ständiga rädsla 

påverkade kvinnans självkänsla negativt (Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). 

 

Det framkom att kvinnor håller sina besvär för sig själva och anser att 

urininkontinens inte ska pratas om med andra. Detta bidrog till att kvinnor med 

urininkontinens uppfattar sig mer isolerade och ensamma (MacDonald & Butler, 

2007; Zeznock et al., 2009). De kvinnor som upplever läckage dagligen kände sig 

mer isolerade jämfört med kvinnor utan daglig inkontinens (Yip et al., 2013). 

Kvinnor vittnade även om känslor av att återgå till barndomen och oförmåga att 

kontrollera sin egen kropp som följd av att inte kunna kontrollera när urinläckage 

sker (MacDonald & Butler, 2007).  

 

4.2 Begränsning av dagliga aktiviteter 

Många kvinnor berättade att de varken joggade, hoppade eller lekte alltför 

energiska lekar med sina barn för att undvika läckage (Björk, Sjöström, 

Johansson., Samuelsson & Umefjord, 2014). I studien av Jones, Huang, Subak, 

Brown och Lee (2016) kom de fram till att nattliga toalettbehov också var ett starkt 

symtom och som sedan ger trötthet och mindre energi dagtid.  

 

Jokhio, Rizvi, Rizvi och Macarthur (2013) visar i sin studie med 5064 deltagande 

kvinnor att deras liv med urininkontinens påverkades beroende av inkontinensens 

varaktighet, antal läckage, volym samt given medicinsk konsultation. Av dessa 

5064 kvinnor tyckte 17% att urininkontinensen inte alls påverkade deras liv medan 

45% hade en stor påverkan på livet. 40% hade läckage flera gånger om dagen, 

64% hade dock en liten volym läckage vilket innebar bara droppar.  

 

4.3 Hanteringsstrategier 

I sex av de valda artiklarna framkommer att de drabbade kvinnorna tvingas 

uppfinna strategier för att kunna hantera sin urininkontinens i vardagen. 

Strategierna innehöll både undvikande av vissa moment och planering av sin 

vardag. I en studie genomförd av Kasikci, Kilic, Avsar och Sirin (2015) 

framkommer det att deltagarna undviker att hosta samt undviker att nysa för att 
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motverka ofrivilligt läckage. Av samma anledning påstod deltagare att de 

avsiktligt minskade sitt vätskeintag, bar inkontinensskydd regelbundet och bytte 

underkläder ofta. Liknande strategier utöver dessa, som att undvika urindrivande 

läkemedel, göra täta toalettbesök samt att alltid medföra extra plagg, använde sig 

kvinnorna av i Andersson, Johansson, Nilsson och Sahlberg-Blom (2008) samt 

Zeznock et al. (2009) studier. Att tillämpa dessa strategier upplevde kvinnorna 

som tidskrävande och ansåg att den tiden skulle de kunna ha lagt ned på andra 

sysslor om de inte haft urininkontinens (Pakgohar et al., 2015).   .  

 

4.4 Påfrestning på samlivet 
Vissa av kvinnorna i studierna levde i äktenskap eller hade en livspartner. Att leva 

i ett förhållande eller äktenskap innebär ofta att vara sexuellt aktiv. I denna 

resultatdel belyses urininkontinenta kvinnors erfarenheter av samlivet.  

 

Kvinnor upplever att samlivet och sexuella funktioner påverkas av urininkontinens 

(Akyuz, Kok, Kilic & Guvenc 2014). Rädsla att urin ska läcka under samlag 

förekom vilket bidrog till press på att inte få ofrivilligt läckage. Detta påverkade 

kvinnorna i form av att sexlusten och njutningen under samlag minskade och i 

vissa fall undvek kvinnorna att ha samlag med sina män. Smärta vid samlag var en 

ytterligare orsak till att samlag undveks. Smärtan uppstod då kvinnan spände sig i 

försök att undvika urinläckage. En kvinna uppger det så illa att hon skämdes i tre 

år över sin urininkontinens inför sin man. Kvinnor i studien menade på att den 

sexuella driften minskade med åldern men att urininkontinensen snabbade på 

processen. En annan kvinna berättar att hennes man var behjälplig och förstående 

under förspel men att hon ändå kände sig dum då hon egentligen inte ville. Hon 

menade på att det blev en konstig situation. Men alla kvinnor verkade inte ha 

problem, det fanns en kvinna som uppger att hon än så länge inte hade problem 

under samlag men hade ändå en inre oro om att det skulle bli det. Vissa kvinnor 

uppgav att de kunde samtala med sin partner om sin urininkontinens samt få bra 

stöttning. Andra kvinnor menade att deras man visste om problemet men att de 

inte pratade om det. Sedan fanns det kvinnor som inte alls kunde prata med sina 

män, men de besvärades inte av det (a.a). 
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I en brasiliansk studie undersöktes kvinnors förhållande kring urininkontinens och 

sexuell aktivitet. Av de 94 kvinnorna i studien uppgav 50,5% att de var sexuellt 

aktiva, trots komplikationer som smärta vid samlag, ofrivilligt urinläckage och 

vaginal torrhet (Baena de Moraes Lopes et al., 2018). 

Ytterligare en studie bekräftar sambandet mellan sexuell aktivitet hos kvinnor med 

urininkontinens kontra kvinnor utan besvär. De kvinnor med hög frekvens och stor 

mängd av ofrivilligt läckage uppskattade sin sexuella aktivitet lägre än dem med 

måttlig mängd och frekvens (Taskin Yilmaz, Karakoc Kumsar, Demirel & 

Yesildag, 2016).  

 

4.5 Att förlika sig med det oundvikliga  
Något som många studier hade gemensamt var att många kvinnor hade funnit en 

slags acceptans med sin urininkontinens. I artikeln av Fan, Lok, Pang och Wun 

(2014) rapporterades att den största orsaken till att en kvinna inte söker vård är på 

grund av hennes acceptans och anpassning till sin urininkontinens. Kvinnorna 

trodde att urininkontinens var ofrånkomligt med åldern och hade inställt sig på att 

hantera detta på egen hand.  

 

Björk et al. (2014) tar upp att kvinnor har berättat att de kan prata om vad som 

helst med sina väninnor men att just urininkontinens är ett alltför genant ämne. 

