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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomst och svårighetsgrad av urininkontinens hos 

kvinnor och hur det påverkade deras dagliga liv. Syftet var vidare att studera om kvinnorna sökt 

hjälp för sin urininkontinens och om de var nöjda med den hjälp de erbjudits. Studien utgjordes 

av en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Populationen i studien omfattade alla de kvinnor 

över 18 år som under en dag besökte en framlottad vårdcentral i Dalarna. Totalt delades 416 

enkäter ut, varav 397 besvarades och 368 inkluderades i studien. Ett validerat mätinstrument 

ICIQ-UI SF (The International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire-Urine 

Incontinence Short Form) på svenska användes och två tilläggsfrågor konstruerades. Resultatet 

visar att 54% av kvinnorna besvärades av urininkontinens där ansträngningsinkontinens var den 

vanligaste typen. Kvinnorna hade urinläckage av mindre omfattning, liten mängd, och påverkan 

på dagliga livet var låg, dock var de kvinnor med blandinkontinens mera påverkade. En stor andel 

sökte inte hjälp för sin urininkontinens då de ansåg att besvären inte var så stora. De få kvinnor 

som sökt hjälp var nöjda med den hjälp de fått. Svårighetsgraden av urininkontinens enligt ICIQ-

UI SF visade att övervägande delen av kvinnorna hade obetydliga till måttliga besvär. Resultatet 

tyder på att urininkontinens är ett dolt hälsoproblem.  

 

Sökord: kvinnlig urininkontinens, söka hjälp, livskvalitet, prevalens, omvårdnad 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the prevalence and severity of urinary incontinence in 

women and how it affected their daily lives. The aim was also to study whether the women 

sought help for their urinary incontinence and whether they were satisfied with the help they been 

offered. The study consisted of a cross-sectional study with quantitative data. The population in 

the study included women over 18 years who visited a primary health care centre in Dalarna. The 

primary health care center was chosen by lottery. A total of 416 questionnaires were selected, of 

which 397 responded and 368 were enrolled in the study. A validated instrument ICIQ-UI SF 

(The International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire-Urine Incontinence 

Short Form) in Swedish was used and two additional questions were constructed. The results 

show that 54% of women were bothered by urinary incontinence where stress incontinence was 

the most common type. The women had urinary leakage minor, small amount, and impact on 

daily life was low, but the women with mixed incontinence were more affected. A high 

percentage did not seek help for their urinary incontinence as they found that their symptoms 

were not so great. The few women who sought help were satisfied with the help they received. 

The degree of severity of urinary incontinence according ICIQ-UI SF showed that the majority of 

women had minor to moderate problems. The results suggest that urinary incontinence is a 

hidden health problem. 

 

Key words: urinary incontinence, female, help-seeking, quality of life, prevalens, nursing 
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Introduktion 

Urininkontinens är inte ett vanligt samtalsämne bland folk i allmänhet, inte bara på grund av att 

det kan upplevas motbjudande utan även för att det kan kännas genant att prata om. Det är ett 

vanligt symtom som kan drabba kvinnor i alla åldrar och omfattningen av symtomen och svårig-

hetsgraden har ett stort spann. Symtomen är inte livshotande men påverkar de drabbade 

individerna fysiskt, psykiskt och socialt (1). Primärvården är en inkörsport till rätt vård, men är 

beroende av individernas beslut till att söka hjälp (2).  

 

Intresset till att studera urininkontinens bland kvinnor väcktes redan i inledningen av distrikts-

sköterskeutbildningen. Vid en förfrågan på respektive arbetsplats gällande ämnen som kunde 

komma arbetsplatsen till gagn fanns urininkontinens som ett alternativ. I samband med kursen 

folkhälsa skulle ett folkhälsoproblem redovisas och tanken blev då naturligt att skriva om urin-

inkontinens. I samband med detta visade det sig att i Folkhälsorapporten 2009 (3) fanns endast 

några få rader skrivna om ämnet. Detta bidrog till att intresset ökade ytterligare och under 

distriktssköterskeutbildningen har de flesta uppgifter där möjlighet funnits riktats mot 

urininkontinens. 

 

Definition av urininkontinens (UI)  

The International Continence Society (ICS) har fastställt olika symtom från nedre urinvägarna, 

lower urinary tract symtoms (LUTS). Symtomen delas in i tre grupper, varav blåsans förvarings-

funktion är en, där bland annat trängningar och urininkontinens (UI) ingår. Trängning definieras 

som ”en plötslig tvingande lust att kasta vatten som är svår att skjuta upp”. Med UI menas ”allt 

ofrivilligt urinläckage”. UI delas vidare upp i typer beroende av symtomen. Ansträngnings-

inkontinens (AI) definieras som ”ofrivilligt urinläckage vid ansträngning, nysning eller hosta”. 

Trängningsinkontinens (TI), innebär ”ofrivilligt läckage tillsammans med, eller som omedelbart 

föregås av trängning”. Blandinkontinens (BI), definieras som ”ofrivilligt läckage i samband med 

trängning men även vid ansträngning, eller vid nysning eller hostning”. Överaktiv blåsa 

definieras av ICS som "trängning, med eller utan trängningsinkontinens, vanligtvis med täthet 

och nokturi”, i avsaknad av patologiska eller metaboliska orsaker som skulle kunna förklara 
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symtomen. Nokturi innebär att individen ”vaknar en eller flera gånger på natten för att kasta 

vatten” (4).  

 

 
 

Riskfaktorer för kvinnor att drabbas av UI är bland annat ålder, flera graviditeter, fetma, neuro-

logiska störningar, hysterektomi, lungsjukdom, arv, rökning och etniska faktorer (7,12). Trots att 

så många kvinnor är drabbade är det inte ett statiskt tillstånd. Urinbesvären kan pendla fram och 

tillbaka mellan att ha besvär (inkontinens) och att inte ha några besvär (kontinens) (13).  

 

Urininkontinens - ett folkhälsoproblem 

UI är en viktig hälsofråga och ett folkhälsoproblem (5). Mer än 50 miljoner människor i världen 

är berörda, och av dessa finns cirka 500 000 i Sverige (6). Problemet är oberoende av kön, finns i 

alla kulturer, i alla åldrar samt ökar med stigande ålder (6,7,8). I 20-års ålder är cirka 3-5% av alla 

kvinnor drabbade, 12% vid 50 år och 25% vid 80 år (6). Prevalensen varierar i olika studier 

mellan 27% - 76% (9,10,11). Detta kan bero på olika faktorer bland annat hur undersökningen 

har gått till och hur den undersökta gruppen satts samman. Ungefär hälften av alla urinin-

kontinenta kvinnor lider av AI, näst vanligast är BI och den minst vanliga typen är TI. Bland 

äldre kvinnor är BI och TI de vanligaste typerna och bland yngre och medelålders kvinnor 

dominerar AI (1). 

 

UI innebär ett medicinskt problem som har en stor påverkan på livskvaliteten och medför stora 

årliga kostnader (14). Kvinnor söker oftare hjälp från sjukvården och lider inte i tysthet lika 

mycket som förr. Detta kommer att leda till ett större behov av resurser för hjälpmedel och vård 

vilket kommer att ge ökade kostnader för samhället (7,13). Trots detta är kvinnorna under-

diagnostiserade och problemet är sällan erkänt av vårdgivare (14). Kostnaderna för inkontinens-

skydd är höga runtomkring i världen. I Nederländerna får nära hälften (432 100) av patienter med 

ICS      = The International Continence Society 

LUTS  = Lower urinary tract symtoms 

UI        = Urininkontinens 

AI        = Ansträngningsinkontinens 

TI        = Trängningsinkontinens 

BI        = Blandinkontinens 
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UI inkontinensskydd utskrivet på recept till en kostnad av 112 000 euro per år, trots att cirka 50% 

aldrig söker vård för sina UI besvär (15). Den beräknade årliga direkta kostnaderna för överaktiv 

urinblåsa per patient varierade mellan 262 euro i Spanien och 619 euro i Sverige. Den upp-

skattade totala direkta kostnaden per land varierar mellan 333 miljoner euro i Sverige och 1,2 

miljarder euro i Tyskland, och den totala årliga direkta kostnaden för överaktiv blåsa i dessa sex 

länder beräknas till 3,9 miljarder euro (16).  

