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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    

Bakgrund: Urininkontinens är ett folkhälsoproblem och många människor är drabbade. Det 

finns olika typer av urininkontinens och tillståndet kan vara tillfälligt, övergående eller 

bestående. Förekomsten ökar med åldern och drabbar fler kvinnor än män, främst i högre 

ålder och det är en viktig förklaring till kvinnors omvårdnadsbehov när de blir äldre. Det 

behövs där för mer kunskap om hur äldre kvinnor, över 65 år, verkligen upplever det att vara 

drabbad av urininkontinens, för att på så sätt få en bättre förståelse av om och i så fall hur det 

kan påverka deras liv och deras livskvalitet. 

Syfte: Att beskriva äldre kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens. 

Metod: Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklar 

söktes i databaserna CINHAL och MEDLINE.  

Resultat: Kategorierna i resultatet är; Praktisk påverkan på det dagliga livet, känslomässig 

påverkan samt behov av vård och bemötande i vårdsammanhang. Kvinnorna upplevde att 

urin läckage var något som tillhörde åldrandet och de använde olika sätt att försöka hantera 

sina symtom på egen hand vilka innebar vissa begränsningar i vardagen. Många skämdes över 

sin brist på kontroll över den egna kroppen. Man talade inte gärna om urininkontinens med 

andra för att det kändes privat och skamfyllt. Samtidigt fanns önskan om bot och hjälp från 

sjukvården och en önskan om öppen kommunikation med vårdgivare om problemet.  

Diskussion: Fokus på kvinnan motiveras med att en övervägande del av de som drabbas är 

kvinnor. Det visade sig att kvinnors livskvalitet, enligt Naess definition, påverkades negativt 

av att leva med urininkontinens 

Nyckelord: Urininkontinens, äldre, kvinnor, omvårdnad 

Keywords: Urinary incontinence, elderly, women, nursing 
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1 Inledning 

Under vår studietid på sjuksköterskeprogrammet har vi kommit i kontakt med ämnet 

urininkontinens både i teori och praktik. Under den teoretiska delen har den äldre människans 

sjukdomar och tillstånd studerats och ämnet urininkontinens berörts. Under den verksamhets 

förlagda utbildning har vi mött många patienter med urininkontinens och i det framtida yrket 

kommer vi att göra så nästan vart vi än väljer att arbeta. Det är ett ämne vårdpersonal och 

patienter inte gärna talar om utan det är ett tillstånd som tas för givet och de tror det är något 

som hör till det normala åldrandet. I litteraturgenomgången framkom det att kvinnor drabbas 

oftast av urininkontinens och att dem ofta tror det är en naturlig del av åldrandet. Svårigheter 

att tala om urininkontinens hindrar patienter att få stöd, ökad kunskap och tillgång till de 

behandlingsalternativ som faktiskt finns.  

 

2 Bakgrund 

Bakgrund innehåller definition av urininkontinens. Därefter följer en beskrivning av de olika 

former av urininkontinens som finns, deras orsaker och vilka behandlingsalternativ som finns. 

Sen beskrivs urinkontinens och det kvinnliga perspektivet, den åldrande kvinnan samt 

sjuksköterskans roll i inkontinens vården. Till sist innehåller bakgrunden en beskrivning av 

urininkontinens och livskvalité. 

 

2.1 Urininkontinens – ett folkhälsoproblem 

Urininkontinens bedöms som ett stort folkhälsoproblem och fler än 50 miljoner människor i 

världen är drabbade. I Sverige är mer än 500 000 kvinnor och män berörda varav 300 000 

med ständiga problem av urinläckage (SBU, 2000). International Continence society, (ICS) 

definierar urininkontinens som förekomst av all ofrivillig urinläckage (Abrams et al., 2002). 

WHO (Världshälsoorganisationen), klassar urininkontinens som en sjukdom men i Sverige 

klassas det inte som en sjukdom det finns därför inte med i sjukdomsstatistiken (SBU, 2000). 

Begreppet sjukdom bör relateras till hur mycket den drabbade människan upplever att dennes 

livssituation blir påverkad. Med ökad kunskap om hur människan blir påverkad av 

urininkontinens men även spridning av kunskap om den hjälp som finns att få ökar sannolikt 

människors behov av behandling. Detta kan även minska rädsla att söka hjälp för besvären 

och ökar observans av vårdpersonal på symtomen hos äldre, som själva har svårt att efterfråga 
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hjälp (a.a.). Damberg & Peeker (2006) beskriver tillståndet som ett ofrivilligt urinläckage som 

går att påvisas objektivt. 

 

2.2 Fysiologiska förklaringar till urininkontinens 

Det finns fyra olika former av urininkontinens och problemet kan vara tillfälligt, övergående 

eller bestående (Damberg & Peeker, 2006). Problemet hittas vanligen i bäckenbotten, 

urinröret, blåshalsen, blåsan eller nervsystemet (a.a.) 

Vid ansträngningsinkontinens är bukhåletrycket ökat och detta ökade tryck är orsakad av 

en försvagad bäckenbottenmuskulatur pga. östrogenbrist, graviditet eller försvagning av 

muskulaturen i urethra. Ofrivilligt läckage sker då vid hostningar, nysningar, plötslig rörelse 

eller tunga lyft. Denna form drabbar främst kvinnor (Lönn & Carlson, 2008).  

Vid trängningsinkontinens har blåsan en överaktivitet vilket orsakar ofrivilliga urinavgångar. 

Trängningen är så stark vilket orsakar att det blir svårt att hålla urin och den uppstår oftare vid 

rörelse eller kyla. Tillståndet drabbar både män och kvinnor och är vanligare hos äldre.  

En tredje form av är blandinkontinens med inslag av både ansträngnings-, och 

trängningsinkontinens och drabbar ofta äldre kvinnor. Överrinningsinkontinens uppstår då 

blåsans förmåga att kontrahera sig är försämrad och detta kan uppstå som en följd av 

övertänjning av blåsan i samband med diabetes eller ryggmärgsskada (Howard & Stegall, 

2010). urininkontinens är ofta relaterat till andra sjukdomar eller nedsättning av hälsotillstånd 

som orörlighet, förstoppning, demens och stroke.  

Riskfaktorer för kvinnor är graviditet, övervikt, tidigare gynekologiska operationer, defekt 

bindväv, kroniska luftrörssjukdomar och ett arbete med tunga lyft. Riskfaktorer för män är 

främst prostatasjukdom och genomgången prostatektomi (SBU, 2000).   

 

2.3 Diagnostik 

Den grundläggande undersökningen gäller att kartlägga om personen har urinläckage och 

vilka bakomliggande orsaker som finns (SBU, 2000). Vid diagnostik krävs görs en noggrann 

anamnes som innehåller information om tidigare sjukdomar, som eventuellt kan ha påverkan 

på blåsfunktionen, toalettvanor, hur ofta och när läckage sker (Abrams et al.2002). Pågående 

medicinering för andra sjukdomar kan vara en orsak till inkontinens. De läkemedel som kan 

påverka är sedativa, hypnotika och andra läkemedel som kan vara orsaka förvirring vilket 
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ökar risken för urininkontinens hos äldre. Behandling med diuretika kan vara en annan orsak 

ökad urinproduktion (SBU, 2000). Frågor ställs till kvinnor om antalet genomgångna 

förlossningar och förekommande komplikationer vid det och tidpunkt för övergångsåldern är 

viktiga anamnesen och kan eventuella vara en bakomliggande orsak (a.a.). Eftersom att tala 

om sin eliminering kan vara känsligt för många bör patientens upplevelser vara i fokus och 

hur just hon/han upplever sina symtom, detta kräver en lyhördhet och att man ställer öppna 

frågor som ökar möjligheten för patienten att uttrycka sig fritt. Den basala utredning 

innehållande den funktionsnedsättning urininkontinens innebär, det vårdbehov som finns och 

aktuella symtom gällande urinvägarna ska sjuksköterskan, enligt 3 kap. 6 § i patientdatalagen, 

dokumentera i patientens journal (SOSFS 2008:14). För att se om det föreligger fysisk orsak 

till symtomen behövs ofta en läkarundersökning.  