Detta visar på att kvinnor lever mycket i tystnad med sin urininkontinens och på så 

sätt blir det en stor anpassning i livet. Kvinnorna antog att urininkontinens är en 

konsekvens man får leva med om man fött barn. Dessa författare skriver även att 

många kvinnor berättar att de inte riktigt har så mycket kunskap om de 

behandlingar som finns vilket också ökar en slags anpassning och acceptans till 

urininkontinensen. Det fanns även de kvinnor som ansåg sig skyldiga till sin 

urininkontinens då de inte hade följt de anvisningar och råd som givits kring 

bäckenbottenträning. Goksin och Asiret (2018) presenterar resultat där vissa äldre 

kvinnor inte ens såg sin urininkontinens som ett hälsoproblem trots att det inte är 

ett normalt tillstånd. Kvinnorna tänkte att kroppen blir svagare med åldern och 

som ett resultat av barnafödandet. Urininkontinens var något man blev van vid och 

lärde sig leva med helt enkelt. En kvinna påstod att hon gått igenom menstruation 

och barnafödande och lärt sig leva med det. Även hon antog att urininkontinens 

var en del av livet.  
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Några kvinnor hade börjat lära känna sina kroppar och hur läckage visade sig och 

på så sätt försökt att lösa problemet självständigt. Det fanns även större problem 

som kvinnorna tyckte borde få mer uppmärksamhet och urininkontinensen blev då 

väldigt liten jämförelse med exempelvis en höftoperation eller ett hjärtproblem. 

Många kände sig för gamla för att ta itu med sin urininkontinens och visste inte om 

det skulle vara värt att exempelvis opereras för. De var oroliga för att operationen 

skulle göra det värre (Andersson et al., 2008). 

 

Kvinnor hade många tankar kring sin urininkontinens. En kvinna försökte inte se 

det som ett problem. Hon ansåg att det inte var en del av henne. En annan kvinna 

hade funnit sig i det hela och en tredje hade insett att så här kommer hon att få 

leva. Det var en kvinna som menade att det var inget problem förrän människor 

fick veta för då skulle det bli ett problem. Någon intalade sig själv att allt var okej 

då det inte var något farligt. Tidigare nämnt i Björk et al. (2014) var det en kvinna 

som upplevt sig skyldig till sin urininkontinens då hon inte fullföljt 

bäckenbottenövningar. Jokhio et al. (2013) menar att bara 15,7% sökte hjälp i 

deras studie av 5064 kvinnor. 

 

5. DISKUSSION 

I detta avsnitt sammanfattas först huvudresultaten kortfattat. Resultaten kopplas 

först till Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori. Sedan diskuteras de kategorier 

som resultatdelen består av. Resultatdiskussionen följs därefter av en 

metoddiskussion och etikdiskussion. 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 
Sammanfattningen utgår från de kategorier som redovisas i resultatdelen; Känslor 

av skam och oro, Begränsning av dagliga aktiviteter, Hanteringsstrategier, 

Påfrestning på samlivet och Att förlika sig med det oundvikliga. 

 

De mest framträdande resultaten har påvisat en nedsatt självkänsla och negativa 

känslor hos kvinnor med urininkontinens. Framförallt skam är ett återkommande 

ämne. Känslorna påverkar kvinnorna i sådan grad att vissa isolerar sig från vänner, 

familj och sociala aktiviteter. Vissa kvinnor beskrev att de upplevde regression till 
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barndomen och kontrollförlust av kroppsliga funktioner. För att hantera sin 

urininkontinens och sitt vardagsliv uppfann kvinnorna strategier. Strategierna 

hjälpte kvinnorna att minska ofrivilliga läckage och det ledde till mindre stress och 

oro över att få läckage vid olämpliga tillfällen. Många kvinnor upplevde även en 

påverkan på samlivet. Skam, smärta, och oro var förekommande känslor inför 

samliv och resulterade ibland i minskad sexlust och därmed ett försämrat sexliv. 

Många kvinnor hade accepterat sin urininkontinens och såg besvären som en del 

av livet relaterat till exempelvis barnafödande och ålder. Trots denna acceptans 

kände kvinnorna en begränsning gällande social och fysisk aktivitet exempelvis 

lek med sina barn, träning och deltagande vid sociala event.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori är passande för den typ av syfte som författarna 

har valt. Travelbees teori kan även kopplas till samtliga kategorier i resultatet då 

Travelbee menar att en patients upplevelse av sin hälsa är subjektiv. Det är denna 

subjektivitet som sjuksköterskan ska utgå ifrån när hen möter patienten. 

Travelbees teori belyser även vikten av att skapa en relation, en mellanmänsklig 

process mellan sjuksköterska och patient där två jämlika människor möts och tillit 

råder parterna emellan (Travelbee, 1971). Leaver (2017) menar att om patienten 

själv inte tar upp sin funktion med urinering så är det viktigt som sjuksköterska att 

ha som rutin att fråga hur det går. När sjuksköterskan och patienten får en relation 

har patienten lättare för att öppna sig och på så sätt känna trygghet. En trygghet 

skapar ett förtroende. Någon tror på kvinnan som då vågar berätta hur sin 

hälsosituation ser ut (a.a).  

 

Resultatet visar att kvinnorna har olika upplevelser av urininkontinens. Allt från 

små besvär till stora. De använder sig av olika strategier, upplever jobbiga känslor 

eller accepterar sin situation. Travelbee (1971) skriver att en patients upplevelse av 

sin sjukdom är subjektiv, vilket stämmer överens med författarnas resultat. 

Kvinnorna upplever sina besvär mer eller mindre påtagliga, vilket är värt att ha i 

åtanke med patienter. Alla har individuella känslor och upplevelser. 

 

Många kvinnor hade anpassat sig och börjat acceptera hur deras situation såg ut 

och trodde att detta var deras liv att leva. Författarna till denna litteraturöversikt 
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anser att det är viktigt att som sjuksköterska inge hopp till en förändring och att 

stötta dessa kvinnor då många är tydligt påverkade av sin urininkontinens. 

Travelbee (1971) nämner i sin teori att sjuksköterskan ska hjälpa patienten att 

känna mening i tillvaron, trots det som bekymrar patienten. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att i det här fallet ska sjuksköterskan hjälpa kvinnor att 

känna mening trots sin urininkontinens. 

 

5.2.1 Känslor av skam och oro 

Författarna till denna litteraturöversikt har fem tydliga kategorier i resultatet som 

påverkar alla kvinnor med urininkontinens negativt. Yusof (2017) beskriver att 

kvinnor kan påverkas psykiskt, sexuellt och i sociala sammanhang, vilket 

inkluderas i dessa kategorier. 

 

Många kvinnor uttrycker negativa känslor och det tar mycket energi från 

kvinnorna då de oftast även håller detta för sig själva. Författarna till denna 

litteraturöversikt håller med Leaver (2017) som menar att en sjuksköterska måste 

ha en allmän kunskap om urininkontinens, kunna identifiera symtomen och 

ge/eller leda vidare kvinnan till den vård hon behöver. Eftersom kvinnorna oftast 

lever i tystnad är detta ett sätt att få ner mörkertalet och fånga upp de kvinnor som 

inte vågar söka hjälp eller inte tar sin inkontinens på allvar. Likaså menar 

Travelbee (1971) att sjuksköterskan ska använda hela sin kompetens för att hjälpa 

patienten och stötta denne i sin situation.  