 

Mätmetoder 

ICS har rekommenderat att QoL skall inkluderas i alla studier gällande UI som ett komplement 

till den kliniska bedömningen (1). Det är inte enkelt att bedöma hur UI påverkar livskvaliteten 

hos olika individer då det påverkas av olika saker och är en individuell subjektiv bedömning. Det 

finns flera olika mätinstrument för att mäta UI och QoL, generellt eller sjukdomsspecifikt, där 

reliabilitet och validitet är kontrollerat. Generella instrument riktar in sig på livskvalitet i stort och 

blir mindre känsliga för just det särskilda tillståndet, vilket de sjukdomsspecifika blir (17). Det 

vanligaste mätinstrument för att mäta livskvalitet generellt bland olika åkommor är Short Form 

36 health survey questionnaire (SF-36) (18). Exempel på sjukdomsspecifika mätinstrument som 

även innehåller aspekter på QoL är Kings Health Questionnaire (KHQ) (19), International 

Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI SF) 

(20,21). Incontinence Severity Index (ISI) (22), The Bristol Female Lower Urinary Tract 

Symptoms questionnaire (BFLUTS) (23), och Urogenital Distress Inventory (UDI) (24) mäter 

svårighetsgraden på UI men har inte med QoL och är vanligt förekommande mätinstrument (25). 

 

Urininkontinens och livskvalitet 

Livskvalitet är ett omfattande begrepp som påverkas av individens egen värdering av sin fysiska 

och psykiska hälsa och hur tillfredsställd personen är med sin sociala situation. Världshälso-

organisationen (WHO) har definierat Quality of Life (QoL) som “individuals perception of their 

position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to 

their goals, expectations, standards and concerns” (26). UI har en stor inverkan på livskvaliteten 

och det finns ett behov av att införliva livskvalitetsaspekter i studier om UI (7). Hur UI påverkar 

hälsan och livskvaliteten är beroende av mängden och frekvensen på urinläckaget, samt graden 
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av urinträngningen (27). Studieresultat har visat att TI och BI är mera besvärande för kvinnorna än 

AI. En förklaring till detta kan vara att kvinnor med AI till viss del kan förhindra situationer som 

leder till ofrivillig urinavgång genom att undvika tunga lyft och motion som är ansträngande. De 

som drabbats av TI och BI har svårare att förutse och förhindra sådana situationer (7). UI kan 

medföra en försämrad livskvalitet genom ett begränsat vätskeintag, undvikande av fysisk aktivitet 

samt att inte vilja besöka platser utan offentliga toaletter. Även samröre i andra sociala relat-

ioner/aktiviteter kan påverkas negativt då UI är förknippat med tabu och skam (28). Många 

aspekter av en individs liv påverkas, bland annat det psykologiska välbefinnandet, sociala sam-

spel, sexuella och personliga relationer. UI kan även medföra ett ökat behov av sjukhusvård eller 

svårare att klara sig själv i det egna hemmet (29). Vårdpersonalens kunskap om hur mycket UI 

påverkar kvinnornas livskvalitet är i allmänhet låg då problemet är underrapporterat (30). En 

förutsättning för sjuksköterskor att kunna hjälpa är att de har kunskap och förståelse för hur UI 

påverkar kvinnorna (31,32). 

 

Vård och omvårdnad 

Trots att olika möjligheter till behandling finns söker ett fåtal kvinnor vård för sina besvär vilket 

även gäller de med besvärlig UI (13,33). Orsaker till varför inte hjälp söks är bland annat: UI ses 

inte som onormalt eller allvarligt, är en del av åldringsprocessen, låg förväntan på framgångsrik 

behandling, brist på kunskap över var hjälp finns, generad, tvekan, förnekelse, osäkerhet, eller 

rädsla över att söka hjälp (13,34). Vårdpersonal har en viktig uppgift att uppmärksamma urin-

problem, informera om olika möjligheter till behandling och var hjälpen finns att tillgå (35). Det 

är av stor vikt att uppmärksamma problemet med UI genom att ställa frågan till patienten vid ett 

besök, och därmed väcka tanken och öppna för en eventuell diskussion (36). Kvinnor högre upp i 

åldrarna söker hjälp för sina besvär i större utsträckning än yngre och orsaken till att hjälp söks är 

oftast att besvären påverkar deras livskvalitet (37,38). 

 

Primärvården bör arbeta i enlighet med utarbetade vårdprogram. Det preventiva arbetet med 

tidigt insättande av åtgärder är en viktig uppgift för att förebygga och minska UI. En utvärdering 

av vårdprogrammen visar att två tredjedelar av de kvinnor som fått behandling märkt en tydlig 

förbättring av sina besvär (6). I Landstinget Dalarna finns ett vårdprogram till hjälp för primär-
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vården vid utredningen av kvinnlig UI. Vårdprogrammet ska vara ett redskap för vårdpersonalen 

och användas för kunskapsspridning om UI och dess olika typer, vilka behandlingsmöjligheter 

som finns, och vid eventuella remissförfaranden (39).  

 

Traditionellt har UI setts som symtom på en underliggande sjukdom eller som ett hygieniskt 

problem. Sjuksköterskor har länge haft en stor roll i bedömning av UI och är särskilt väl lämpade 

för screening, diagnostisering och behandling av UI i primärvården (27). Distriktssköterska eller 

sjuksköterska inom kommun och landsting gör utredning, informerar och ger råd om bäcken-

bottenträning, blåsträning och skriver ut inkontinenshjälpmedel samt remitterar eventuellt vidare 

(6). För att kunna ge en så bra behandling som möjligt behöver utredningen innehålla en full-

ständig historik gällande tömningsfrekvenser, typ av besvär, vilken tid på dygnet besvären finns, 

vätskeintag samt läkemedelsanvändning (30). Det är viktigt att alla kvinnor får rätt behandling 

som bör vara individuellt anpassad (28). 

 

Problemformulering 

En distriktssköterska ska kunna reflektera och utföra åtgärder för att behandla och lindra sjukdom 

och symtom i relation till hur patienten upplever sin livssituation (40). UI förväntas öka i 

framtiden och problemen kommer att bli svårare för de drabbade kvinnorna då besvären ökar 

med stigande ålder (7,13). UI är ett problem som i sig kan medföra att kvinnorna får en negativ 

påverkan på sitt dagliga liv (13). Det är av stor vikt att uppmärksamma detta problem och få 

kvinnorna att söka hjälp för sina besvär. För att kunna hjälpa kvinnor bör distriktssköterskor vara 

medvetna om hur vanligt förekommande UI är samt i vilken grad det påverkar kvinnorna i deras 

dagliga liv.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomst och svårighetsgrad av urininkontinens hos 

kvinnor och hur det påverkade deras dagliga liv. Syftet var vidare att studera om kvinnorna sökt 

hjälp för sin urininkontinens och om de var nöjda med den hjälp de erbjudits. 

 

Frågeställningar 

 Hur vanligt förekommande var det att kvinnor besvärades av urininkontinens? 

 Ansåg kvinnorna att deras dagliga liv påverkades av urininkontinens? 

 Hade svårighetsgraden på urininkontinens någon påverkan på det dagliga livet? 

 Hade de kvinnor som ansåg sig ha någon form av urininkontinens sökt hjälp för sina 

besvär? 

 Om de inte sökt hjälp, varför hade de kvinnor som ansåg sig ha någon form av 

urininkontinens inte sökt hjälp? 

 Var de kvinnor som sökt hjälp nöjda med den hjälp de fått? 