 

2.4 Behandling 

För att underlätta vardagen för den som har urininkontinens finns olika hjälpmedel. Det 

vanligaste är inkontinensskydd som absorberar urin och hindrar läckage (Lönn & Carlson, 

2008). Det finns skydd i olika storlekar med olika absorptionsförmåga och skyddet ska vara 

anpassat efter individen och dess livssituation. Det finns även skydd speciellt anpassat till det 

manliga könsorganet. Sjuksköterska med förskrivningsrätt provar ut, förskriver och utvärderar 

inkontinensskyddet. Den behandling som finns för urininkontinens är bland annat 

toalettassistans, blåsträning, bäckenbottenträning, elektrostimulering, akupunktur anpassat 

efter behov. Blåsträning med toalettassistans består av att man skapar rutiner och 

schemalägger toalettbesöken så det passar patientens blåsfunktion samt 

uppmärksamhetsträning och passar bra för de kvinnor som inte själva kan ta sig till och från 

toaletten på grund av till exempel minskad rörelseförmåga (Damberg & Peeker, 2006). Syftet 

med elektrostimulering och akupunktur är dämpa de sensoriska nervimpulserna från 

urinblåsan. Det finns olika kirurgiska ingrepp som hjälper främst vid 

ansträngningsinkontinens (Malmberg & Mattiasson, 2005). Cirka 3000 sådana ingrepp utförs 

i Sverige varje år. Att antalet operationer stiger i Sverige kan beror på med den allt större 

andelen av äldre i befolkningen ökar även antalet drabbade av urininkontinens (SBU, 2000).  

Läkemedelsbehandling kan användas som tillägg till andra behandlingar och främst vid 

trängnings- och ansträngningsinkontinens. Läkemedel som kan hjälpa är antikolinerga som 

har god effekt samt östrogen behandling som kan hjälpa vid kvinnor som drabbats av läckage 
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i samband med menopausen (SBU, 2000). För att behandling ska ge ett bra resultat krävs att 

både kvinnan och vårdpersonal är motiverade och att det finns tydliga rutiner och mål 

uppsatta. Det är också viktigt att regelbundet utvärdera bäckenbottenträning och annan 

behandling (Lönn & Carlson, 2008).   

 

2.5  Urininkontinens och kvinnan 

Orsakerna till kvinnors inkontinens är olika och kan ofta påvisas kvinnans anatomi rörande 

bäckenbotten, urinröret och blåshalsen men även i nervsystemets styrning och kontroll av 

blåsans tömning. Ofta rör det sig av en kombination av orsakerna. Yngre kvinnor som drabbas 

av urinläckage och då ofta på grund av förlossningar vågar tala om problemet i större 

utsträckning än äldre kvinnor och söker oftare hjälp från sjukvården. När inkontinens drabbar 

män sker det ofta i samband med prostataproblem och ofta akut och med smärta vilket gör att 

fler män än kvinnor söker sjukvård när besvär uppstår (Lönn & Carlsson, 2008). Att kunna 

kontrollera sin urinblåsa är en grundläggande funktion som är en förutsättning för att kunna 

fungera väl socialt och för att bevara en människas självständighet (a.a.).        

Urininkontinens kan bli ett hinder för ett normalt liv och livskvalitén kan påverkas på ett 

negativt sätt. Andelen inkontinenta kvinnor fördubblas mellan menopausåldern och 75 års 

ålder. Förekomsten hos kvinnor ökar alltså med stigande ålder, från tre till fem procent i 20-

års ålder till 10 % vid 40- års ålder. Vid 80 års ålder har cirka 25 % urininkontinens och för 

kvinnor boende på institutioner är runt 50 % drabbade (SBU, 2000). Att kvinnor drabbas av 

urininkontinens mer än män beror troligen på anatomiska och fysiologiska skillnader mellan 

urogenitalorganen hos män, och kvinnor. Mannens muskel i bäckenbotten, blåshals och bakre 

urinrörets glatta muskulatur är kraftigare utvecklad än hos kvinnor (Malmberg & Mattiasson, 

2005). Att kvinnan fött barn och genomgått klimakteriet försvagar bäckenbottenmuskulaturen 

ytterligare (a.a.).  

 

2.6  Den åldrande kvinnan 

Detta arbete fokuserar på den äldre kvinnan och hennes upplevelser av att leva med 

urininkontinens. Andelen personer som är 65 och äldre ökar och beräknas vara 21,2 procent 

av hela befolkningen år 2020. (Socialstyrelsen, 2007). Förväntad livslängd, inte minst bland 

kvinnor, ökar snabbt i många länder. Där detta innebär en ökning av antalet äldre kan det 
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förväntas medföra en kraftig ökning av det totala antalet inkontinenta i samhället, eftersom 

prevalensen av inkontinens ökar med stigande ålder. I de äldsta åldersgrupperna är 

urininkontinens oftare relaterad till andra sjukdomar och en generell nedsättning av 

hälsotillståndet. Minskad rörlighet, förstoppning, ensamhet och depression kan försvåra 

situationen och försämra patientens möjligheter att motverka inkontinensbesvären (SBU, 

2000). Till åldrandet hör flera sjukdomar och andra tillstånd vilka ökar i frekvens med åldern. 

Många äldre behöver därför vistas på sjukhus och då kan en tillfällig inkontinens uppstå som 

dessutom kan förvärras av tillstånd av förvirring. Den bristande kroppsfunktion som det 

innebär att ha urininkontinens är en stor anledning till att äldre kvinnor behöver hjälp med 

hygien och annan ADL i hemmet och även en faktor som påverkar behovet av boende på 

äldreboende eller sjukhem (Lönn & Carlson, 2008). Människans kroppsliga 

åldersförändringar är relativt små fram till 40-årsåldern, för att därefter tillta. Både miljö och 

arv är faktorer som påverkar hur kroppen åldras, därför åldras människor i olika takt. Enligt 

Rennemark (2004) är ålderdomen en tid då många avgörande förändringar sker, som till 

exempel man slutar sitt arbete, och som gör att man utsätts för vissa stressfaktorer under 

denna period. Under det tidiga åldrandet är pensioneringen en förändring och med ökad ålder 

ökar risken för insjuknande i sjukdomar eller för att funktionshinder tillstöter vilket kan 

orsaka drastiska ändringar i livssituationer i form av minskad självständighet.  

 I en rapport från SBU (2000) uppges att hälften av alla kvinnor inte söker hjälp från 

sjukvården för sin urininkontinens. Forskning visar att äldre kvinnor inte gärna talar om 

urininkontinens med andra utan försöker hantera symtomen på egen hand istället för att söka 

hjälp från sjukvården (Bush, Castellucci & Phillips, 2001; Hägglund & Ahlström, 2007). 

Nästan hälften av kvinnorna som var med i urvalet till ovan nämnd studie tror att inkontinens 

är en del av det naturliga åldrandet och endast ca: 2/10 delar av dem kände att dem kunde 

öppet tala om symtom från urinvägarna (a.a.). Patienter med urininkontinens känner en 

önskan om en förstående inställning från vårdgivare. Sjuksköterskan har en viktig roll i att 

bemöta dessa kvinnor och erbjuda dem stöd och vara den som ska våga ta upp ämnet i samtal 

(Hägglund & Wadensten 2007). 