 

Att leva med urininkontinens kan som tidigare sagts innebära känslor av skam, 

oro, rädsla, sänkt självkänsla, påverkad social/fysisk aktivitet och påverkat sexliv. 

Dessa kvinnor har ibland alla ovannämnda negativt påverkande faktorer som gör 

att kvinnorna mår väldigt dåligt. Skammen är så uttalad att vissa kvinnor inte ens 

kan prata med sina väninnor om det (Björk et al., 2014).  

 

Getliffe och Dolman (2007) skriver om bakomliggande faktorer till 

urininkontinens och nämner bland annat graviditet och förlossning. Då tänker 

författarna till denna litteraturöversikt att på samhällsnivå bör kanske varje kvinna 

som är gravid, få ett informativt samtal om urininkontinens då det är så pass 

vanligt. På så sätt vågar kvinnor söka tidigare vård samt ha mer kunskap om 
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ämnet. Detta skulle kunna avdramatisera urininkontinens och kvinnornas negativa 

känslor vilket bidrar till ett bättre psykiskt mående.  

 

5.2.2 Begränsning av dagliga aktiviteter 

Kvinnornas oro och rädsla bottnar sig i de ofrivilliga urinläckagen vilket leder till 

olika begränsningar i livet. Yusof (2017) skriver att det sänker kvinnornas 

psykiska välmående. I studien av Björk et al. (2014) berättar kvinnor om hur de 

varken kan träna, leka med sina barn eller lyfta tunga föremål utan att behöva vara 

oroliga för att det ska bli läckage. Liknande erfarenheter återfinns i en äldre studie 

av Mason, Glenn, Walton och Appleton (1999). I denna studie berättar en kvinna 

att hon inte kan träna aerobics längre, hon kan inte simma med barnen, hon 

behöver skydd om hon ska shoppa eller gå ut och hon kan inte springa till varken 

bussen eller efter sin 2:åring. Fler kvinnor uppger att de inte kan leka med barnen. 

De bär på en ständig oro att det ska bli en blöt fläck på kjolen (a.a). Detta anser 

författarna till denna litteraturöversikt som väldigt påfrestande för alla kvinnor 

som lever med detta dagligen och att det är tragiskt att så många faktiskt 

accepterar att leva så.  

 

Kvinnor måste bli mer insatta i sina alternativ till behandling. Stewart (2018) 

beskriver olika behandlingsförslag som till exempel bäckenbottenträning eller vid 

svårare fall kirurgisk ingrepp. Bäckenbottenträning är helt gratis och kräver endast 

tid. Föreliggande författare skriver även om en mobilapplikation som kan påminna 

kvinnor att göra sin övningar (a.a). Även en svensk studie skriver om en 

mobilapplikation som hjälpmedel. Det finns ett stort antal mobilanvändare både 

nationellt och internationellt. Författarna till studien menar att mobilapplikationer 

kan bidra till ökad egenvård. Just denna applikation är framtagen för att i första 

hand behandla stressinkontinens genom bäckenbottenträning (Sjöström, Lindholm 

& Samuelsson, 2017).  

 

I tidigare forskning skriver Yusof (2017) att på en kulturell nivå så kan detta vara 

begränsande. Detta stöds i denna litteraturöversikts resultat där Pakgohar et al. 

(2015) har beskrivit att i vissa religioner så ses urinläckage som orent. I den 

studien intervjuades en kvinna som berättar hur hon begränsas inom sin familj och 
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släkt, att hon ständigt måste smyga runt när familjen är hemma och tvätta sina 

underkläder (a.a). Detta kan vara en stor påfrestning på kvinnans liv och de kan 

behöva stöttning. Författarna till denna litteraturöversikt kopplar då detta till 

Travelbee (1971) som skriver att det är viktigt att inge hopp och mening till 

patienten trots deras sjukdom.  

 
5.2.3 Hanteringsstrategier 

I resultatet framkom det att kvinnor världen över på egen hand har uppfunnit 

strategier för att hantera sin urininkontinens i vardagen. Detta utan medicinsk 

behandling eller annan hjälp av vården (Kasikci, Kilic, Avsar & Sirin, 2015; 

Andersson et al., 2008; Zeznock et al., 2009; Pakgohar et al., 2015). Många 

kvinnor hade accepterat urininkontinensen och anpassat livet efter sin situation och 

såg urininkontinens som en naturlig del av att vara kvinna. Kvinnorna valde därför 

att inte söka professionell hjälp (Jokhio et al., 2013; Fan et al., 2014; Björk et al., 

2014).  Tidigare forskning visar också att kvinnan självständigt kommer på egna 

strategier för att hantering sin urininkontinens. Dessa strategier liknar dem som 

framkommit i resultatet, exempelvis att minska intag av vätska, inkontinensskydd, 

täta toalettbesök och byte av kläder (Esparza et al., 2018).  

 

Stewart (2018) rapporterar olika effektiva behandlingar att tillgå vid 

urininkontinens. Den behandling som rekommenderas i första hand är 

bäckenbottenträning som inkluderar knipövningar med eller utan vaginala kulor. 

Även blåsträning rekommenderas före eventuell behandling med läkemedel eller 

kirurgi (Stewart, 2018). Musklerna i bäckenbotten utsätts för stor påfrestning vid 

förlossning då de tänjs ut av barnets huvud (Sundström Poromaa, 2014).  

 Just övningar som förstärker bäckenbottenmuskulaturen och musklerna kring 

urinblåsan visar sig vara effektiva mot inkontinensbesvär. Detta bekräftar en studie 

som undersökte effekten av bäckenbottenövningar bland kvinnor som nyligen fött 

barn. Deltagarna i studien utförde bäckenbottenövningar i en period av fyra 

veckor. Sedan utvärderades resultaten och jämfördes med hur kvinnorna beskrev 

sin inkontinens innan övningarna. Det framkom att bäckenbottenövningarna hade 

effekt avseende både mängden urin och frekvensen av läckage (Jebakani & 

Sameul, 2017).  
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Liksom Stewart (2018) anser författarna till denna litteraturöversikt att många 

kvinnor går omkring i många år och lider i onödan av ofrivilligt urinläckage innan 

de söker professionell hjälp. Som nämnt ovan finns det hjälp att tillgå, i första 

hand i form av bäckenbottenövningar och eventuellt läkemedelsbehandling eller 

kirurgi.  

 

Författarna till denna litteraturöversikt håller med Wallner et al. (2009) att det är 

av största vikt att sjukvårdspersonal sprider information om urininkontinens och 

behandlingar till sina patienter. Likaså är det viktigt att ha förståelse inför 

kvinnornas situation och erfarenheter av att leva med urininkontinens (Yusof, 

2017). Sjuksköterskan måste även ha i åtanke att en kvinnas upplevelse av 

urininkontinens är subjektiv och utgå från den enskilda kvinnans upplevelse och 

erfarenhet (Travelbee, 1971).  