 Om de kvinnor som sökt hjälp och inte var nöjda med hjälpen, vilka var orsakerna till att 

de inte var nöjda med den hjälp de fått? 
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Metod 

Design 

Studien utgjordes av en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 

Population och urval 

Populationen i studien omfattade alla de kvinnor som under en dag besökte en framlottad 

vårdcentral i Dalarna. De erbjöds att besvara en enkät gällande urinbesvär. Kvinnorna skulle 

vara minst 18 år, samt förstå och kunna läsa svenska. I övrigt togs ingen hänsyn till andra 

sjukdomstillstånd eller tidigare diagnos av urinbesvär.  

 

Fem vårdcentraler lottades slumpmässigt fram bland de vårdcentraler som ligger mest centralt 

i undersökningsområdet, vilket inkluderade 24 av 27 möjliga. Detta blev även ur resesynpunkt 

mest ekonomiskt.  

Mätinstrument/Datainsamlingsmetod 

ICIQ-UI SF (The International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire-Urine 

Incontinence Short Form) ett färdigkonstruerat och validerat mätinstrument, översatt till 

svenska, användes (20,21). Instrumentet hade författarna fått tillåtelse att använda av 

konstruktörerna (bilaga 1). Kvinnornas svar i frågeformuläret syftade till hur besvären sett ut 

under de senaste fyra veckorna. Totalt innehöll mätinstrumentet sex frågor vilka delades upp i 

två demografiska frågor; 1) födelseår, månad, dag samt 2) kön. Tre frågor gällande; 3) 

frekvens av urinläckage (aldrig, en gång i veckan eller mera sällan, två eller tre gånger i 

veckan, ungefär en gång per dygn, flera gånger per dygn, alltid); 4) hur stor mängd urin 

personen tror läcker ut (ingen, liten mängd, måttlig mängd, stor mängd); 5) hur hög grad 

inverkar urinläckage på dagliga livet, med en Visuell Analog Skala (VAS) mellan 0=inte alls 

till 10=väldigt mycket.  

 

Svårighetsgraden av UI kunde graderas genom att frågorna tre till sex var poängsatta i mät-

instrumentet beroende av svarsalternativ, och kunde adderas ihop till en total summa av ICIQ-

UI SF-poäng (0-21). På fråga 3 fanns sex svarsalternativ vilka graderades mellan 0-5. Fråga 4 

omfattade fyra svarsalternativ graderade 0-6. På fråga 5, gällande VAS, adderades valt värde 

sedan ihop med ovanstående siffror.  
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Med hjälp av svarsalternativen på fråga 6 (aldrig-inget urinläckage, läcker innan du hinner till 

toaletten, läcker vid hostning eller nysning, läcker under sömn, läcker vid fysisk aktivitet/-

träning, läcker när du slutat kissa och tagit på kläderna, läcker utan synbar anledning, läcker 

hela tiden) kunde UI indelas in i de olika typerna utifrån ICS definitioner (4). I beslutet från 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna i Falun godkändes projektansökan med ett 

förbehåll att endast födelseår fick användas. Ett kryss gjordes över de uppgifter som inte var 

relevanta och endast födelseår behölls.  

 

Med tillåtelse av konstruktörerna av ICIQ-UI SF instrumentet har ytterligare två separata 

frågor konstruerats där varje fråga innehöll en följdfråga. Inriktningen på frågorna var; 7) om 

kvinnorna sökt hjälp för sina urinbesvär (Ja, Nej). Om de inte sökt hjälp fanns möjlighet att 

uppge flera svarsalternativ gällande varför de i så fall inte gjort det (besvären är inte så stora, 

genant att prata om, vet inte vart jag ska vända mig, rädd orolig, inte kommit mig för, inte 

tänkt på det, tänkt söka hjälp, annat svar). 8) om kvinnorna var nöjd med den hjälp de i 

förekommande fall fått (Ja, Nej). Om kvinnorna svarat Nej fanns flera svarsalternativ att 

uppge på varför de inte var nöjda (inget bra bemötande, inte tagen på allvar, inte hjälpt av 

behandlingen, inte tillräckligt med information, ingen uppföljning, annat svar) (bilaga 2).  

 

För att testa validiteten på de två tilläggsfrågorna har en mindre pilotstudie genomförts på 

sammanlagt åtta personer i blandad ålder över 18 år. Vid pilotstudiens genomförande efter-

frågades synpunkter på frågekonstruktionen samt etiska aspekter, dock framkom inga 

påpekande.  

Tillvägagångssätt 

Alla 24 vårdcentralers namn skrevs på en lott och därefter lottades fem vårdcentraler fram. 

Efter utförd lottdragning kontaktades vårdcentralscheferna på respektive vårdcentral via 

telefon för information och muntligt tillstånd att utföra enkätundersökningen. En vårdcentral 

tackade nej på grund av olämpliga lokaler ur integritetssynpunkt, samt hög population av 

invandrare. En ny vårdcentral lottades fram bland de kvarvarande tidigare inkluderade vård-

centralerna och fick samma information som de övriga vårdcentralerna. Godkänt PM samt 

skriftligt tillstånd översändes via mail till samtliga vårdcentraler för påskrift. Underskriften 

skickades tillbaka med internposten till författarna på deras arbetsplatser.  
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Telefonkontakt togs med respektive vårdcentral och efter överenskommelse bokades datum 

för genomförande av enkätundersökningen. Enkäterna fördelades i buntar med tio i varje för 

att kunna ha kontroll på antal utlämnade enkäter. Målet var att dela ut minst 25 enkäter på 

varje vårdcentral eller minst 100 totalt. 

 

Information (bilaga 3) om studiens syfte sattes upp vid vårdcentralens entré och på andra 

strategiska platser, vilket innebar att kvinnorna i ett tidigare skede kunde ta ställning till om de 

ville besvara enkäten. För att så många kvinnor som möjligt skulle hinna erbjudas att fylla i 

enkäten, var båda författarna på plats samtidigt i entrén på respektive vårdcentral de aktuella 

undersökningsdagarna. De kvinnor som avböjde deltagande registrerades med streck på ett 

papper för att kunna redovisas. Enkäten kunde besvaras före eller efter det aktuella besöket 

och sedan läggas i förslutna lådor med inkast strategiskt utplacerade i väntrum och utgångar. 

De förslutna lådorna tömdes efter dagens slut och ifyllda enkäter lades i mappar i ett låsbart 

skåp.  

 

Statistisk bearbetning/analys och tolkning av data 

Sammanlagt delades 416 enkäter ut och av dessa svarade sammanlagt 397 kvinnor, vilket gav 

en svarsfrekvens på 95%, 29 enkäter var ofullständigt ifyllda och 39 kvinnor avböjde 

deltagande. Resultatet grundar sig slutligen på 368 enkätsvar.  

 

De besvarade enkäterna från respektive vårdcentral sorterades i högar utifrån om kvinnorna 

hade urinbesvär eller inte. För att kunna jämföra dessa grupper åldersmässigt omvandlades 

födelseåret till ålder för varje enskild individ, och grupperades i 10-års intervaller. Medel-

åldern på samtliga kvinnor var 53,4 år, standardavvikelse (SD) ± 17,8, åldersfördelning 

varierade mellan 18–90 år. Spridningen i gruppen bland de som hade UI låg mellan 20–87 år. 