 

2.7 Urininkontinens och livskvalitet 

Urininkontinens har en djupgående effekt på kvinnors livskvalitet. Det är sammankopplat 

med faktorer som påverkar kvinnans liv på många sätt och därför bör sambandet mellan 
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urininkontinens och kvinnans livskvalitet undersökas (Howard & Stegall, 2010). Det finns 

flera olika mätverktyg för att mäta livskvalitet tillgängliga och de flesta mäter tillståndets 

påverkan på människan som helhet, fysiskt, samband med andra sjukdomar, psykiskt och 

socialt (Howard & Stegall, 2010). Hägglund och Ahlström (2007) menar vidare att leva med 

urininkontinens betydde att ha ett liv som påverkas av sjukdom. Det framgår av studien att det 

fanns variation i deras reaktion när det gäller sin situation (a.a.). Att se hur urininkontinens 

påverkar livskvalitén är ett viktigt steg i att synliggöra ämnet och öka förståelsen hos 

allmänheten men kan även användas som ett hjälpmedel för kvinnan att följa förändringar i 

sin livskvalitet före, under och efter behandling (Wiklund, 1997). Det finns olika 

mätinstrument tillgängliga och de är oftast sjukdomsinriktade och visar hur och på vilket sätt 

en sjukdom påverkar människan som helhet (Howard & Stegall, 2010). 

 

2.8  Sjuksköterskans roll 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår ett ansvar för att främja hälsa och förebygga 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). I Svensk sjuksköterske förenings utgåva om sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete (2008) beskrivs att sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad bygger 

på en holistisk och humanistisk syn på människan. Det är viktigt att skapa en förståelse för 

människans livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande och inte enbart fokusera på 

diagnoser eller problem. Sjuksköterskan ska vidare ta hänsyn till patientens fysiska, psykiska 

och sociala omvårdnads behov samt vara uppmärksam på patientens individuella uppfattning 

om sin hälsa och sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). Vid varje ny patientkontakt ska göra en 

bedömning av patientens elimination göras. Denna bedömning bör innehålla information om 

tidigare sjukdomar som eventuellt kan ha påverkan på blåsfunktionen, patientens toalettvanor, 

om och i så fall hur ofta samt när läckage sker, är viktig bakgrundsinformation (Jahren & 

Kristofferssin, 2006; Abrams et al, 2002). Om patienten uppger att läckage förekommer kan 

det behövas tas en urinsticka/odling för att utesluta infektion. Miljöaspekter som kan resultera 

i ökat urinläckage kan vara, hjälpmedel, lämplig belysning och långt avstånd till toalett 

(Vårdprogram, 2006). Insamlad information ska dokumenteras i patientens journal (SOSFS 

2008:14) och utvärderas regelbundet och vid behov. Sjuksköterskor kan instruera kvinnor i 

övningar för att träna upp sin bäckenbotten och vilket kan hjälpa dem att återfå kontroll över 

blåsfunktionen (Hägglund & Ahlström, 2007).  
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   En studie (Dingwall & Mclafferty, 2006) visar det sig att flera av de deltagande 

sjuksköterskor tror att många äldre människor accepterar urininkontinens som en naturlig del 

av åldrandet och samma tankar även finns hos vissa av sjuksköterskorna själva. 

Sjuksköterskorna upplevde även att det fanns en undvikande inställning hos flera patienter, de 

talade helst inte om tillståndet och det tyder på att det förekommer en tystnad kring 

urininkontinens och den äldre patienten med urinläckage fick ingen bedömning av sin 

urininkontinens (a.a.). I omvårdnaden utgår sjuksköterskan från att varje patient ses som en 

unik individ med sina individuella behov.  En människas livsvärld är relationen mellan 

människan och världen och när sjukdom, eller annat tillstånd som påverkar hälsan negativt, 

uppstår kan det påverka människans självkänsla eftersom människan aldrig kan komma undan 

sin egen livsvärld (Wiklund, 2003). Att drabbas av urininkontinens kan i många fall innebära 

ett hinder för att fungera och leva som den äldre personen gjorde innan. För att veta hur 

vårdpersonal ska bemöta en kvinna behöver man se till hennes livsvärld och hur hon som 

helhet påverkas av att leva med urininkontinens för att sedan kunna möta behoven och välja 

rätt omvårdnadsåtgärder. (a.a.). För att kunna ge god omvårdnad behöver sjuksköterskan se 

vad just hälsa och välbefinnande betyder för henne eller honom, ta reda på vad det betyder 

just för den personen att vara sjuk (Wiklund & Segesten, 2010). Därför behöver 

sjuksköterskor veta hur kvinnor upplever det att leva med urininkontinens. 

 

 

2.9 Problemformulering 

Många kvinnor drabbas av ofrivilligt urinläckage och det är en viktig förklaring till kvinnors 

omvårdnadsbehov när de blir äldre. Till skillnad från män och yngre kvinnor, söker sällan 

äldre kvinnor hjälp och stöd från sjukvården för sina symtom. De har ofta dessutom svårt att 

tala om sina problem. Vidare visar det sig att denna tystnad kring urininkontinens även 

förekommer från sjuksköterskans sida. Det finns en kunskap i vården och i samhället om att 

många är drabbade av blåsfunktionsstörning speciellt äldre människor, och i vården finns 

även kunskap om att det finns olika sorters inkontinensskydd som man kan används för att 

absorbera läckage men vet man verkligen hur kvinnorna upplever det att leva med 

urinläckage? Författarna anser att det behövs mer kunskap om hur äldre kvinnor verkligen 
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upplever det att vara drabbad av urininkontinens, för att på så sätt få en bättre förståelse av om 

och i så fall hur det kan påverka deras liv och deras livskvalitet. 

 

3 Syfte  

Syftet är att beskriva äldre kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens. 

 

4 Teoretisk refrensram 

Begreppet ”Livskvalitet” är ett diffust begrepp som upplevs som förståeligt på det 

individuella planet men har olika betydelse för olika människor beroende på vem man frågar. 

Vad livskvalitet innebär för en människa ser dessutom ofta olika ut i olika livsfaser och är 

därför föränderlig. Världshälsoorganisationen (WHO) förklarar begreppet enligt följande 

”individuals physical health, psychological state, level of independence, social relationships, 

personal beliefs and their relationships to salient features of the environment” (SBU, 2000 s 

169). Brülde (2003) beskriver begreppet livskvalitet utifrån tre perspektiv. Först handlar det 

om vad som subjektivt är viktigt för en människa. Det andra handlar om hur det kan avgöras 

vad en bra omständighet är för en människa. Det sista är på vilket sätt livskvalitet kan mätas. 

Det är det subjektiva livsvärlden och om hur bra eller dåligt en människa mår som avgör 

livskvaliteten. I litteraturgranskningen inför skrivandet av detta arbete fann författarna att 

urininkontinens i flera fall var kopplat till kvinnors livskvalitet. Vid genomgång av de olika 

definitioner av begreppet fann författarna den norska socialforskaren och psykologen, Siri 

Naess, tolkning av livskvalitesbegreppet som relevant när det gäller kopplingen av livskvalitet 

till en människas upplevelser. Därför valdes Siri Naess teori som teoretisk referensram i detta 

arbete. Enligt Naess (2001) är livskvalitet kopplat till det psykiska måendet och är beroende 

av människans inre upplevelser. Om människan har goda upplevelser och känslor är 

livskvaliteten hög. Hennes tolkning av begreppet kan användas i hälso- och sjukvården, både 

inom omvårdnad och forskning. Om en person som har det bra och har hög livskvalitet beror 

på fyra grundstenar vilka är i den mån personen är aktiv, har gemenskap, har självkänsla och 

har en grundstämning av glädje (Naess, 2001). Hon menar att man för att uppleva livskvalitet 

ska vara aktiv i den mening att man har ett engagemang och möjlighet till självförverkligande 

genom till exempel arbete eller fritidsaktiviteter. Gemenskap står för en kvalitet, varm och 

ömsesidig gruppsamhörighet med fler än en person. Att ha självkänsla förklarar hon att när 
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man har kontroll över sig själv och inte känner skam och skuld. Att känna glädje innebär en 

frånvaro av oro, bekymmer, ångest och smärta (a.a.). 