 

5.2.4 Påfrestning på samlivet 
Yusof (2017) menar att urininkontinens kan ha en negativ inverkan på kvinnors 

psykiska välmående och sexualitet, då rädsla för att läcka urin under samlag 

föreligger. Detta bekräftar ett av huvudresultaten till denna litteraturöversikt. I 

studien av Akyuz et al. (2014) framkommer det att kvinnors sexliv påverkas till en 

viss grad om kvinnan besväras av urininkontinens. Negativa känslor, minskad lust, 

rädsla för läckage under samlag och smärta är några områden som kopplas till 

urininkontinens. Majoriteten av kvinnorna i studien förknippade samlivet med 

något negativt, men det fanns även ett fåtal kvinnor som kunde prata med sin make 

om sin inkontinens och samlivet blev därav inte lidande (a.a). 

 

Även i andra studier framkommer det att det finns samband mellan 

urininkontinens, negativ inverkan på välmåendet och samliv (Taskin Yilmaz et al., 

2016; Baena de Moraes Lopes et al., 2018 ). Författarna till denna litteraturöversikt 

kopplar detta till Yusof (2017) som beskriver att urininkontinens kan påverka det 

psykiska välmåendet och sexualiteten. Författarna till denna litteraturöversikt anser 

att psykiskt välbefinnande är en viktig komponent för god hälsa. 
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5.2.5 Förlika sig med det oundvikliga 

Fan et al. (2014) kom fram till att den viktigaste faktorn till att inte söka vård 

handlade om att kvinnorna hade funnit en anpassning och acceptans till sin 

urininkontinens. De trodde att urininkontinens var förenat med stigande ålder och 

förlikat sig med det. Martinson (2017b) skriver i Vårdhandboken, att 

Mödrahälsovården ska ge förebyggande information om bäckenbotten och 

bäckenbottenträning. Författarna anser att mer vikt och kunskap måste läggas vid 

just urininkontinens och inte bara om en försvagad bäckenbottenmuskulatur och 

kanske inte bara på Mödrahälsovården. 

 

Många kvinnor hade inte gjort sina bäckenbottenövningar och tyckte därför att de 

får skylla sig själva. Författarna till denna litteraturöversikt vet att det finns många 

orsaker till att en patient inte tar till sig eller följer råd om behandling. Det skulle 

kunna vara att patienter kanske inte fått tillräckligt med information hur de ska 

göra. Det kan också handla om att de inte förstått varför de bör göra/ta sin 

behandling eller att den givna behandlingen inte passar just den patienten 

(Internetmedicin, 2018).  

 

5.3 Metoddiskussion   
Detta examensarbete har genomförts som en litteraturöversikt. Studierna som 

ligger som grund till resultatet är både kvalitativa och kvantitativa eftersom dessa 

kompletterar varandra. Det ger ett sådant brett resultat som möjligt som svarar på 

syftet. Statistik ger en övergripande bild på gruppnivå av hur kvinnor med 

urininkontinens påverkas i dagligt liv. Kvalitativa studier ger mer en subjektiv och 

individuell bild av hur en kvinna kan uppleva sina besvär. Om examensarbetet 

enbart genomförts med kvantitativa studier hade resultatet blivit mindre personligt 

och uteslutit beskrivningar av vardagssituationer och djupgående känslor. 

Kvalitativa studier gav en bild av hur det kan vara för en enskild kvinna att leva 

med urininkontinens och kompletterar därför de kvantitativa studiernas statistik.  

 

Databaserna som användes var Cinahl och PubMed eftersom författarna till denna 

litteraturöversikt kände sig mest bekväma och insatta i dessa baser. Cinahl skiljer 

sig från PubMed genom att det finns möjlighet att sortera bort studier som inte är 

peer reviewed. Dock ansåg författarna till denna litteraturöversikt att PubMed är 
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en väl använd databas avseende omvårdnad som ger bra resultat. Författarna till 

denna litteraturöversikt anser att Cinahl kan verka svår till en början om sökaren 

saknar kunskap och erfarenhet om sökteknik. Om sökaren däremot har kunskap 

om korrekt sökteknik kan många relevanta vetenskapliga studier framgå. 

Sökmetoden som användes var boolesk söklogik för att lättare kunna specificera 

sökningarna, det vill säga utesluta och inkludera sökord. De sökord som användes 

valdes för att de var mest konkreta och relevanta för syftet. De sökord som 

exkluderades var “children” och “men”. Detta för att litteraturstudien handlade om 

kvinnor i vuxen ålder. Analysmetoden som användes var den systematiska 

trestegsmodellen enligt Friberg (2017). Trestegsmodellen gav författarna till denna 

litteraturöversikt en möjlighet att noggrant sammanställa och jämföra studierna 

med varandra. Likheter och olikheter uppenbarades tydligt och författarna kunde 

utifrån detta utforma ett trovärdigt resultat. Författarna till denna litteraturöversikt 

följde bokstavligen, noggrant och utförligt modellens alla steg. Att utgå 

bokstavligen från en instruktion anser författarna till denna litteraturöversikt skapa 

ett mycket trovärdigt resultat. Båda parter trivdes med att utgå från denna modell 

och skulle använda den igen vid liknande arbeten. Fördelen med att dela upp 

analyseringsarbetet med studierna jämlikt och att arbeta åtskilt på var sitt håll var 

att fördjupa sig på ett färre antal studier. Arbetssättet krävde dock att parterna 

sedan läste igenom och analyserade den andres “studier” lika djupgående. Detta 

kan eventuellt ses som en svaghet om den andre inte fördjupade sig tillräckligt.  

 

Studierna i resultatet är publicerade mellan årtalen 2007-2018.  Att använda nyare 

studier valdes för att få fram aktuell forskning och styrka giltigheten. Eftersom valt 

ämne för litteraturöversikten inte är alltför utforskat, hittade författarna till denna 

litteraturöversikt endast fjorton studier att ha med i resultatet. Författarna till denna 

litteraturöversikt tänkte först ta med en studie från 1999 (Mason et al., 1999) i 

resultatet, men den ansågs vara för gammal. Däremot kunde den användas i 

diskussionsdelen. Denna studie visar att erfarenheter gällande begränsningar i 

dagliga aktiviteter liknar de begränsningar som är aktuella i nyare studier.  

Författarna till denna litteraturöversikt tolkar detta som att erfarenheter av att leva 

med urininkontinens inte har förändrats så mycket genom åren. Därför är studierna 

i resultatet  trovärdiga, pålitliga och giltiga. 
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Studiernas kvalitet värderades med hjälp av bedömningsmallar som var utformade 

som frågor. Detta var ett bra och strukturerat sätt att utvärdera kvalitetsnivå. Vissa 

studier var mer lättlästa och detaljerade vilket förenklade kvalitetsutvärderingen. 