 

Svaren från kvinnorna, som ansåg sig ha någon form av urinbesvär, kodades så att de kunde 

identifieras i den statistiska analysen. De kvinnor som inte ansåg sig ha någon form av 

urinbesvär åldersgrupperades men kodades inte då deras enkätsvar inte behövde identifieras 

ytterligare. Tabell 1 visar en översikt gällande åldersfördelning och kvinnornas bedömning om 

de ansåg sig ha besvär av urininkontinens eller inte på respektive vårdcentral.  
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Tabell 1: Åldersfördelning och svarsfrekvens gällande med UI och utan UI på respektive vårdcentral  

 

VC A VC B VC C VC D VC E 

Ålder Med UI Utan UI Med UI Utan UI Med UI Utan UI Med UI Utan UI Med UI Utan UI 

18-29 3 2 5 12 2 5 3 2 

 

 

30-39 5 8 11 9 5 5 4 11 1 4 

40-49 10 9 9 9 4 4 7 9 3 3 

50-59 14 4 11 4 4 1 7 4 4 4 

60-69 10 13 15 9 4 5 7 3 4  

70-79 7 9 6 5 4  7 1 2 3 

>80 8 2 6 6 5 1 2 2 

 

1 

Summa n=57 n=47 n=63 n=54 n=28 n=21 n=37 n=32 n=14 n=15 

 

 

VAS-skalan redovisas i sin helhet (0-10) för att tydliggöra hur UI påverkade kvinnorna i deras 

dagliga liv. För att få en bra indelning på svårighetsgraden grupperades ICIQ-UI SF-poängen 

i: obetydlig (1-5), måttlig (6-12), svår (13-18), och mycket svår (19-21) (41).Om svar Nej 

valts på fråga sju och flera svarsalternativ kryssats i på följdfrågan, gjordes speciella koder till 

varje svarskombination för att svaren skulle kunna redovisas i sin helhet. De enkäter som var 

ofullständigt ifyllda redovisas som bortfall.  

 

Data analyserades med deskriptiv statistik. Ett p-värde på 0,05 utgjorde signifikansgräns. En 

sambandsanalys gjordes med hjälp av Kruskal-Wallis icke parametriska test. Office Excel 

2007 användes inledningsvis för att organisera och strukturera data, samt konstruera figurer. 

SPSS PASW Statistics 18 användes till den statistiska analysen.  

Forskningsetiska överväganden 

För att minimera risken för personligt igenkännande av respondenter valdes de vårdcentraler 

bort som utgjorde författarnas hemkommuner och arbetsplatser. Studien var konfidentiell då 

inte några personuppgifter användes. Tillsammans med enkäten fanns ett informationsbrev 

(bilaga 4) där kvinnorna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta sin medverkan när som helst. Frågorna i enkäten var neutralt formulerade för att inte 

uppfattas kränkande. Enkäterna förvarades oåtkomligt för utomstående under bearbetningen 

och förstördes därefter omgående. Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna i Falun 

har granskat och godkänt studiens upplägg. 
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Resultat 

Förekomst av urininkontinens bland kvinnorna  

Resultatet visade att det var 199 kvinnor (54%) som hade UI besvär och dessa kvinnor var äldre, 

medelålder 56,5 år (SD±16,9), än kvinnorna utan UI, 49,9 år (SD±18,25). Från 50-års ålder fanns 

de kvinnor som i större utsträckning besvärades av UI. Figur 1 visar den totala fördelningen av 

kvinnor med eller utan UI i de olika åldersintervallerna.  

 

 

 

    Figur 1: Total fördelning av kvinnor med och utan UI 

 

 

Den vanligaste typen av UI var AI (43%) och därefter BI (32%). Den minst frekventa var TI 

(25%). I gruppen BI fanns det tre kvinnor som även uppgav att de har problem med urinläckage 

när de sover. I gruppen TI fanns en kvinna som även hade nokturi, och en kvinna hade enbart 

beskrivit besvär med nokturi.  
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AI var den vanligast förekommande typen av UI bland yngre än 59 år, samt i åldersgruppen  

70–79 år. I åldersgruppen 60–69 år och i den äldsta åldersgruppen >80 år var BI vanligast. 

Fördelningen av de olika typerna i åldersgrupperna visas i figur 2. 

 

Figur 2: Fördelning av typ av UI i olika åldersgrupper 

 

 

Resultatet visar att det fanns ett samband mellan ålder och läckage (p=0,001). Av totalt 199 

kvinnor (x =56,5, md=57, SD±16,87) läckte de som var över 65 år i högre grad (1 ggr/dygn n=17, 

x =65,5, md=64, SD±13,44; flera ggr/dygn n=23, x =69,7, md=69, SD±12,93). De som ansåg sig 

alltid läcka (n=12) hade en medelålder på 67,17 år (md=67,5, SD±11,23). De kvinnor med 

läckage 1ggr per vecka eller mera sällan (n=113) och de med läckage två till tre gånger per vecka 

(n=34) var yngre med en medelålder på 51,99 år respektive 54,06 år (md=53, SD±17,3; md=52, 

SD±13,12) (figur 3).  
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               Figur 3: Samband mellan ålder och läckage 

 

 

Det fanns ett samband mellan ålder och mängd urin (p=0,001). Av de total 199 kvinnorna 

svarade i högre grad de äldre att de läckte stor mängd (n=7, x =78, md=78, SD±6,05). De kvinnor 

som läckte måttligt (n=23) var i medel 66,4 år (md=68, SD±16,03) och de som ansåg sig läcka en 

liten mängd (n=169) var yngre och hade en medelålder på 54,2 år (md=55, SD±16,21) (figur 4).  

 

                Figur 4: Samband mellan ålder och mängd urin 
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Urininkontinensens påverkan på kvinnornas dagliga liv utifrån VAS-skalan 

Av de totalt 199 kvinnorna var medelvärdet på VAS 2,92 (md=2, SD±2,69). För en stor del av 

kvinnorna, 24%, hade UI en liten påverkan på det dagliga livet (VAS 1). De kvinnor som ansåg 

att UI inte hade någon påverkan alls (VAS 0) var 16%, och mycket stor påverkan på det dagliga 

livet (VAS 10) hade 5% av kvinnorna (figur 5).  

 

 

                  Figur 5: Procentuell fördelning gällande påverkan på det dagliga livet (VAS) hos de 199 kvinnorna med UI 

 

 

Det fanns en skillnad mellan AI och BI (p= 0,001) när det gäller påverkan på det dagliga livet, 

däremot fanns ingen skillnad mellan AI och TI eller mellan TI och BI. De kvinnor med BI (n=64) 

hade en högre påverkan (x =4,2, md=3, SD±3,01) på det dagliga livet än kvinnorna med TI  

(n= 49, x =2,7, md=2, SD±2,68)  och AI (n=85, x =2,1, md=1, SD±2,03) (figur 6)  
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          Figur 6: Påverkan på det dagliga livet (VAS) beroende på typ av UI 

 

 

Det fanns inget samband mellan VAS och ålder. Störst påverkan på det dagliga livet hade 

kvinnorna i åldern 60–69 år (x =4,0) detta kan jämföras med de lite äldre kvinnorna i åldern  

70–79 som hade ett medelvärde 2,9. De äldsta kvinnorna, >80, hade en högre påverkan (x =3,7) 

än de yngsta kvinnorna <29 år (x =1,8) (tabell 2).  

 

               Tabell 2: Påverkan på det dagliga livet inom de olika åldersgrupperna 

Åldersintervall Antal Medel Median SD 

18-29 13 1,8 1 1,48 

30-39 26 2,0 1 2,27 

40-49 33 2,5 2 2,37 

50-59 40 2,8 2 2,40 

60-69 40 4,0 4 3,21 

70-79 26 2,9 2 2,98 

>80 21 3,7 3 2,71 
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Då antalet var litet i grupperna måttlig mängd (n=23) och stor mängd (n=7) slogs dessa ihop och 

resultatet visade då att det fanns ett samband mellan mängd urin och påverkan på det dagliga livet 

(figur 7). Skillnaden i påverkan på det dagliga livet med VAS var inte så stor mellan de kvinnor 

med stor mängd (x =7,9, md=8, SD±2,12) och måttlig mängd urin (x =6,2, md=7, SD±3,41). Detta 

jämfört med de kvinnor som hade liten mängd (n=169, x =2,3, md=2, SD±1,99).  

 

 
Figur 7: Urinmängdens påverkan på dagliga livet (VAS), samt hopslagning måttlig mängd/stor mängd  

 

 

 

Resultatet visar att det fanns ett samband mellan urinläckage och det dagliga livet (p=0,001). Det 

var en stor skillnad på det dagliga livet mellan de kvinnor som ansåg sig alltid läcka (n=12, 

x =7,17, md=8, SD±3,4) och de som läckte en gång per vecka eller mera sällan (n=113, x =1,87, 

md=1, SD±1,85) (figur 8). 
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             Figur 8: Urinläckagets påverkan på dagliga livet (VAS) 

 

 

Ett samband fanns (p=0,001) mellan VAS-skalan och ICIQ-UI SF-poängen då dessa följer 

varandra parallellt (tabell 3). Resultatet visade att svårighetsgraden av UI, beräknad utifrån  

ICIQ-UI SF-poäng 0–21, hade ett medelvärde på 7,24, minsta värde var 3 och högsta 21 (md=6, 

SD±4,24).  