 

 

5  Metod 

5.1 Datainsamling 

Arbetet är en kvalitativ studie baserad på vetenskapliga studier. Med en kvalitativ studie som 

utgångspunkt kan patientens upplevelser förstås bättre, vad lidandet innebär och hur 

patientens behov och förväntningar kan mötas (Friberg, 2006). 

Till en början och för att få en översikt över valt område började sökningen efter relevanta 

vetenskapliga artiklar med en provsökning i databasen CINHAL, detta kallas den inledande 

litteratursökningen och hjälper till att avgränsa forskningsområdet (Friberg, 2006). Denna 

första sökning resulterade i 269 stycken studier. De slutliga (Tabell 1) sökningarna gjordes i 

databaserna CINHAL och Medline. I den första sökningen i CINHAL valdes sökorden 

nursing, older women, incontinence, quality of life,. I andra sökningen valdes orden: nursing, 

incontinence, women vilket gav fler antal studier i träfflistan.  I Medline användes sökorden 

nursing, incontinence, women, quality of life vilket även i denna databas resulterade i fler 

studier än den första sökningen. Sökningarna begränsades enligt kriterierna full text och peer 

viewed. Med tanke på antalet träffar i den inledande sökningen begränsades antalet databaser 

till två stycken för att få lagom stort urval av studier.  

En översikt av sökningar i databaser visas i form av tabell 1 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Valda studier 

CINHAL 

2011-01-30 

Nursing,  women, 

incontinence, quality of life 

 

20 MacDonald, C., Butler, L., 2007 

Bjurbrandt-Birgerssson, A-M., 

Hammar, G., Hallberg, I.R., 1993 
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CINHAL 

2011-02-01 

Nursing, incontinence, women 

 

58 Hägglund, D., Wadensten, B. 2007 

Bradway, C., 2005 

Andersson, G., Johansson, J-E., 

Nilsson, K., Sahlberg-Blom, E., 

2008 

Elstad, E., Taubenberger, S., 

Botelho, E., Tennstedt, S., 2010 

 

Medline 

2011-02-10 

Nursing, incontinence, women, 

quality of life 

48 Zeznock, D., Gilje, F., Bradway, C., 

2009, Palmer, M., Newman, D., 

2006 

 

5.2 Urval 

Titeln på samtliga artiklar lästes och om titeln överensstämde med arbetets syfte så läste 

abstrakten och kontrollerade om de uppfyllde inklusions kriterierna. Följande inklusion kriterier 

fanns med i sökning av studier, att studien är vetenskaplig, kvalitativ, beskriver ämnet 

urininkontinens och beskrev kvinnors upplevelse eller annat relaterat till urininkontinens. För 

att få en hanterbar mängd studier valde vi även att söka studier som fanns tillgängliga i 

fulltext. Efter närmare genomgång av urvalet valdes fyra stycken studier från databasen 

CINHAL och från databasen Medline hittades två stycken studier. Efter genomgång av 

referenslistor i valda artiklar hittade vi ytterligare två kvalitativa studier. Detta kallas 

sekundärsökning och är en viktig del i sökandet, utan den finns risk att missa litteratur 

(Friberg, 2006). Efter denna närmare granskning valdes åtta kvalitativa studier ut för analys 

till arbetets resultat (se bilaga 1). Inom omvårdnadsforskning är den kvalitativa metod vanligt 

förekommande och datainsamlingen sker då genom intervjuer, enkäter eller observationer. 

Det passar detta arbete då syftet är att beskriva kvinnors upplevelser kring att leva med 

urininkontinens och kvalitativ metod har målet att uppfatta deltagarnas upplevelser så nära 

som möjligt så som det egentligen upplevs eller känns (Olsson & Sörensen, 2007).  

  

5.3 Dataanalys 

Eftersom syftet med detta arbete var att utforska kvinnors upplevelser kring att leva med 

urininkontinens har en kvalitativ innehållsanalys av resultaten i vetenskapliga studier gjorts. 
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Enligt Fribergs (2006) modell för kvalitativ metod svarade författarna på följande frågor 

angående valda studier; om de hade en tydlig problemformulering, om syftet var klart formulerat, 

hur metoden var beskriven, hur undersökningspersonerna var beskrivna, hur data analyserades, 

vad resultatet visat, om metoddiskussion fanns och hur metoden i så fall diskuterats med fokus på 

resultatet. Forsberg & Wengström (2008) menar att kvalitativ forskning bidrar med evidens på 

olika sätt.  Ett betydande bidrag som kan erhållas är att forskningen gör att deltagarens röst bli 

hörda och att forskaren få fördjupad kunskap om deltagarens livsvärld (a.a.). Därför lästes 

resultatet flera gånger var för sig för att verkligen kunna ta till sig innehållet och förstå de 

upplevelser kvinnorna försökte uttrycka. Text som motsvarade syftet delades in i 

meningsbärande enheter och kodades med ett nummer för respektive studie och ett ord som 

sammanfattade enhetens betydelse i ett ord, enligt analysmall beskrivet i Fribergs bok (2006). 

Under arbetet med kategorisering upptäcktes att några meningsbärande textenheter hade fler 

än en innebörd. Dessa textenheter delades då upp ytterligare för att särskilja de olika 

innebörderna. Analysarbetet beskrivs som en rörelse från helhet till delar till en ny helhet.    

Delarna uppstår när artiklarnas resultat noggrant studeras för att finna bärande aspekter med 

tanke på syftet och sedan sammanfogas de bärande aspekterna till ett resultat. (Friberg, 2006) 

Varje texts innebörd fick ett ord, till exempel innebörd där kvinnorna berättade om att 

skämdes för att urinläckage skulle synas, fick ordet skam. Orden skrevs ned på post it lappar 

och tillsammans gick författarna igenom alla post it lappar för att söka likheter och skillnader 

mellan orden från studiernas resultat. Analysen resulterade ord som kunde inrymmas under 

följande kategorier; Praktisk påverkan på det dagliga livet, Känslomässig påverkan och Behov 

av vård och bemötande i vårdsammanhang. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till detta arbete har ett etiskt förhållningssätt genom forskningsprocessen. Arbetet 

sker på ett hederligt sätt och fritt från plagiat eller fusk. Med vetenskaplig ohederlighet menas 

stöld av andras idéer och data, förfalskning och frisering av data och plagiat av andras texter 

(Gustafsson, Hermeren & Petersson, 2005). För att komma så nära originaltexten i valda 

artiklar, och främst för vissa ord, användes lexikon för översättning av engelska till svenska 

och författarna diskuterade innehållet med varandra noggrant upprepade gånger.  
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7 Resultat 

Efter bearbetning med text i samtliga studier framkom tre huvudkategorier; Praktisk påverkan 

på det dagliga livet, Känslomässig påverkan och Behov av vård och bemötande i 

vårdsammanhang.  

  

7.1 Praktisk påverkan på det dagliga livet 

I flera studier (Andersson et al, 2008; Bjurbrandt et al, 1993; Brandway, 2005; Elstad et al, 

2010; Hägglund & Wndensten, 2007; MacDonald & Butler, 2007; Zeznock, Gilje & 

Bradway, 2009) berättade kvinnorna om olika sätt att hantera sin situation och sina symtom 

på grund av urininkontinens. Dessa sätt kan kallas strategier och genom dessa återfann de 

förhoppningen om att kunna återfå kontrollen över den kroppsliga funktionen. Strategierna 

orsakade dock ibland att kvinnan upplevde att livet blev begränsat på olika sätt. 