Andra studier var mer svåra att analysera då de inte hade tydliga rubriker.  

 

Studierna i resultatet genomfördes i olika länder eftersom författarna till denna 

litteraturöversikt önskade ett bredare perspektiv av syftet. Vissa studier hade annat 

originalspråk än engelska men det fanns även i engelsk version. Författarna till 

denna litteraturöversikt hade i åtanke att detta skulle kunna vara en svaghet om 

originalförfattare översatt artikeln felaktigt. Dock ansåg författarna till denna 

litteraturöversikt att detta inte skulle vara någon problematik då studierna är 

vetenskapligt granskade. Författarna till denna litteraturöversikt har inte engelska 

som modersmål och har översatt alla texter efter bästa förmåga och med hjälp av 

översättningsverktyg. Engelska ord kan ha flera betydelser på svenska och 

diskuterades av författarna sinsemellan med detta i åtanke innan de översattes. 

 

Resultatet från denna litteraturstudie skulle kunna överföras till liknande 

patientgrupper, exempelvis patienter med avföringsinkontinens och män som 

besväras av urininkontinens. I två studier varav den ena handlade om kvinnor med 

avföringsinkontinens och den andra om urininkontinens hos män, var huvudfynden 

liknande som denna litteraturöversikt (Esparza et al., 2018; Mselle & Kohi, 2015).  

 

5.4 Etikdiskussion 

Majoriteten av studierna i litteraturöversikten ha genomgått en etisk prövning. En 

studie som genomgått en etisk prövning stärker dess trovärdighet. De studier där 

det ej står utförligt att de genomgått en etisk process är ändå vetenskapligt 

granskade, håller en så pass hög kvalitetsnivå och svarar på syftet. Författarna till 

denna litteraturöversikt valde därför att inkludera dessa i resultatet. Vissa studier 

beskrev mer eller andra mindre om hur etiska prövningen gått till och är utformad. 

Exempelvis vilka rättigheter och valmöjligheter som deltagarna har haft tillgång 

till. Om något hade kunnat gjorts annorlunda så hade författarna till denna 

litteraturöversikt beaktat etiska principer mer och försökt ta studier där det tydligt 

står med i studierna att etisk prövning utförts.  
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Litteraturstudien riktar sig mot kvinnor vilket i sig skulle kunna uppfattas oetiskt 

då även män kan ha urininkontinens. Forskning visar på att gruppen kvinnor är 

mer drabbade i större utsträckning (Saboia et al., 2017). Därför valde författarna 

till denna litteraturöversikt att rikta in sig på denna grupp. 

Värt att nämnas är att kulturella aspekter måste finnas med i åtanke. Dessa 

aspekter kan vara hur samhället ser på kvinnan, kvinnans roll i samhället och 

familjen. Detta påverkar inte studiens huvudresultat, men är en faktor som skulle 

kunna påverka den enskilda kvinnans situation.  

 
6. KLINISK BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET  
Utifrån resultatet av denna litteraturöversikt framkommer det att sjuksköterskan 

och övrig sjukvårdspersonal behöver mer kunskap och förståelse för patienter med 

urininkontinens. Detta för att ge patienten ett adekvat bemötande byggt på 

förståelse för problematiken. Rätt kompetens hos sjuksköterskan bidrar till att 

patienten ges lämplig information om urininkontinens och behandlingar. På så vis 

främjas patientens välmående. Denna litteraturöversikt skulle kunna 

implementeras i hälso- och sjukvården genom att informera vårdinrättningar om 

urininkontinens. Det är viktigt att informationen även når ut till den del av 

befolkningen som inte har kontakt med vården regelbundet. Exempelvis kan öppna 

informationsmöten och föreläsningar hållas på vårdcentraler för både 

sjukvårdspersonal och allmänheten. Att fråga patienten om dennes urinfunktion 

bör vara en standardfråga vid ankomstsamtal för patienter vid olika 

vårdinrättningar. Detta för att ge ökad förståelse och kunskap hos både drabbade 

och icke drabbade. Ökad kunskap om urininkontinens och dess prevalens skulle 

kunna bidra till att kvinnor känner sig mindre ensamma i sin situation. För den 

enskilda kvinnan skulle detta kunna bidra till minskad skam, oro och rädsla.  

 

7. KONKLUSION 

Kvinnor som lever med urininkontinens av olika genes har, utifrån 

litteraturstudiens resultat, generellt sett en påverkan på dagligt liv relaterat till 

inkontinensen. Att leva med urininkontinens bidrar hos de flesta kvinnor till 

negativa känslor, begränsningar i det dagliga livet och påverkan på samlivet. 

Majoriteten av kvinnorna har accepterat sin situation, ser inkontinens som en 
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naturlig del av livet eller är omedvetna om effektiva behandlingar. Många söker 

därför inte vård, trots att hjälp i olika former finns att tillgå. Författarna till 

litteraturöversikten anser därför, kopplat till resultatet, att det behöver ges ut mer 

information om urininkontinens till den enskilda patienten och samhället. När en 

patient söker vård ska denna tas på allvar av bemötande sjuksköterska för att inte 

orsaka ytterligare känslor av skam, som bidrar till att personen i fortsättningen 

väljer bort hjälp från hälso- och sjukvården.  

 

8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det finns redan många befintliga studier om sambandet mellan urininkontinens 

och påverkan på dagligt liv. Kontinuerlig forskning bör genomföras, dels för att 

belysa problematiken och för att utvärdera om samma resultat uppnås. Fler 

kvalitativa studier ur fenomenologiskt perspektiv som berör upplevelsen och 

kvantitativa beskrivande studier bör genomföras. Kvalitativa studier då de skapar 

en mer djupgående känsla för problematiken och kvantitativa för att få en 

uppskattning om hur många kvinnor som besväras. Om resultaten fortskrider bör 

sjukvården ta problematiken med urininkontinens och dess påverkan på dagligt liv 

på mer allvar. Detta för att kunna hjälpa så många drabbade kvinnor som möjligt. 

Förslagsvis kan studier genomföras utifrån sjuksköterskans perspektiv där dennes 

kompetens, erfarenheter och kunskap gällande urininkontinens undersöks och 

utvärderas. 
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12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
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29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Akyuz, A., Kok, G., Kilic, 

A., & Guvenc, G.  

 

2014 

 
Turkiet 

 In her own 
words: living 
with urinary incon
tinence in sexual 
life. 

Att identifiera känslor och 
erfarenheter hos kvinnor 
med urininkontinens och hur 
detta påverkar deras sexuella 
liv. 