 

          Tabell 3: ICIQ-UI SF-poängen jämfört med VAS  

ICIQ-UI SF-poäng 

VAS Antal Medel Median SD 

VAS 0 31 3,4 3 0,88 

VAS 1 47 4,5 4 1,23 

VAS 2 30 5,7 5 1,06 

VAS 3 29 6,7 6 0,93 

VAS 4 17 8,3 8 1,21 

VAS 5 12 11,6 11,5 2,11 

VAS 6 10 10,5 10 1,72 

VAS 7 4 12,8 12,5 2,50 

VAS 8 8 15,9 16,5 2,42 

VAS 9 2 17,5 17,5 3,54 

VAS 10 9 17,9 18 2,37 
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Övervägande delen av kvinnorna hade en obetydlig (n=89) till måttlig (n=85) svårighetsgrad av 

UI (figur 9).  

 

                     Figur 9: Svårighetsgrad av UI utifrån ICIQ-UI SF-poäng 
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Hur kvinnorna sökt hjälp för sina UI-besvär 

Resultatet visade att 76% av de 199 kvinnorna med UI inte hade sökt hjälp för sina besvär. Det 

fanns ett samband mellan ålder och sökt hjälp (p=0,001) (tabell 4). Det var främst kvinnor i 

åldergruppen från 60 år och uppåt som sökt hjälp för sina besvär. I åldersgrupperna 18–29 och 

50–59 år hade ingen av kvinnorna sökt hjälp.  

 

          Tabell 4: Hur kvinnorna sökt hjälp för sina UI besvär utifrån ålder 

Åldersgrupp 

 Totalt 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80 

 n=199 n=13 n=26 n=33 n=40 n=40 n=26 n=21 

JA 

47 

(24%) 

0 

(0%) 

4 

(15%) 

8 

(24%) 

0 

(0%) 

16 

(40%) 

9 

(35%) 

10 

(48%) 

NEJ 

152 

(76%) 

13 

(100%) 

22 

(85%) 

25 

(76%) 

40 

(100%) 

24 

(60%) 

17 

(65%) 

11 

(52%) 

 

 

Av de kvinnor med AI (n=85) hade 84% inte sökt hjälp för sina UI besvär. I grupperna TI och BI 

var det 69% respektive 71% som inte sökt hjälp (figur 10). 

 

         Figur 10: Sökt hjälp beroende på typ av UI 
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Ett samband fanns mellan ICIQ-UI SF poäng och sökt hjälp (p=0,001). De kvinnor som inte sökt 

hjälp (n=152) hade till stor del en lägre ICIQ-UI SF-poäng. I gruppen ”obetydlig” svårighet av UI 

hade 91% av kvinnorna inte sökt hjälp, jämfört med gruppen ”mycket svår” där 83% sökt hjälp 

(figur 11).  

 

             Figur 11: ICIQ jämfört med hur kvinnor söker vård 

 

Tabell 5 visar fördelningen av svaren gällande varför inte hjälp sökts och här fanns möjligheten 

att uppge ett till flera svar. Bland de kvinnor som inte sökt hjälp (n=152) ansåg den övervägande 

delen att besvären inte var så stora (n=102). Det var 25 kvinnor som inte hade kommit sig för och 

20 som uppgav att det var genant att ta upp problemet. Ingen kvinna valde alternativet ”rädd, 

orolig”. Bland de kvinnor som utnyttjat möjligheten att svara med flera alternativ fanns totalt18 

kombinationer, här redovisas den vanligaste svarskombinationen, vilket var att ”besvären inte var 

så stora, att det var genant, inte kommit sig för” (n=3).  

 

     Tabell 5: Orsaker till varför kvinnor inte sökt hjälp 

Orsaker till varför kvinnorna inte sökt hjälp 

(n=152) 

1 

svar 

1-4 

svar 

Besvären inte så stora 85 102 

Genant 3 20 

Vet inte vart jag ska vända mig 0 7 

Rädd, orolig 0 0 

Inte kommit sig för 9 25 

Inte tänkt på det 10 13 

Tänkt söka hjälp 2 13 

Annat svar 4 4 
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Kvinnornas svar på om de var nöjda med den hjälp de fått 

Av totalt 47 kvinnor med UI som sökt hjälp var det 22 kvinnor som var nöjda med hjälpen de fått, 

och 16 som inte var nöjda. Tre kvinnor hade inte markerat varken ja eller nej men skrivit en egen 

kommentar. Kommentarerna var ”fått inkontinensskydd på vårdcentralen”, ”behöver själv ta 

kontakt för mera hjälp”, ”fått tillbaka besvären”. Bland de kvinnor som inte hade några UI besvär 

fanns åtta som uppgav att de sökt hjälp och var nöjda med den hjälp de tidigare fått.  

 

I åldersgruppen 60–69 år fanns de som var mest nöjda med den hjälp de fått (n=12). Kvinnorna i 

åldrarna >70 år var minst nöjd med den hjälp de fått (n=10) (tabell 6). 

 

          Tabell 6: Hur nöjda kvinnorna är med den sökta hjälpen utifrån ålder 

Åldersgrupp 

 Totalt 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80 

 n=44 n=0 n=4 n=7 n=0 n=14 n=9 n=9 

JA 28 0 3 5 0 12 4 4 

NEJ 16 0 1 2 0 2 5 6 
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Bland de kvinnor som inte var nöjda med hjälpen ansåg sex kvinnor att de inte blivit hjälpta av 

behandlingen (figur 12). Ingen av kvinnorna har valt alternativet ”inte fått tillräckligt med 

information”. Annat svar var ”tror att läkaren tappat bort papperen, har inte hört något på två år, 

genant att fråga igen” och ”skulle höra av sig, har inte hört något ännu”, ” ansvaret ligger kanske 

på mig själv” och ”fick tabletter som hjälpte delvis”. 

. 

 

Figur 12: Förklaring till varför kvinnorna inte var nöjda med den hjälp de sökt 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Denna studie grundar sig på en enkätundersökning med ett validerat mätinstrument (ICIQ-UI 

SF) med två tilläggsfrågor. Resultatet visar att 54% av kvinnorna, som var i åldern mellan 18–

90 år, besvärades av UI och besvären ökar med åldern. Denna studie visar att AI var den 

vanligaste typen av urininkontinens och förekommer främst bland de yngre kvinnorna. 

Kvinnorna i studien hade urinläckage av en mindre omfattning, urinmängden var liten, och 

det hade ingen större påverkan på deras dagliga liv. BI påverkade kvinnornas dagliga liv i 

högre grad än AI och var vanligast bland de äldre kvinnorna. Övervägande delen av kvinnorna 

(76,4%) hade inte sökt hjälp för sina UI besvär då de ansåg att besvären inte var så stora, dock 

var de få kvinnor som sökt hjälp nöjda med den hjälp de fått. Studien visade vidare att svårig-

hetsgraden av UI, enligt ICIQ-UI SF, innebar att övervägande delen av kvinnorna hade 

obetydliga och måttliga besvär. Resultatet tyder på att UI är ett dolt hälsoproblem.  