Det framkom i dessa studier att urininkontinens var någonting vars symtom kommit 

smygande och något kvinnorna hade vant sig vid och lärt sig att leva med. Hur stora 

begränsningar i vardagen upplevdes varierade mellan kvinnorna (Andersson et al, 2008; 

Bjurbrandt et al, 1993; Brandway, 2005; Elstad et al, 2010; Hägglund & Wandensten, 2007; 

MacDonald & Butler, 2007; Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). I en studie (Bjurbrant-

Birgersson, 1993) Kvinnorna beskrev en önskan att kunna klara själva och att kunna hantera 

sitt urinläckage. Genom att lära känna sin egen kropp och veta när läckage uppstod ökad 

kontroll över symtomen. Några kvinnor (Andersson et al, 2008) berättade att de hade 

accepterat sin situation men försökte minimera urinläckaget genom att dricka mindre för att 

minska urinmängden eller att noga planera sina toalettbesök och alltid veta var närmste toalett 

finns. Det förekom till och med att kvinnor undvek att ta sin ordinerade vätskedrivande 

medicin för att minska urinmängden. De flesta kvinnor använde inkontinensskydd och ansåg 

att det var viktigt att hitta rätt typ av skydd för att kunna känna sig trygg.       

Kvinnornas rädsla att lukta urin fick de att byta skydd ofta och vara noga med sin 

personliga hygien (a.a.). Några kvinnor berättade om hur de hade påverkats av 

urininkontinens och hur deras dagliga liv och vardag blivit förändrad men de upplevde en 

stark önskan om förbättring (Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). De gjorde försök att hitta 

lösningar på hur de kunde hantera sin urininkontinens genom att till exempel besöka 
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webbplatser där de kunde hitta och läsa något som skulle kunna ge råd och tips för att kunna 

förbättra deras situation. Vissa kvinnor upplevde en önskan om att kunna hjälpa andra 

drabbade genom att ge förslag och råd om på vilka sätt man kan hantera sin urininkontinens 

och att man underströk vikten av att andra bör söka vård. I studien gjord av Hägglund och 

Wadensten (2007) framkommer att kvinnorna pratade om urininkontinens som något 

besvärande, och anser att det är ett privat problem, en av kvinnorna i studien berättar:  

I have a problem with bladder control. I would get help if it affected my way of life and if my 
panties were wet every day. Yes, qurininkontinenste simply, if I were to feel dirty and have yucky 
feeling about myself (Hägglund och Wadensten, 2007,  sidan 309).  

 

Kvinnorna berättade att urininkontinens hade blivit en naturlig del av deras liv (a.a). Även de 

kvinnor som bodde i äldreboende använde strategier för att hantera symtomen av den 

urininkontinens de levde med. De hade på egen hand hittat dessa strategier med syfte att 

minska urinläckage, bland annat genom minskat vätskeintag och täta toalettbesök. 

Strategierna användes för att situationen kring urinfunktionen skulle normaliserats och för att 

kunna bevara kontroll och behålla sin självkänsla (MacDonald & Butler, 2007).   

Några kvinnor berättade om behovet av avståndstagande från allt som rör urininkontinens 

och att de ibland inte ville tänka på det (Hägglund & Wadensten, 2007). De var trötta på hur 

de alltid måste tänka på vilka aktiviteter de kunde eller inte kunde hantera så de försökte 

medvetet distansera sig från det (a.a.). Kvinnorna beskriver även att det påverkade deras 

intima relation de hade med sin partner. Efter att de fått problem med urinläckage minskade 

möjligheten till den spontanitet som de upplevde tidigare sexualliv. Det fanns en önskan om 

att göra något åt saken och återfå det intima samliv som tidigare fanns mellan kvinnan och 

deras partner (a.a.).  

I studien av Macdonald och Butler (2007) framkommer att kvinnorna i studien inte hade 

pratat med någon om sina problem för att de inte trodde att det var ett socialt godtagbart 

samtalsämne. Många av kvinnorna behöll hemligheten om sitt urinläckage och isolerade sig 

från det sociala livet. Några drabbades av fysiska begränsningar som följd av urininkontinens, 

till exempel problem med hud irritation och upprepade inflammationer i blåsan (a.a.). I en 

studie av (Bjurbrant Birgersson et al, 1993) framkommer att kvinnorna att de skämdes för att 

vara inkontinenta och att känslan att vara mindervärdiga andra människor som inte led av 

samma symtom. Kvinnorna försökte dölja sin inkontinens och att förneka det på olika sätt 

vilket ledde till en begränsning i det sociala livet (a.a.). 
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7.2 Känslomässig påverkan 

Urininkontinens beskrevs av kvinnorna som en del av livet och något som hör till kroppens 

naturliga åldrande (Bradway, 2005). De berättade vidare att de trodde att det beror på att 

kroppen blir försvagad med åldern och som följd till graviditet och barnafödande (Hägglund 

& Wadensten, 2007). Att hitta förklaringar till urininkontinensen hjälper kvinnorna att 

anpassa sig till det och göra det begripligt. Andra förklaringar kvinnorna uppgav var att de 

tidigare haft urinvägsinfektioner och svag bäckenmuskulatur eller att det kunde vara 

genetiskt, något som även mor och mormor hade (a.a.) I en annan studie (Andersson et al., 

2008) beskrevs det att det var normalt att drabbas och något som man förväntade sig komma 

med åldern. 

I flera studier framkom att urininkontinens inte var något kvinnorna talade öppet om utan 

något privat man höll för sig själva (Zeznock, Gilje & Bradway, 2009; Bjurbrandt, Hammar, 

Widerfors & Hallberg, 1993). En del av kvinnorna hade aldrig delgivit någon sina problem. 

Ämnet urininkontinens upplevdes som ett intimt och icke socialt acceptabelt samtalsämne och 

därför behöll kvinnorna hemligheten och kände sig därför socialt isolerade (McDonald & 

Butler, 2007). Att tala om andra sjukdomar som till exempel diabetes kan vara intressant för 

andra människor lyssna till medan ämnet urininkontinens upplevdes som tabu och det 

hindrade från att tala öppet om det (Hägglund & Wadensten, 2007). ” Its a disgrace to leak. 

You learned not to wet your pants as a child. In Sweden we can talk about more intimate 

things, but not this” (a.a. s 308). En annan studie visar dock att flera känner sig trygga med att 

tala om urininkontinens med andra kvinnor i familjen eller vänner (Palmer & Newman, 2006). 

I en studie där deltagarna var afro-amerikaner, vita och latin-amerikaner visade det sig att de 

med latinsk bakgrund uttryckte ett större behov att hålla sina symtom hemliga och att ingen 

annan ska få veta (Elstad et al., 2010).  

Att drabbas av urininkontinens upplevdes av flera som en förlust med inte bara fysiska, 

men även med psykiska och sociala dimensioner (McDonald & Butler, 2007). Förlust av den 

kroppsliga kontrollen på urinblåsan, förlust av värdighet och en social förlust i form av 

begränsad sociala aktiviteter på grund av anpassning till risken för urinläckage. Att inte kunna 

kontrollera sin blåsfunktion fick några kvinnor känslor av regression till barndomen då man 

inte heller kunde kontrollera sin urinfunktion och behövde använda blöjor. När man läckte 

urin påminde känslan om den man fick som barn och råkade kissa på sig (McDonald & 
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Butler, 2007). Enligt Hägglund och Wadensten (2007) kan känslor kring urininkontinens 

relateras till att kvinnor som barn lärt sig att inte läcka urin. Det finns en uppfattning om att 

den vuxna kroppen ska var kontinent vilket leder till att kvinnorna känner skam när det inte 

fungerar så (Hägglund & Wadensten, 2007).  

När det märks utåt i sociala sammanhang att man har urininkontinens från odör eller att 

man besöker toaletten ofta som det blir stigmatiserat (Elstad et al., 2010). Just lukten 

signalerar brist på hygien, orenhet och bristande ansvar för den egna kroppens renlighet (a.a.). 