Kvalitativ intervjustudie 

 
Deltagarna intervjuades 
djupgående i enrum av en av 
forskarna. Frågor som ställdes 
var utarbetade av 
forskningsgruppen med stöd 
av litteratur. Intervjuerna 
spelades in på band och 
analyserades sedan genom en 
fenomenologisk analysmetod. 

N= 12 Resultaten delades in i fyra 
huvudteman och ett flertal 
underteman. Huvudteman var 
erfarenhet i samband med 
debut av UI, känslor under 
samlag, negativ påverkan på 
sexuella funktioner och 
hantering av UI. Kvinnorna 
uppgav att känslor av skam 
och förlägenhet förekom, 
minskad sexlust, helt uteblivet 
sexliv. Några upplevde att de 
inte kunde njuta fullt ut och 
beskrev UI som en distraktion. 

Hög, 92% 

Andersson, G., Johansson, 

J.E., Nilsson, K., & 

Sahlberg-Blom, E. 

 

2008 

 
Sverige 

Accepting and 
adjusting: older 
women's 
experiences of 
living with urinary 
incontinence. 

Att beskriva erfarenheter av 
att leva med UI hos dem 
som valt att inte göra fler 
undersökningar eller 
behandlingar för sina besvär. 

Kvalitativ intervjustudie.  

 

Studien baserades på en 

fenomenologisk metod och 

livsvärlds filosofi, vilket lyfter 

fram hur den enskilda 

människan upplever världen. 
   För att hitta lämpliga 
deltagare till studien, 
kontaktade forskarna en 
distriktsköterska inom 
primärvården. 
Distriktsköterskor har ansvar 
att förse patienter med 
inkontinensskydd. Därför hade 

N=11 Resultatet visade att trots 

olikheter i livsstilar var 

upplevelsen av att leva med UI 

mer av samma karaktär.  

Kvinnorna såg UI som en 

naturlig del av livet och som 

enligt dem orsakats av 

barnafödande och åldrande. 

Dock ansåg de att UI skapar 

irritation, obehag och 

förlägenhet. Ändå fanns viljan 

att hantera UI självständigt. 

För att kunna göra detta 

uppfann kvinnorna strategier i 

Hög, 80% 
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distriktsköterskan god kontakt 
med patienterna och visste 
vilka som valt att inte gå vidare 
med övriga behandlingar för 
UI. Forskarna tog sedan 
kontakt med de kvinnor som 
tackat ja till deltagande. 
Intervjuerna skedde i 
kvinnornas hem. Alla 
intervjuer spelades in på band 
och analyserades utifrån 
fenomenologisk metod, genom 
olika steg, vilket ledde fram till 
klargörande av kvinnornas 
upplevelser. 

vardagen. Att prata om och 

utbyta erfarenheter med andra 

med samma problem skapade 

ytterligare strategier.  
   Flertalet kvinnor uppgav att 
de kändes sig för gamla för 
behandling och att 
behandlingen troligvist skulle 
göra bättre verkan om de var 
yngre. De uttryckt också rädsla 
för att inte bli tagna på allvar 
om de sökte hjälp. 

Baena de Moraes Lopes, M-
H., Neves da Costa, J., 
Bezzon Bicalho, M., Casale, 
T-E., Camisão, A-R & Lima 
Victal, F-M. 
 
2018 
 
Brasilien 

 Profile and quality 
of life of women 
in pelvic floor 
rehabilitation. 

Beskriva de 
sociodemografiska, kliniska 
och sexuella profilen, 
identifiera faktorer som 
påverkar livskvalité och 
utvärdera sambandet mellan 
två livsrelaterade 
frågeformulär som används 
inom bäckenbotten rehab 
program. 

 Kvalitativ 

 

Spearman’s analys  
användes för att se ett 
samband mellan ett 
frågeformulär och kings 
health-frågeformulär samt 
mellan profilkaraktärerna och 
kvalitén av livet. 

N= 94 Sambandet mellan 
frågeformulären är i likhet 
med litteratur. typen av UI och 
förändringar i sexuell aktivitet 
påverkar livskvaliteten. 

Hög, 92% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Björk, A-B., Sjöström, M., 
Johansson, E.E., 

Women’s 
experiences of 

Kvinnors upplevelse av 
internetbaserad behandling 

Kvalitativ 
 N= 21  

Tre kategorier visade sig: 
”Gömd men närvarande, 

Hög, 92% 
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Samuelsson, E & Umefjord, 
G. 
 
2014 
 
Sverige 

internet-based or 
postal treatment 
for stress urinary 
incontinence 

för urininkontinens. Intervjuer via telefon till 21 
kvinnor. Analyserade data 
enligt grundade teoriprinciper 
av Corbin och Strauss. 

distans men nära och för mig 
själv men inte ensam”. Studien 
visade att barriären för att söka 
vård sänktes. 

Fan, S., Lok, M-K., Pang, S-
M & Wun, Y-T.  
 
2014 
 
Kina 

Stress urinary 
incontinence in 
younger women in 
primary care: 
prevalence and 
opportunistic 
intervention 

Studiens syfte var att 
uppskatta genomförbarheten 
av att hitta fall och allmänna 
åtgärder för 
stressinkontinens på en 
allmän kvinnoklinik i Macau i 
Kina. 

Kvantitativ.  
 
Kvinnorna fick fylla i 
frågeformulär om 
urininkontinensens påverkan 
samt varför de inte sökte hjälp. 
Dem använde Student’s t-test, 
chi- squared test, och 
logististisk regression för test 
av någon signifikant likhet 
mellan eller hos faktorerna. 

N= 408 

Stressinkontinens och 
påverkad livskvalité var vanligt 
före klimakteriet. Få kvinnor 
sökte hjälp. Utbildning var 
lönsamt för den tysta 
stressinkontinensen. 
153 37,5% rapporterade SI, 
47st 30,7% hade påverkad 
kvalité på livet men med milda 
symtom. av de SI-patienter 
52,9% trodde att inkontinens 
var oundvikligt med åldern, 
22,2% trodde att dem skulle ta 
hand om problemen själva, 
13,7% trodde att ingen 
användbar behandling fanns 
och 3,9% hade sökt medicinsk 
hjälp förut. Efter ha gjort 
bäckenbottenträning i 4-
6månader hade 9,6% av SI-
patienter inga symtom, 47% 
delvis bättring och 17,6 ingen 
signifikant skillnad 

Hög, 89% 

Goksin, I. & Asiret, G. D. 

 

2018 

 

Determination of 

quality of life in 65 

and above age 

women with 

Att undersöka hur äldre 

turkiska kvinnor upplever att 

leva med urininkontinens 

och vilka faktorer som ligger 

Kvantitativ 

  

Kvinnliga patienter vid olika 

kliniker ombads fylla i ett 

n=108 kvinnor över 65 år. 

Bortfall anges ej. 