 

Resultatdiskussion 

Prevalensen av UI var hög i denna studie (54%) och tenderade att öka från 50-års ålder. Detta 

är jämförbart med andra studier som visar att UI ökar med ålder (12). En studie (42) som 

undersökte prevalensen i fem olika europeiska länder kom fram till ett liknande resultat där 

prevalensen var 59,2%. Många studier har ett stort spann på prevalens av UI vilket kan bero 

på skillnader i definitioner av UI och den population som studerats. ICS definitioner (4) 

innebär att definitionerna bör vara likartade i studier för att kunna jämföras. Araki et al (43) 

studerade kvinnor 20–64 år där prevalensen var 16,7% och Coyne et al (11) undersökte 

kvinnor ≥40 år med prevalens på 76,3%. Skillnaden mellan dessa studier kan vara de 

inkluderade åldersgrupperna då prevalens ökar med ålder (7,44). Detta kan jämföras med 

denna studie som hade ett åldersspann mellan 20–87 år vilket inkluderar alla åldrar.  

 

Resultatet från föreliggande studie visar att AI är vanligast, BI näst vanligast och TI den minst 

vanliga, vidare är AI vanligast bland yngre kvinnor och BI bland de äldre. Detta resultat var 

inget undantag från andra studiers resultat (9,10). Drygt hälften av kvinnorna i den aktuella 

studien ansåg att de hade problem med urinläckage en gång i veckan eller mera sällan, och 

85% svarade att läckaget var av liten mängd. 
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Resultatet visade vidare att UI inte påverkade deras dagliga liv i någon större omfattning. 

Orsaker till detta kan ha varit att kvinnorna läckte mindre än en gång per vecka eller mera 

sällan, att urinläckaget var av mindre mängd och att medelvärdet på VAS var relativt lågt, 2,9. 

De flesta kvinnor var även drabbade av AI, och AI anses vara den lindrigaste formen genom 

att kvinnorna kan undvika att utsätta sig för situationer som skulle kunna medföra läckage (7). 

Trots att besvären är små och kvinnorna inte anser att det påverkar deras vardag, så finns det 

ändå där, och det känns svårt att förstå att kvinnorna accepterar detta faktum. 

 

De yngre kvinnorna ansåg att UI påverkade det dagliga livet minst, dessa var även drabbade 

av AI i en högre grad. Ett intressant och förvånande resultat av studien var att de unga 

kvinnorna inte ansåg att det påverkade det dagliga livet i så hög grad. En följfråga kan då bli 

hur dessa kvinnor kommer att ha det om ett antal år om de inte tar tag i saken redan nu när de 

är unga. Det skulle kunna vara bra om information kunde ges till unga kvinnor/flickor, 

allmänt om UI redan i skolan, samt hur detta går att förebygga exempelvis genom knip-

övningar som stärker bäckenbottenmuskulaturen. Bäckenbottenträning är en enkel metod med 

ett bra resultat som inte är tidskrävande och som kan utföras när som helst och överallt (27).  

 

Kvinnor som drabbats av BI hade en högre påverkan på sitt dagliga liv än de med AI, de var 

också äldre. Flera studier har kommit fram till liknande resultat (9,43). Ålder är en riskfaktor 

som har en stor betydelse för UI, andra faktorer som kan påverka är graviditeter, livsstil, 

hälsohistoria samt övervikt (8,30,45). Då ålder är en stor riskfaktor i sig att drabbas av UI 

borde distriktssköterskor och annan vårdpersonal vara medveten om detta och fråga, 

framförallt de äldre, kvinnorna som besöker vårdinrättningen om de har problem med UI i 

relevanta situationer. Vad det gäller de andra riskfaktorerna så är det viktigt att samtala om UI 

som en naturlig del vid möten med kvinnor inom vården gammal som ung. 

 

Denna studie visade att 76% inte sökt hjälp för sina besvär och den största orsaken till detta 

var att de ansåg att besvären inte var så stora. I studien av Tomoe et al (46) hade 70% inte sökt 

hjälp och i en studie (47) som bland annat följt upp om inkontinenta kvinnor sökt hjälp, 

visade det sig att 76% av kvinnorna inte gjort detta ens efter fyra år. Detta kan tyda på att 

kvinnorna införlivar sig själva i tron att det är en naturlig del av en kvinnas vardag och liv 

med barnafödande och åldrande. Resultatet från föreliggande studie visade vidare att det 
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främst var de äldre kvinnorna över 60 år som sökt hjälp och även de kvinnor som hade högst 

ICIQ-UI SF-poäng, samt kvinnorna med TI och BI. Ökad ålder och svårighetsgrad av UI samt 

TI och BI har visat sig vara orsaker till att söka hjälp (9,10,38). Med ökad svårighet av UI blir 

livskvaliteten sämre, vilket kan medföra att kvinnorna upplever en ohållbar situation och 

därmed söker hjälp för sina besvär. En fråga kan vara varför besvären ska behöva bli så stora 

innan hjälp söks. 

 

Resultatet i studien visar att de kvinnor med hög svårighetsgrad (ICIQ-SF UI-poäng) även 

hade hög VAS, vilket tyder på att deras dagliga liv påverkas av UI. Trots detta har ett fåtal 

kvinnor sökt hjälp för sina besvär, vilket även andra studier visat (46). Detta kan tyda på att 

UI blir en del av det dagliga livet, ett sätt att minimera och acceptera problemet. Flera studier 

(31,36) visar att så kan vara fallet. Livskvalitetsfrågan är viktig att få med i en bedömning av 

UI. Många kvinnor har svårt att ta upp problemet själv, men har inga svårigheter att prata om 

det öppet när en vårdgivare ställer frågan. Detta kan tyda på att kvinnorna är beredda att 

synliggöra problemet och att de lidit i det tysta (36).  

 

Det var inte några kvinnor som ansåg att de var ”rädda eller oroliga”. Andra studier visar att 

kvinnor är hämmade att söka vård för sina långvariga UI besvär på grund av rädsla för förned-

ring (36). Egna erfarenheter från vården visar att det finns kvinnor idag som sköter sin UI i 

skymundan med hemmagjorda lösningar och inte ens de närmaste anhöriga vet om besvären. 

Ett steg närmare mot att söka hjälp kan vara om det går att diskutera problemet inom familjen. 

 

När möjligheten fanns att svara med flera alternativ varför inte vård sökts ansåg sammanlagt 

20 kvinnor att det var genant, men endast tre valde detta som ensamt alternativ. Liknande 

svarsfrekvens angavs i alternativet tänkt söka hjälp, sammanlagt 13 kvinnor hade tänkt söka 

hjälp men bara två hade det som ensamt alternativ. Många kvinnor ansåg att besvären inte var 

så stora, detta kan vara huvudorsak till varför inte hjälp sökts. När möjlighet att välja fler 

alternativ fanns kanske kvinnorna rannsakade sig och plockade fram andra känslor inför 

problemet såsom genans. Andra studier har visat att en vanlig orsak till att inte söka hjälp är 

att kvinnor känner sig generade inför sitt problem (48). I resultatet framkom även att jäm-

förelsevis många kvinnor inte hade tänkt på att söka hjälp, inte kommit sig för eller hade tänkt 

söka hjälp. Förhoppningsvis har en tanke väckts hos dessa kvinnor i och med besvarandet av 

denna enkät så att de tagit tag i saken och sökt hjälp. Om dessa kvinnor kommer sig för med 
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att söka hjälp är det viktigt att de kommer till en person som tar sig tid och har kunskap om 

problemet, samt tar det på allvar. Det kan annars bli så att de inte söker hjälp någon mera 

gång, att de känner sig generade över att ha tagit upp detta ämne (32). Individernas kunskap 

om sin sjukdom, vilka möjligheter till behandling som finns sätts även i relation till den 

personliga insatsen och fördelarna med en behandling (2). 

 

Övervägande delen av de kvinnor som sökt hjälp var nöjda med den hjälp de fått. De kvinnor 

som var minst nöjd var de över 70 år. Bland de kvinnor som inte var nöjda ansåg de flesta att 

de inte var hjälpta av behandlingen. En studie (49) som undersökte om kvinnor hade realist-

iska förväntningar på behandlingen visade att övervägande delen av kvinnorna hade förhopp-

ningar som var verklighetstrogna. I denna studie var det en kvinna som ansåg att hon inte fått 

något bra bemötande. En person som söker hjälp för sin UI vill träffa en vårdpersonal som har 

kunskap, visar empati och intresse för hur individen upplever hela situationen med UI (32). 