Känslor som skuld och skam rörande urininkontinens uttrycktes av kvinnorna i samtliga 

studier. Kvinnornas behov av att tala om sina symtom visade sig tydligt men inställningen till 

om det kändes tillåtet att tala om det eller inte varierade i studiernas resultat. Känslan av skam 

är ett hinder för att söka hjälp för deras symtom (McDonald & Butler, 2007). Kvinnor som 

vårdades i äldrevården upplevde skuld för att man drabbats av urininkontinens och skuld för 

att man behöver hjälp med assistans med hygien och tyckte synd om dem som måste hjälpa 

till). Några skämdes när manliga sjuksköterskor hjälpte till med nedre hygien (Bjurbrandt-

Birgersson et al., 1993). 

 

7.3 Behov av vård och bemötande i vårdsammanhag 

Trots att många av kvinnorna försökte hantera sina symtom på egen hand uttrycktes ett behov 

av hjälp och stöd från vården. Ändå visade det sig att många inte sökte hjälp av olika 

anledningar och en upplevde en sårbarhet inför vårdens makt. De som vårdades inom 

äldrevården upplevde att deras oberoende minskade till följd av anpassning till yttre 

omständigheter och rutiner som fanns på boendet.  

    Det fanns både positiva och negativa tidigare erfarenheter och upplevelser av vården. De 

flesta kvinnor ville hitta en lösning på sina symtom och som en del av detta sökte hjälp av 

sjukvården (Zeznock, Gilje, Bradway, 2009). Ett bra bemötande av vårdgivare upplevdes som 

positivt medan ett negativt bemötande hindrade kvinnorna från att gå vidare i sitt 

hjälpsökande. En av kvinnorna som hade negativ erfarenhet av vård möte berättar att hon inte 

fick ett svar på något och hon ville veta olika saker och att vårdgivare skulle se på henne och 

att glömma att berätta svaret på vad det var hon ville ha(a.a.). Att flera undvek att söka hjälp 

och då främst av läkare visar sig i en annan studie (Andersson et al., 2008) och detta 

undvikande beteende höll i sig in i det längsta. En anledning att inte söka hjälp var rädsla för 

att inte tas på allvar eller att vårdgivaren skulle minimera problemet och tycka att det finns 
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mycket annat som är mer allvarligt. En annan anledning var en tidigare negativ erfarenhet av 

vården och en rädsla att vara tvungen att genomgå smärtsamma undersökningar och 

behandlingar (a.a.).  

Kunskap som efterfrågades av vården var metoder och behandlingar som har god effekt. 

Att det förekommer olika benämningar på inkontinens som överaktiv blåsa, 

blåsfunktionsnedsättning var något som förvirrande och man undrade vilken terminologi som 

egentligen var korrekt (Palmer & Newman, 2006). De kvinnor som hade andra sjukdomar 

som krävde tät kontakt med vården ansåg att då dessutom söka hjälp för urinläckage var för 

stor börda. Tron att de var för gamla för behandling eller att en behandling inte skulle göra 

verkan på dem hindrade dem från att söka vård (Andersson et al. 2008). 

Kvinnorna uppgav en önskan av ett förstående förhållningssätt och stämning av vårdgivare 

när det gällde deras problem. En önskan om en nära och öppen kommunikation mellan 

kvinnan och vårdgivaren (Bjurbrant-Birgersson, Hammar, Widerfors & Hallberg, 1993). I en 

studie av Hägglund och Wadensten (1993) berättade kvinnorna om hur de ville att 

vårdgivarna tog den aktiva rollen och aktiv fråga dem om symtom som rör urinvägarna. Med 

hjälp av direkta frågor om urininkontinens kan vårdgivarna skapa en tillåtande atmosfär så 

kvinnorna vågar tala om det. Vidare visar studien att kvinnorna önskade en förståelse attityd 

och stämning om deras problem. De flesta kvinnorna i studien berättade att de besökt en 

vårdgivare vid något tillfälle (a.a.).  

Det framkom att kvinnorna kände sig beroende av andra men strävade efter ett oberoende. 

Beroendet var i samband med deras totala behov av hjälp men kvinnorna försökte maximera 

deras känsla av oberoende och strävade efter självständighet. Att vara oberoende och kunna 

styra urinblåsan hade avgörande betydelse för deras syn på sig själva (MacDonald, Butler, 

2007). Speciellt i de studier med deltagare som hade särskilt boende inom äldrevård eller på 

sjukhem uttrycktes känslan av att vara beroende. Att vara beroende av hjälp med hygien, 

duschning eller byte av inkontinensskydd upplevdes som negativt. Individuella 

inkontinensskydd som anpassats efter respektive kvinna var något som efterfrågades. Vid 

intagning på sjukhus fanns inte alltid de skydd som passar utan kvinnorna var beroende det 

som fanns tillgängligt på avdelningen. Ibland fanns inte möjlighet att få hjälp med byte 

inkontinensskydd när kvinnan själv tyckte det var dags utan hon fick anpassa sig till rutiner 

som fanns just på den avdelningen hon befann sig.  
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Sjuksköterskans inställning till att byta inkontinensskydd och till urininkontinens generellt 

påverkade kvinnornas upplevelse av oberoende och av trygghet (Bjurbrant-Birgersson, 1992). 

Rutinerna i organisationen påverkade kvinnorna och de kände sig tvungna att följa dessa 

rutiner gällande när och hur ofta toalettbesök och byte av inkontinensskydd sker (MacDonald 

& Butler, 2007). När inkontinensskydden byttes för sällan fick kvinnorna hudirritation, 

urinvägsinfektion och upplevde obehag av fukten.  

You get inflammation of the bladder more often because sometimes you just can´t get changed 
when you need to, and you get inflammation…you can´t sleep with skin irritation, that´s very 
important. I was used to 65 years of sleeping without a problem (MacDonald, Butler, 2007 s18).  

 

Även antalet vårdare på boendet, deras attityder och om det var man eller kvinna hade 

påverkade upplevelsen av sin situation (a.a.). 

 

8  Diskussion 

I första delen diskuteras metod och i andra delen resultatet. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Under datainsamlingen av studier fann författarna både kvantitativa och kvalitativa studier 

och det bestämdes att endast utgå från kvalitativa artiklar för att på bästa sätt kunna beskriva 

kvinnors upplevelser. I sökprocessen fann författarna att antalet studier som berörde ämnet 

urininkontinens blev stort, första provsökning fick 269 träffar, och ett beslut att urvalet 

behövdes begränsas togs. Det var en utmaning att välja vilka inklusionkriterier som skulle 

användas för att sätt begränsa urvalet. Det fanns en önskan om att få ett urval av relevanta 

studier vars resultat kunde motsvara syftet.  

Ambitionen var att undersöka de äldre, över 65, kvinnornas upplevelser av att leva med 

urininkontinens men studier med deltagare som endast var över 65 år var för få. Författarna 

valde därför att inkludera en studie där deltagarna var 41-80 år gamla. Författarna diskuterade 

orsaken till att det funnit så få studier med endast äldre kvinnor. Möjligtvis hade de sökord 

som användes i sökprocessen en påverkan. Om andra sökord används skulle möjligheten att 

finna andra studier som rör äldre kvinnor öka, och på så sätt fått ett resultat som uteslutande 

beskrev äldre, över 65 år, kvinnors upplevelser. När författarna granskat utvalde studier 

visade det sig dock att de inte kunde urskilja någon skillnad mellan kvinnornas ålder och 

deras upplevelser. Kvinnorna, oavsett ålder, delade liknande upplevelser när det gäller till 
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exempel strategier för att hantera sina symtom och vilka begränsningar i vardagen de innebar 

att leva med urininkontinens. Om ett större antal studier granskas och med kvinnor i alla 

åldersgrupper inkluderades till resultatet, finns ändå möjligheten att likheter och skillnader 

mellan yngre och äldre kvinnors skulle kunna upptäckas.  