De flesta av kvinnorna 

besvärades av 

träningsinkontinens och 

upplevde ofrivilligt läckage en 

Hög, 93% 
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Turkiet urinary 
incontinence. 

bakom förekomsten av 

urininkontinens, samt vad 

som påverkar upplevelsen av 

livskvalité.  
    

frågeformulär med frågor 

gällande utbildningsnivå, 

ekonomisk status, om de var 

gift/ogift, hur många 

förlossningar de genomgått, 

vaginal födsel eller kejsarsnitt, 

om barnet vägde över 4 kg. 

Kvinnorna hade olika typer av 

UI. Sedan ombads kvinnorna 

att fylla i ett skattningsformulär 

I-QOL gällande hur de 

upplever sin livskvalité 

avseende begränsningar, 

psykisk påverkan och social 

isolation. 
   Analys genom ett statistiskt 
program, SPSS 23.0 samt 
Mann Whitney U och 
beskrivande statistisk metod. 

gång per dag eller oftare. Ca 

64% av kvinnorna såg 

urininkontinens som ett 

hälsoproblem, men endast 

41,7% sökte vård för sina 

besvär. De kvinnor med 

stress-, och blandinkontinens 

skattade sin livskvalitet lägre 

än de med träningsinkontinens 

(p=0,329).  

   Studien visar att antal 

vaginala födslar och stigande 

ålder ökar risken för 

inkontinens. 
De kvinnor som ej betraktade 
urininkontinens som ett 
hälsoproblem (ca 36 %) och ej 
sökte vård än upplevde högre 
livskvalité. Dock sökte de 
kvinnor, som ser inkontinens 
som ett hälsoproblem, sällan 
vård för sina besvär. 

Jokhio, A.H., Rizvi, R.M., 
Rizvi, J & MacArthur, C. 
 
 
2013 
 
 

Pakistan 

Urinary 

incontinence in 

women in rural 

Pakistan: 

prevalence, 

severity, associated 

factors and impact 

on life. 

Utforska förekomsten av 

urininkontinens och dess 

olika sidor hos kvinnor i 

Pakistan. Associerade 

faktorer, storlek och 

påverkan på dagliga livet. 

Kvantitativ  
 

Ett slumpvis stickprov var 

använt för att välja kvinnor. 

Det valdes från ett hälsocenter 

samt ett kvinnocenter. Det 

gjordes även intervjuer för att 

samla in data. 

   Data analyserades genom 

N=5064 Förekomsten av 

urininkontinens i pakistan var 

lägre än i andra länder. Men de 

som hade urininkontinens 

hade en påverkan på det 

dagliga livet och få visste om 

medicinska råd. (P > 0.05) 

Hög, 96% 
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Microsoft och SPSS. Square 

test. 

Jones, H.J., Huang, A.J., 

Subak, L.L., Brown, J.S & 

Lee, K.A. 

 

 

2016 

 

 

USA 

Bladder symptoms 

in the early 

menopausal 

transition 

Undersöker faktorer 

associerade med 

urinblåsesymtom och jämför 

kvinnor i sen reproduktiv 

period och dem med 

klimakterieövergång. 

Kvantitativ 
 

En tvärsnittsdataanalys av 

medelålderskvinnor.  
Pearson eller Spearman’s 
analys användes 

N= 158 Urinblåsesymtom var 

associerade med sen produktiv 

period. kvinnor i sen 

produktiv period hade större 

chans att ha nokturi och 

inkontinens än dem med 

klimakterieövergång.  

72% hade nattliga kissbehov 

minst en gång per natt och 

urininkontinens 50% minst en 

gång per vecka. Inkontinens 

var mindre förekommande 

hos afroamerikanska kvinnor 

jämfört med europeiska 

amerikaner samt 

latinamerikaner (p=0.001) och 

mer förekomst i sen 

reproduktiv stadie än hos 

klimakterie-övergång 

(p=0.024). Kontrollerande för 

ålder, kvinnor i sen 

reproduktiv stadie hade mer 

nattliga kissbehov jämfört med 

dem i klimakteriet. 

Reproduktiv (p=0.016), högre 

kroppsmassa (p=0.007) och 

härkomst (p=0.017) bidrog till 

variationen i nattliga kissbehov 

Hög, 96% 
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i veckan. 

Kasikci, M., Kilic, D., Avsar, 
G., & Sirin, M.  
 
 
2015 
 
 
Turkiet 

Prevalence of 

urinary 

incontinence in 

older Turkish 

women, risk 

factors, and effect 

on activities of 

daily living 

Undersöka förekomsten av 

urininkontinens bland äldre 

kvinnor och dess riskfaktorer 

samt effekt på dagliga 

aktiviteter 

Kvantitativ 
 

Data samlades in genom 
intervjuer ansikte mot 
ansikte med ett 
frågeformulär och en med 
hjälp av en 
datainsamlingsform gjord 
av Roper, Logan och 
Tierney modell. 

N=1094 Vanligaste typen var 

trängningsinkontinens. 

Aborter, födsel, åder vid 

födsel och att föda hemma 

påverkade resultatet. De fann 

även riskfaktorer som tex 

förstoppning, 

urinvägsinfektion och hosta 

som kunde förvärra tillståndet. 

Hög, 96% 

MacDonald, C.D., & Butler, 

L.  

 

 

2007 

 

 
Canada 

Clinical outlook. 

Silent no more: 

elderly women’s 

stories of living 

with urinary 

incontinence in 

long-term care 

Att undersöka erfarenheter 

av att leva med UI hos äldre 

kvinnor boendes i 

långtidsboenden. 

Kvalitativ 

 

Kvinnor vid två 

långtidsboenden tillfrågades att 

delta i studien. Kvinnorna 

intervjuades vid två tillfällen. 

Kvinnornas svar antecknades. 

Vid första tillfället fick 

kvinnorna berätta fritt om sina 

erfarenheter av att leva med 

UI. Vid andra tillfället fick de 

chans att lägga till eller 

utveckla eventuell betydande 

information. Varje 

intervjutillfälle pågick mellan 

60–90 min  
  Data analyserades sedan med 
hjälp av tematisk metod. 

N= 6 Kvinnorna upplevde förlorad 

kontroll inom vissa områden, t 

ex förlorad värdighet, 

kroppskontroll, självständighet 

och förmåga att kunna 

upprätthålla aktiva liv. De 

upplevde dålig självkänsla pga 

förlägenhet och känsla av att 

vara ”stort barn”. Känslor ar 

hopplöshet avseende att få 

hjälp av vården uppkom. 

Kvinnorna upplevde även 

fysiska begränsningar i form 

av att huden irriterades av 

ständigt läckage.  

 

Hög, 84% 
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Pakgohar, M., Hamid, T.A., 

Ibrahim, R., & Vahid-

Dastjerdi, M.  