Om inte så sker kan de känna sig sårade över att vårdpersonalen inte tagit dem på allvar eller 

behandlat dem nonchalant. De känner sig maktlösa men har en strävan att finna ett sätt att 

leva med UI. Kvinnorna ansåg att de ofta inte fick ett bra bemötande av vårdpersonalen (31). 

 

Inkontinensutredning är en procedur som tar tid om den ska bli bra både för patienten och 

distriktssköterskan /sjuksköterskan. Genom att följa gällande vårdprogram underlättas detta 

arbete för vårdpersonalen, och kvinnorna får möjlighet till en behandling som bli så bra som 

möjligt. En fördel vore om det fanns inkontinenssköterskor med egen mottagning på varje 

vårdcentral. Studien av Hägglund (50) visar att de distriktssköterskor som har schemalagd 

mottagning avsätter längre tid för varje patient än de som har drop-inmottagning. De känner 

att de har tid att utreda varje patient noggrant och patienten blir mera motiverad till utred-

ningen. De sköterskor som har drop-in mottagning känner sig mera stressade och oprofessio-

nella samt att mötena blir mera opersonliga. De kvinnor som sökt hjälp och fått hjälp via 

specialister inom UI visade en större förbättring på livskvalitet än de kvinnor som inte fick 

samma specialisthjälp (37). Ett liknande mätinstrument som använts i denna studie skulle 

mycket väl kunna användas vid nybesök och för att sedan kunna ha som jämförelse vid ett 

eventuellt återbesök på patienter med UI. Därmed går det att kvalitetssäkra arbetet men även 

tillfredsställa patienten med att nå mål som satts. Tannerbaum et al (25) menar att ett kortare 

validerat mätinstrument kan användas som en kvalitetssäkring i vården för att kunna utvärdera 

det kliniska arbetet. 
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De flesta individer önskar information och kunskap om vad som gäller i dennes speciella 

situation, i detta fall UI. Enligt Peterson (34) ansåg kvinnorna att om de hade haft mer 

kunskap om bakomliggande faktorer som kan orsaka UI hade de själva kunna förebygga 

risken tidigare och därmed minska risken för kommande besvär. För att ge information och 

därmed ökad kunskap om UI måste det ske utifrån var kvinnorna befinner i sin aktuella 

situation, till exempel ålder och kunskap. Information kan ges vid varje möte och kan även fås 

via Internet, böcker och broschyrer. Broschyrerna bör finnas tillgängliga i väntrum inom 

vården, på apotek men även på andra allmänna platser. Med ökat utbud av information ökar 

även medvetenheten i alla åldrar. I en studie av Bradway och Barg (51) konstaterades att det 

är viktigt att all information av UI skildras på ett realistiskt sätt för att inte ytterligare försämra 

den negativa synen på UI. Distriktssköterskor har en viktig uppgift i att tillhandahålla 

information om UI för att individen ska kunna ta kontroll över sitt problem, och information 

om bäckenbottenträning borde vara en första åtgärd vid en kontakt. Genom att följa aktuellt 

vårdprogram kan distriktssköterskorna få stöd i sin rådgivning gällande blås-, 

bäckenbottenträning och andra allmänna råd beroende av individens besvär (39).  

 

Metoddiskussion 

Totalt delades 416 enkäter ut och av dessa var det endast 19 stycken som inte återlämnades. 

Av de 39 kvinnor som vid förfrågan nekade till att fylla i enkäten, var den främsta orsaken till 

detta att de inte ansåg sig ha tid och några få var inte intresserade. Den största anledningen till 

bortfallet på 29 enkäter var att de var ofullständigt ifyllda och då saknades främst födelseår. 

 

Urininkontinens var ett ämne som verkade tilltala ett stort antal av de kvinnor som besökte 

vårdcentralerna de aktuella dagarna. Många av kvinnorna hade någon kort kommentar om att 

ämnet var intressant och att de gärna fyllde i formuläret. Orsakerna till den höga svars-

frekvensen på 95% kan vara att enkäterna lämnades över vid ett personligt möte, vilket 

medförde att kvinnorna kände att den var riktat just till dem. En annan kan vara att ICIQ-UI 

SF är ett kortfattat mätinstrument som går fort att fylla i, vilket är en fördel för att få tillbaka 

så många utlämnade formulär som möjligt. Syftet och målet med olika mätinstrument bör 

vara att de är korta och har meningsfulla frågor som går att använda i det kliniska arbetet (17).  
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Flera av vårdcentralerna hade olika verksamheter knutna till sig med ingång genom en 

huvudentré. För att kunna möta så många kvinnor som möjligt vid utlämnandet, samt att 

underlätta för kvinnorna att återlämna enkäterna, gjordes en mindre inspektion av vård-

centralernas in- och utgångar samt väntrum. Bra positioner för utlämnande av enkäter utsågs, 

och ett antal lådor för återlämnande av enkäter placerades därefter ut på strategiska platser för 

att minimera bortfall. 

 

Ett validerat mätinstrument med inriktning mot studiens syfte söktes i ett tidigt stadium under 

planeringen. Detta för att underlätta arbetet med studien och för att veta att frågorna verkligen 

svarade på rätt sak, samt för att slippa konstruera egna frågor och utföra en större pilotstudie. 

Frågorna i ICIQ-UI SF stämde bra in på stora delar av syftet med denna studie. ICIQ-UI SF är 

ett instrument som är rekommenderat av ICS att användas vid undersökningar av UI (1) och 

det används, ensamt eller som tillägg tillsammans med andra mätinstrument, i studier gällande 

urininkontinens över hela världen (9,15,43). Detta har underlättat förståelsen av hur svaren i 

studien skulle tolkas då det gick att jämföra vad andra studier kommit fram till.  

 

Två frågor skapades utöver ICIQ-UI SF för att hela syftet med studien skulle kunna besvaras. 

Dessa konstruerades på ett sådant sätt att det fanns möjlighet att svara med ja eller nej, och 

beroende på detta svar fanns det möjlighet att fortsätta med flera svarsalternativ i samma 

fråga. Frågorna hade kunnat delas upp så att det blev fyra separata frågor istället för två, samt 

att svarsalternativen hade begränsats till ett mindre antal för att underlätta redovisningen, eller 

formulerats på annat sätt. En intressant följdfråga hade varit om de kvinnor som sökt hjälp, 

även fått frågan vilken hjälp de fått. 

 

Livskvalitet är ett stort och komplext ämne vilket kan vara svårt att tydliggöra med enbart en 

VAS-skala (52). För att få fram ytterligare information om de olika delarna som kan påverka 

livskvaliteten kanske det hade varit bättre att använda ett instrument som SF-36. I denna 

studie räckte det med att enbart se att livskvaliteten påverkades, men intressanta frågor 

framkom över vilka delar av livskvaliteten som UI påverkade.  

 

ICIQ-UI SF-poäng är ett mått på svårighetsgraden av UI och fråga 3-6 var redan kodad med 

poäng för att kunna beräkna detta. Andra studier som använt denna poängberäkning har gjort 

det i jämförande syfte (9,43) eller om två instrument jämförts (41). I denna undersökning har 
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poängen använts för att ytterligare styrka svårighetsgraden av UI hos kvinnorna, samt om 

svårighetsgraden har någon betydelse för hur kvinnorna sökt hjälp. Metoden att gruppera 

ICIQ-UI SF i fyra grupper har Klovning et al (41) föreslagit som en bra indelning. 

 

Den höga svarsfrekvensen och det ringa bortfallet tyder på att studien har genomförts på ett 

optimalt sätt. Populationen utgjordes av kvinnor som skulle ha kunnat besöka vilken annan 

lokal plats som helst i samhället. I den yngre åldersgruppen 18–29 och i åldrarna >70 år var 

kvinnorna representerade i ett mindre antal än i de övriga grupperna. Detta kan ha påverkat 

resultaten och det hade kunnat bli andra svar om urvalet hade gjorts på annat vis, till exempel 

genom att ett bestämt antal kvinnor slumpvis valts från alla åldersgrupper. Dock går resultatet 

att generaliseras på populationen då urvalet var så stort och resultatet stämmer överens med 

andra studiers resultat. 