De studier som bearbetats under arbetes gång har skrivits och getts ut i länder som tillhör 

västvärlden. Även om alla studier gjorts i västvärlden så skiljer sig befolkningsgrupper, 

kulturer, sjukvårdssystem åt mellan de länderna. Trots det hittades inga tydliga skillnader 

mellan kvinnornas upplevelser mellan de olika länderna. En studie (Elstad, E., Taubenberger, 

S., Botelho, E., Tennstedt, S, 2010) visade på skillnader mellan vissa etniska grupper inom 

samma västerländska land. Från denna studie analyserades endast den text som behandlade de 

gemensamma upplevelser alla etniciteter upplevde, men inte det gällande skillnader. 

En studie (Palmer, M., Newman, D, 2006) i urvalet beskrev både kvinnors och mäns 

upplevelser men till detta arbetes resultat valdes endast den text som uttryckligen behandlade 

kvinnornas upplevelser. 

För att beskriva analysprocessen i vårt arbete utgick vi från syftet. Som Forsberg & 

Wengström (2008) skriver ska forskaren i en kvalitativ studie ta ställning till sin förförståelse 

för valt ämne och inom det området som forskningen ska genomföras. 

Arbetets resultat kan ha påverkats insamlad data kan resultatet påverkats på grund av 

språksvårigheter men författarna försökte fånga den engelska textens verkliga betydelse 

genom att använda lexikon, och på så sätt få en ökad förståelse av de textenheter som 

författarna fann svårt att förstå genom att endast läsa. Författarna diskuterade innehållet med 

varandra regelbundet, och även om analysarbetet gjordes separat mellan författarna gjordes 

det även gemensamt för att säkerhetsställa att innehållet i resultatet skulle svara till arbetets 

syfte.  I resultatet finns tre citat på engelska för att behålla den mening som fanns i originalet 

och inte riskera att förvanska texten vid översättning till svenska. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Arbetets teoretiska referensram är livskvalitet enligt Naess (2001) definition. Naess menar att 

för att veta om en människa har god livskvalitet finns fyra grundförutsättningar som ska 

uppfyllas; Att människan är aktiv, har engagemang och intressen i livet. Har en social 

gemenskap med andra människor i olika sammanhang och känner samhörighet med andra.  

Har en god självkänsla och känner kontroll över tillvaron men inte har känslor av skam och 
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skuld. Att känna positiva känslor som glädje men frånvaro av känslor som ångest, oro och 

smärta. Naess manar att livskvalitet är något subjektivt som rör varje människas innersta 

känslor och upplevelser och inte kan observeras utifrån (2001). Beroende på om människan 

har positiva, negativa eller neutrala känslor och upplevelser inför sin urininkontinens kan 

livskvalitén påverkas positivt, negativt eller inte alls.  

Resultatet tyder på viss skillnad mellan kvinnornas upplevelser vilket även påverkar till 

vilken grad deras livskvalitet påverkas. Vidare i detta resultatdiskussionen beskrivs resultatet 

relaterat till de fyra grundförutsättningarna för god livskvalitet för att kunna visa hur 

kvinnornas livskvalitet påverkades av att leva med urininkontinens.  

 

8.2.1. Aktivitet, engagemang och intressen 

Flera av kvinnorna i granskade studier upplevde att de fått ett minskat aktivt och socialt liv 

som följd av sin urininkontinens, medan några anpassade sig till de symtom som uppstod och 

fortsatte sina aktiva liv som vanligt och fortsatte vara aktiva i föreningar och andra 

verksamheter trots sin urininkontinens. Andra blev mer eller mindre bundna till sina hem på 

grund av rädsla av läckage och risken för att känslorna av skam skulle öka i styrka i sociala 

sammanhang. De kvinnor som upplevde begränsningar, i aktiviteter och intressen, försökte 

hantera sina symtom från urinvägarna genom att använda passande inkontinensskydd och 

bytte dessa skydd ofta för känslan av säkerhet och minska risken för att urinläckaget skulle 

synas inför andra människor. Det fanns en stor rädsla för att det ska synas utåt och att andra 

människor runt kvinnan ska märka att de är inkontinenta 

 

8.2.2. Social gemenskap, samhörighet med andra människor 

Vi menar att denna grundförutsättning till viss del är beroende av den första förutsättningen. 

Många kvinnor fick minskad aktivitet, engagemang inom sina intresseområden och det 

innebär att det att den sociala gemenskapen minskade och som följd av det, minskar möjlighet 

av samhörighet med andra. 

 

8.2.3. God självkänsla, kontroll i tillvaron, avsaknad av känslor som skam och skuld 

Kvinnor uttryckte att de skämdes över att vara drabbad av urininkontinens och vågade inte 

tala om det öppet med andra människor Flera beskrev att de levt med urinläckage i många år, 

och symtomen kommit smygande men ökade successivt med tiden. Det ansågs som något 
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naturligt som man försökte anpassa sig och sitt liv till i förhoppning om att behålla kontroll 

över den kroppsliga funktionen. Kvinnor som var boende inom äldrevården upplevde att 

urininkontinens innebar en förlust av kroppslig kontroll och var en konsekvens av det 

naturliga åldrandet. Deras berättelser genomsyrades också av känslan av förlust av 

självständighet. Förlusten av att de inte längre kunde ta hand om sig själva utan var beroende 

av andra människor hotade deras värdighet. De kände en stor önskan att uppleva 

självständighet. Just känslan att vara beroende och inte kunna kontrollera urinblåsan hade 

avgörande betydelse för deras syn på sig själva. Exempel på beroende var att kvinnorna 

behövde anpassa sig till vårdgivarens rutiner. De fick inte hjälp att byta inkontinensskydd när 

de själv kände att det behövdes på grund av att det inte passade boendets rutiner. 

 

8.2.4. Positiva känslor, frånvaro av oro och ångest 

Kvinnorna upplevde oro kring urinläckage och främst inför risken att andra skulle se läckaget. 

Några kvinnor försökte se positivt på framtiden och berättade om att de sökte efter en lösning 

på problemet och letade information kring behandlingar. Många kände en önskan att kunna 

tala om det med någon inom vården och på då sätt få hjälp och förbättring. En kvinna 

berättade om sina problem som något naturligt och använde humor som ett sätt att beskriva 

sin situation. I övrigt uttrycktes inga andra positiva känslor kring urininkontinens utan det 

ansågs vara något man helst ville bli av med. 

  

8.3Praktiska implikationer 

Det förekommer en tystnad kring urininkontinens och många kvinnor anser ämnet vara tabu 

och icke accepterat att tala om med andra människor själva (Zeznock, Gilje & Bradway, 

2009; Bjurbrandt, Hammar, Widerfors & Hallberg, 1993). Där har sjuksköterskan en viktig 

roll i att underlätta för den äldre människan att tala om ämnet genom att visa en förstående 

och ha en accepterande inställning i vårdmötet och vid behov vara den som initierar samtalet.  

Det krävs en lyhördhet för att se och höra det patienten inte uttrycker i ord eller endast 

fåordigt. När en vårdrelation skapats och det fastställts att patienten har urinläckage bör 

sjuksköterskan vara ställa tydliga frågor om när läckage sker, på nattetid eller vid 

ansträngning vilket ger viktig information om vilken typ av inkontinens det handlar om och 

vilka typ av åtgärder och stöd patienten behöver. Det visar sig att många inte tror att det finns 

något man kan göra åt inkontinensen och att det inte finns någon effektiv behandling, men 
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ändå finns en önskan om förbättring. Därför ska sjuksköterskan informera om de behandlingar 

som finns tillgängligt och vid behov involvera läkare eller uroterapuet för vidare utredning 

och/eller behandling. Informationen bör anpassas till individen och de förkunskaper och för 

förståelse som den har vilket kräver förberedelse och lyhördhet från sjuksköterskan. Målet är 

att kvinnan ska höra, förstå och komma ihåg det som sägs och samtidigt känna sig väl till 

mods och omhändertagen. En studie där kvinnor fick genomgå en behandling ledd av 

sjuksköterska via telefon och besök på en speciell urininkontinens klinik, visade på en stor 

förbättring av kvinnornas urininkontinens och vissa blev helt av med sina symtom efter 

genomgången behandling (Tannenbaum, Bachand, Dubeau & Kuchel, 2001). 