 

 

2015 

 

 

Pakistan och Malaysia 

Portrait 

presentation of 

postmenopausal 

women’s 

experiences of 

living with urinary 

incontinence. 

Att identifiera känslor och 

upplevelser hos kvinnor 

med UI och hur dessa 

påverkar deras samliv. 

Kvalitativ intervjustudie. 

 

Patienter vid ett 

forskningssjukhus samlades 

ihop genom dataenkäter som 

sedan följdes av 

semistrukturerade, djupgående 

intervjuer. Intervjuerna 

spelades in på band.  

Analysmetod enligt Colaizzis 

fenomenologiska metod. Data 

lyssnades igenom av forskarna 

och skrevs sedan ner för att 

bilda teman och underteman. 

N= 12 I samband med debut av UI 

såg kvinnorna tillståndet 

som något normalt. Med 

tiden upplevde kvinnorna 

att UI medförde problem i 

det sociala livet, gav känslor 

av skam inför sin man, dålig 

självkänsla, skuld att de inte 

sökt hjälp och klandrade 

därför sig själva. De ansåg 

att det var deras fel att 

sexlusten försvann och att 

antal samlagstillfällen 

minskade. I vissa fall 

uteblev samlag het till följd 

av UI. Smärta var en annan 

orsak till minskad sexuell 

aktivitet. Kvinnorna kände 

en stor psykologisk press 

att inte läcka urin under 

samlag, vilket gjorde dem 

obekväma. 

Hög, 80% 

Taskin Yilmaz, F., Kumsar 
Karakoc, A., Demirel, G & 

Yesildag, B. (2016). ̆ 
 
 
2016 
 
 

Turkiet 

The effect of 

urinary 

incontinence on 

sexual quality of 

life in women with 

chronic physical 

diseases 

Kvinnor med diagnostiserade 

kroniska sjukdomar och 

deras påverkan på den 

sexuella livskvalitén med 

urininkontinens 

Kvantitativ 
 

För att kunna bestämma 

relationen mellan olika 

karaktärer av kvinnor med 

urininkontinens och sexuell 

N= 283 Kvinnor med kroniska 
sjukdomar och 
urininkontinens får en 
påverkan på det sexuella livet i 
högre grad än dem utan 
urininkontinens. Den 
genomsnittliga poängen som 
kvinnor med UI tog på sexuell 
kvalité av skalan var lägre än 

Hög, 82% 
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livskvalité gjordes olika tester. 

T-test, Anova och Kruskall 

Wallis test.              Data  var 

tolkat med SPSS 21.0 packet 

program. Analyserades enligt 

Pearson. 

den genomsnittliga poängen 
utan UI P<0.01). 

Det var en negativ meningsfull 

relation mellan frekvens, 

mängd och effekt av UI samt 

sexuell kvalité av livet 

(p<0.05). Sexuella kvalitén av 

kvinnor över 50 år som hade 

haft respiratorisk sjukdom, 

haft sjukdom mellan 6-10år, 

uppgav sin allmänhälsa dålig 

och givit normal födsel, var i 

klimakteriet samt hade 

hysterektomi var signifikant 

lägre (p<0.05). 

Yip, S.O., Dick, M.A., 

McPencow, A.M., Martin, 

D.K., Ciarleglio, M.M., & 

Erekson, E.A. 

 

 

2013 

 
USA 

The association 

between urinary 

and fecal 

incontinence and 

social isolation in 

older women 

Att beskriva sambandet 

mellan urin- och 

fekalinkontinens och social 

isolation hos äldre kvinnor 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Studien gjordes genom att 

använda redan befintlig 

information från en analys, 

NSHAP. NSHAP gjorde sin 

datainsamling genom 

intervjuer i kvinnornas hem.  

Frågor ställdes om hur ofta 

kvinnorna upplevde besvär 

samt om de upplevde sig som 

ensamma och isolerade från 

omvärlden fysiskt och mentalt. 

Kvinnorna placerades i två 

kategorier; de som upplevde 

n= 1510 kvinnor. Bortfall 

98 kvinnor. 

I resultatet framgick det att 

12,5% av deltagarna 

besvärades av daglig 

inkontinens. 40,2% besvärades 

någon gång i veckan, 

månadsvis eller årligen. 

Resterande procent tillhör de 

med fekalinkontinens. 

Kvinnorna med daglig 

inkontinens var i regel äldre än 

övriga. 

Det var inte skillnad i 

socialisering med familj och 

vänner mellan kvinnor med 

daglig inkontinens kontra de 

Hög, 86% 
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urininkontinens dagligen och 

de som besvärades någon gång 

per vecka.  
  Resultat uppnåddes genom 
regressionsanalys. 

som besvärades någon gång i 

veckan. Däremot uppgav färre 

kvinnor (68,2%) med daglig 

inkontinens att de hade fler än 

fyra vänner, jämfört med dem 

utan dagliga läckage (77,9%, 

p= .04).  
Kvinnor med daglig 
inkontinens kände sig mer 
ensamma och isolerade än den 
andra kategorin (6,6% kontra 
2,6%, p= .04). Känslor av 
utanförskap förekom hos 
7,95% kontra 2, 7%, p= <.01.  
Brist på sällskap var 12,2% 
hos dem med daglig 
inkontinens jämfört med 2.6% 
,p= <.01. 

Zeznock, D.E., Gilje, F.L., 

& Bradway, C. 

 

 

 

2009 

 

 

USA 

 

 

Living with 

urinary 

incontinence: 

experiences of 

women from ‘The 

Last Frontier’ 

 

 

 

 

Att undersöka kvinnors 

erfarenheter av att leva med 

UI och utifrån deras 

erfarenheter och berättelser 

skapa bättre förståelse. 

Kvalitativ intervjustudie.  

 

Djupgående intervjuer med 

deltagarna, som samlades ihop 

genom att flygblad sattes upp 

på urologkliniker, 

äldreboenden och hälsocenter 

för kvinnor. Intresserade 

kvinnor tog kontakt med 

forskarna. Intervjuerna 

innehöll öppna frågor och 

spelades in på band och skrevs 

sedan ner ord för ord.  

N= 17 Resultatet presenterades i 

huvudteman och underteman. 

De mest centrala fynden var 

att kvinnorna såg UI som 

något privat, som inte skulle 

delas med andra. Många hade 

accepterat sin situation. 

Kvinnorna hade till följd av UI 

uppfunnit strategier för att 

klara av sin vardag. Detta 

gjorde att många kunde jobba, 

motionera och delta i sociala 

aktiviteter. Dock påverkades 

Hög, 88% 
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Innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004) 

användes som analysmetod. 

kvinnorna i form av negativa 

känslor som förlägenhet, oro 

att läcka urin vid ett opassande 

tillfälle och kontrollförlust.  

 



 

 

 