 

Konklusion/slutsats 

Denna studie visar att ett stort antal kvinnor, varav ett flertal var yngre, har problem med UI, 

dock anser inte kvinnorna att problemen är så stora. Besvären påverkar dem inte heller i det 

dagliga livet i någon större omfattning. Detta kan vara troliga orsaker till att så många kvinnor 

inte söker hjälp för sina besvär. Inom vården kommer problemet UI i skymundan bland andra 

mera livshotande hälsoproblem. Det är av stor vikt att våga prata med alla kvinnor om UI för 

att medverka till en ökad öppenhet för problemet både i samhället i stort och inom vården. 

Kanske är det så att många kvinnor ändå lider i det tysta? En ökad kunskap och förståelse om 

kvinnors besvär och upplevelser av UI kan ge distriktssköterskor en större möjlighet att utföra 

rätt behandling i varje enskilt fall, för att kunna förebygga, hjälpa och stödja. 

 

Förslag till vidare forskning 

Flera intressanta förslag till framtida forskning utifrån denna studie kan ses. Det är av stor vikt 

att undersöka hur information gällande urininkontinens kan tydliggöras i samhället. Det är 

viktigt att problemet lyfts upp till ytan och därmed likställs med andra hälsoproblem både vad 

det gäller ekonomi och andra resurser. Informationen måste vara riktad så att alla ålders-

grupper kan ta den till sig och därmed få kvinnorna att söka hjälp för sina besvär. 
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En intressant aspekt skulle vara att undersöka vilken hjälp de kvinnor som sökt vård fått, då 

den största delen av kvinnorna var nöjda med hjälpen. En kvalitativ studie, riktad till unga 

kvinnor med urininkontinens, skulle kunna vara av värde för att få inblick i varför de inte 

söker hjälp på grund av att de anser att besvären inte är så stora. Detta främst för att höra hur 

de tänker angående de små besvär de nu har och hur de tror det kommer att utvecklas i 

framtiden. 
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Please reply to: 

 
Dr. Nikki Cotterill, PhD BSc (Hons) 

Research Associate/Nurse 

Tel:   (0117) 950 5050 x2228 
e-mail: nikki_cotterill@bui.ac.uk 

 
 
 
 
 
 

30 mars 2010 
 
 
Ms. Janethe Åhman Lundin and Brirgitta Sonesson 
Primary Health Care Students 
Dalarna University 
Sweden 
 

Dear Ms. Åhman and Ms. Sonesson, 

Please find enclosed a copy of  the ICIQ-UI SF questionnaire, as described in the paper Avery K, 
Donovan J, Peters T, Shaw C, Gotoh M, Abrams P. ICIQ: a brief  and robust measure for evaluating the 

symptoms and impact of  urinary incontinence. Neurourology and Urodynamics. 2004;23(4):322-30.  A 
summary detailing the questionnaire’s development and instructions for users is also enclosed.  Please note 
that the questionnaire is under copyright.  It may be used if  it is quoted clearly, and it must be used in its 
entirety, as presented in the copy enclosed.  It is not possible to use parts of  the questionnaire in isolation 
in any studies without the written permission of  the ICIQ study group.   The scoring system is clearly 
stated on the questionnaire. 

If  you have any questions or comments, please do not hesitate to contact me.  If  you use the 
questionnaire I would be grateful if  you could let me know details about your study, and any results that 
you present or publish. 

With best wishes. 

Yours sincerely 
 
 
 
 
 
Dr. Nikki Cotterill (on behalf  of  the ICIQ study group) 
 
Encl. 
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Kompletterande frågor  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ett stort tack för att du besvarade dessa frågor

  Har du sökt hjälp för dina urinbesvär?  Ja Nej

       
 
 
Om du svarat Ja gå vidare till fråga 8 
 
Om du svarat Nej, varför har du inte sökt hjälp?  
(Kryssa i alla alternativ som stämmer på dig) 

    
 Besvären är inte så stora   
 Det känns genant att prata om   
 Vet inte vart jag ska vända mig  
 Rädd, orolig    
 Har inte kommit mig för   
 Har inte tänkt på det   
 Har tänkt söka vård   
 Annat svar__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8   Är du nöjd med den hjälp du fått?  Ja Nej

       
 
 
Om du svarat Nej, varför är du inte nöjd? 
(Kryssa i alla alternativ som stämmer på dig) 
 
 Fick inget bra bemötande   
 Blev inte tagen på allvar   
 Blev inte hjälpt av behandlingen  

 Fick inte tillräckligt med information  
 Fick ingen uppföljning    

 Annat svar__________________________ 
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Till Dej kvinna som idag besöker vårdcentralen 

 

Vi är två stycken distriktssköterskestuderande vid Högskolan Dalarna i Falun, 

som kommer att tillfråga Dej kvinna över 18 år om Du vill fylla i en enkät 

angående urinproblem. Enkäten kommer att ligga till grund för en studie i 

ämnet. Syftet med studien är att undersöka hur vanligt det är att kvinnor 

besväras av urin läckage, vilken inverkan det kan ha på dagliga livet och om 

drabbade söker vård för sina besvär.  

 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och svaren kommer att bearbetas på ett 

sådant sätt att ingen kommer att känna igen Ditt svar i redovisningen. I enkäten 

finner Du information om hur Du ska fylla i de olika svarsalternativen. Det är 

viktigt för studiens kvalitet att Du fyller i enkäten så noggrant som möjligt. Den 

ifyllda enkäten lägger Du i anvisad låda.  

 

Tillstånd att enkäten får lämnas ut har gjorts av vårdcentralens chef, och etiska 

rådet på Högskolan Dalarna har godkänt att studien får genomföras.  

 

Resultatet av studien beräknas vara klart under hösten 2010 och kommer att 

läggas ut på Högskolan Dalarna http://dalea.du.se samt ett upptryckt exemplar 

av studien kommer att lämnas till Din vårdcentral. 

  

 

Birgitta Sonesson  Janethe Åhman Lundin 

      

http://dalea.du.se/
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Information om en undersökning gällande urininkontinens 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning gällande urinproblem hos kvinnor. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är att kvinnor besväras av urin-

problem, vilken inverkan det kan ha på livskvaliteten och om drabbade söker vård för sina 

besvär. Vår förhoppning är att resultatet ska kunna ge en ökad kunskap, förståelse och 

förbättrad vård.  

 

Alla kvinnor som besöker vårdcentralen idag kommer att tillfrågas om att besvara denna 

enkät. Sammanlagt deltar fem vårdcentraler från Dalarna i undersökningen. Enkäten inne-

håller åtta stycken kryssfrågor av icke personlig karaktär och kommer endast att ta några 

minuter av Din tid att fylla i. I enkäten finns information om hur Du ska fylla i de olika svars-

alternativen. Den ifyllda enkäten lägger Du i anvisad låda. Det är viktigt för studiens kvalitet 

att enkäten fylls i så noggrant som möjligt. Svaren kommer att bearbetas på ett sådant sätt att 

ingen kommer att känna igen Ditt svar i redovisningen.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt deltag-

ande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Högskolan Dalarna. Resultatet beräknas vara klart under hösten 2010 och kommer att 

läggas ut på Högskolan Dalarna http://dalea.du.se samt ett upptryckt exemplar av studien 

kommer att lämnas till Din vårdcentral. Undersökningen är forskningsetiskt granskad av 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna.  

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Falun den 2010-05-26 

 

_____________________        _________________________  ________________ 

Birgitta Sonesson (student)      Janethe Åhman Lundin (student) Marie Elf (handledare) 

Tel: 070 – 4340981       Tel: 070 – 6484263   Tel: 023 – 778477  

E-mail: h01birso@du.se       E-mail: h09janah@du.se E-mail: mel@du.se

  

Högskolan Dalarna 

 

http://dalea.du.se/