I försök att hantera sitt urinläckage använde kvinnorna strategier. Exempel på detta var att 

vissa kvinnor avstod från att ta vätskedrivande läkemedel för att de hade planerat aktiviteter 

för dagen och för att de inte skulle behöva gå på toaletten så ofta. En annan strategi var att 

begränsa intaget av vätska. Detta är viktigt att sjuksköterskor känner till och har en viktig roll 

i att informera kvinnorna om vikten att ta sina läkemedel och att dricka tillräckligt med vätska 

eftersom det annars kan innebära andra konsekvenser för deras hälsa.  

En förändrad kropp kan påverka hur kvinnan förhåller sig till andra och därför bör 

sjuksköterskan vara medveten om att patienten upplever skamkänslor på grund av sin 

situation och orsaken till varför dessa känslor finns. Vårt bemötande kan också påverka 

patientens känsla av skam antingen på ett positivt eller negativt sätt. Det är viktigt att värna 

om patientens integritet och autonomi och behandla patienten som en unik individ med unika 

känslor för även skamkänslorna är unika, och upplevs olika mellan olika kvinnor.  

Kvinnorna betonade en önskan av självständighet och att de vill ta hand om sin hygien och 

byta sitt inkontinensskydd själva i den mån de klarar av det. Sjuksköterskan ska ge dem stöd 

och uppmuntra dem att klara av så mycket det går på egen hand och inte automatiskt hjälpa 

till för att spara tid. Sjuksköterskan är ansvarig för omvårdnaden och ska informera övrig 

vårdpersonal och se till att kvinnorna för möjlighet att byta skydd enligt rutiner och dessa 

rutiner bör i möjligaste mån anpassa efter de boendes individuella hos kvinnorna. Lyhördhet 

för dessa känslor vid till exempel byte av inkontinensskydd kan minska känslan av skam.    

Vissa kände större skam och obehag när en manlig vårdare hjälpte till med nedre hygien. 

Om möjligt rent praktiskt bör hänsyn tas om en kvinnlig vårdare vid dessa tillfällen. Enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (socialstyrelsen, 2005) skall 

sjuksköterskan arbeta för att främja hälsa och förebygga ohälsa genom sin förmåga att 
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identifiera och aktivt förebygga hälsorisker. En hälsorisk relaterat till inkontinens är hudutslag 

som orsakas av att urin kommer i kontakt med huden. Denna typ av utslag förekommer hos 

många i äldrevården som har urininkontinens och är smärtsam för patienten men går att 

förebygga (Nix & Haugen, 2010). Att byta inkontinenskydd ofta är en sak som förhindra att 

urin ligger mot huden längre tid. 

 

8.4 Förslag till fortsatta studier 

Endast en studie visade på skillnader mellan kvinnor med olika etnicitet (Elstad, E., 

Taubenberger, S., Botelho, E., Tennstedt, S, 2010). Studien handlade delvis om skillnader och 

likheter mellan afro-, latin-, och vita amerikaner och deras upplevelser och i resultatet visade 

det sig att det fanns tydliga skillnader mellan två av grupperna. Detta resultat är intressant 

men det går inte att dra någon slutsats av endast en studie. Fler studier från olika delar av 

världen och med olika etniciteter kunde visa om kultur och tradition kan påverka hur kvinnor 

upplever det att leva med urininkontinens. 

 

9 Slutsats 

Slutsatsen av detta arbete är att urininkontinens berör kvinnan inte bara fysiskt men även psykiskt 

och själsligt. Sjuksköterskor kan bidra positivt till äldre kvinnors livskvalitet genom ökad 

kunskap om deras upplevelser av att leva med urininkontinens. I vilken utsträckning 

livskvalitén blir påverkat är individuellt och beror på vilka innersta upplevelser varje kvinna 

har. 
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ett hot mot patientens 

självvärde och 

självständighet.  

3, Bradway, 

C. 

Women´s 

narratives of long-

term urinary 

incontinence. 

2005. Urologic 

nursing. USA. 

Undersöka 

upplevelser och 

vilken mening 

urininkontinens 

har för kvinnor. 

Intervjuer med 17 

stycken kvinnor. 

Narrativ analys.  

Urininkontinens är 

bekymmersamt men 

en naturlig del av livet. 

Kvinnorna försöker att 

hantera det på egen 

hand. 



  

28 
(30) 

 

 

4, Elstad, 

E., 

Taubenberg

er, S., 

Botelho, E., 

Tennstedt, 

S. 

Beyond 

incontinence: The 

stigma of other 

urinary symptoms. 

2010, Journal of 

advanced nursing. 

USA. 

Belysa stigmat av 

ansträngningsinko

ntinens och skilja 

det från annan 

inkontinens. 

Förklara etniska 

och köns 

skillnader. 

Induktiv ansats. 

Intervjuer med 

151 män och 

kvinnor. Kodning 

av matriel och 

jämförelse mellan 

etniska grupper 

och kön. 

Stigma i samband med 

trängningsinkontinens. 

Social påverkan, 

förlust av kroppslig 

kontroll. Skillnader 

mellan etniska 

grupper. 

5, 

Hägglund, 

D., 

Wadensten, 

B. 

Fear of 

humiliation 

inhibits women´s 

care-seeking 

behaviour forlong-

term 

urininkontinens. 

2007. 

Scandinavian 

Journal of Caring. 

Sverige. 

Belysa kvinnor 

upplevelse av att 

söka hjälp för 

urininkontinens. 

Fenomenologisk/

hermaneutisk 

metod. Intervjuer 

med 13 kvinnor 

som inte sökt 

hjälp från vården 

för sin 

urininkontinens. 

Tre teman framkom. 

Att leva i en känslig 

situation, tankar om att 

söka hjälp, 

förväntningar på 

vården. 

6, 

MacDonald, 

C., Butler, 

L. 

Silent no more, 

Elderly women´s 

stories of living 

with urin-

inkontinens in 

long-term care. 

2007. Journal of 

gerontological 

nursing. Kanada. 

Att beskriva äldre 

kvinnors 

upplevelser av att 

bo på äldreboende 

och ha 

urininkontinens. 

Semi-strukturerad 

intervju med sex 

kvinnor som bor 

på äldreboende 

och har 

urininkontinens 

sedan minst sex 

månader. 

Tematisk analys 

av data med hjälp 

av öppen 

kodning. 

Tre teman framkom. 

Ökat beroende av 

andra, isolering och en 

negativ påverkan på 

livskvaliteten. 

 

 

 

 

7,Palmer, 

M., 

Newman, 

D. 

Bladder control- 

Educational needs 

of older adults. 

2006. Journal of 

gerontological 

nursing. USA. 

Att beskriva äldre 

människors behov 

av undervisning 

och i vilken form 

som föredras. 

82 seniorer 

uppdelade I 

fokusgrupper med 

max. tio personer 

I varje grupp hade 

gurininkontinensd

ad disskution. 

Det fanns en brist på 

kunskap om 

urininkontinens, 

otillfredställelse med 

primärvården och för 

lite tid med läkare. 

8, Zeznock, 

D., Gilje, 

F., 

Living with 

urininkontinens: 

Experience of 

2009. 

Urologic nursing. 

USA. 

Att utforska 

kvinnors 

upplevelse av 

Intervjuv med 

17 kvinnor i ålder 

33-86 årdär öppna 

Sex teman 

framkom. Behov av 

hemlighetshållande, 
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Bradway, 

C. 

women from the 

last frontier. 

urininkontinens 

och få en bättre 

förståelse av deras 

erfarenheter och 

perspektiv. 

frågor ställdes 

tex. ”vad är din 

erfarenhet av att 

leva med 

urininkontinens”. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

hantering av problemet 

på egen hand, oro för 

läckage, sökande efter 

lösning, möte med 

vården och få 

problemet ur världen. 
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