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SAMMANFATTNING  
Urininkontinens är beskriven som en dold sjukdom. Mer än 50 miljoner människor i världen 

är drabbade av detta tillstånd. Urininkontinens leder till försämrad livskvalitet. Syftet med 

denna litteraturstudie var att belysa kvinnors livskvalitet i samband med urininkontinens. En 

litteraturstudie med kvalitativ ansats har utförts. Vetenskapliga artiklar söktes i olika 

databaser inom omvårdnad och medicin. Sex vetenskapliga artiklar användes till resultatet. 

Innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) utfördes. Resultatet består av tre 

huvudkategorier. Dessa är faktorer som påverkar livskvaliteten vid urininkontinens, hur 

livskvaliteten påverkas i det dagliga livet och strategier för att uppnå livskvalitet i samband 

med urininkontinens. Slutsatser som drogs var att kvinnor med urininkontinens upplevde att 

livskvaliteten påverkades. Sjuksköterskan har ett ansvar inom detta område då kvinnorna 

behöver mer kunskap om sitt tillstånd. Detta för att befrämja livskvalitet.  

 

Nyckelord: Kvinnor, livskvalitet och urininkontinens. 
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INLEDNING 
Leva med urininkontinens, det vill säga att läcka urin, påverkar många kvinnor och män 

negativt. Många känner det som om de aldrig skulle kunna komma ur sin obehagliga 

situation. De upplever sin urininkontinens som ett socialt och hygieniskt problem 

(Schenkmanis och Ulmsten, 2003). 

”Jag hinner nästa inte till toaletten om jag ligger i sängen. Det är svårt att åka bort och 

hälsa på och vara nattgäst hos väninnor som jag gjorde förr. Det är svårt också att vara ute 

på stan, det finns ju så få toaletter och så… 

     Jag tycker inte det här är ett litet problem, det är ett stort. Livskvaliteten försvinner mer 

och mer. Det är klart att jag kan göra så mycket hemma och för mig själv och vara ganska 

nöjd med det, men ingen människa mår ju bra av att inte umgås med andra. Det har funnits 

så många människor omkring mig genom livet” (Schenkmanis & Ulmsten, 2003, s. 70). 

För att belysa patientgruppers upplevelser av sitt tillstånd är det viktigt att inte bara se till 

symtom och diagnosbild utan att se det i ett helhetsperspektiv. Här kommer ordet livskvalitet 

in (Malmberg och Mattiasson, 2005). Livskvalitet påverkas negativt och många av de 

drabbade upplever urininkontinensen som ett hinder för att kunna leva ett normalt liv. 

Initiativlöshet, låg självkänsla, nedsatt arbetsförmåga och mindre sociala kontakter visar att 

urininkontinens kan leda till psykiska besvär (SBU, 2000).   

 

BAKGRUND 
Urininkontinens 

International Continence Society (ICS) har definierat urininkontinens som ett ofrivilligt 

urinläckage vilket ger ett socialt eller hygieniskt problem hos den drabbade (SBU, 2000). 

Urininkontinens har beskrivits som en dold folksjukdom och som ett stort folkhälsoproblem 

(Malmberg & Mattiasson, 2005). Mer än 50 miljoner människor i världen är drabbade av 

detta stora folkhälsoproblem samt har kvinnor mer uttalade följder av sina inkontinensbesvär 

än män (SBU, 2000). Det har visats i studier att hälften av alla inkontinenta kvinnor har 

ansträngningsinkontinens (Hunskaar, Burgio, Diokno, Herzog, Lmås & Carmela-Lapitan, 

2003). Kända riskfaktorer för urininkontinens hos kvinnor är ökad ålder, vaginal förlossning, 

gynekologiska operationer, övervikt, rökning och fysisk aktivitet (Hägglund, 2002). 

 

SBU (2000) delar upp urininkontinens i fyra olika inkontinenstyper. Dessa är: 

 Ansträgningsinkontinens  - trycket i urinblåsan blir högre än i urinröret på grund av att 

bukhålans tryck ökar. Det kännetecknas av urinläckage vid bland annat hosta, skratt, 

promenad, nysning, tunga lyft och hopp. Tillståndet förekommer mest hos kvinnor och 

äldre.  

 Trängningsinkontinens  - urinblåsemuskeln har ofrivilliga sammandragningar vilket 

gör att den viljestyrda urintömningen går förlorad. Detta ger täta trängningar eller 

plötsligt behov av att tömma blåsan. Detta är vanligt hos äldre och hos människor med 

neurologiska sjukdomar. 

 Blandinkontinens  - Kan utlösas både av ansträngning och efter trängningar.  

 Överrinningsinkontinens  - Detta innebär stora blåstömningsproblem med stor mängd 

kvarstående urin i blåsan.  

 

SBU (2000) beskriver att urininkontinens är ett symtom och diagnosutredningens mål är att 

undersöka vilka bakomliggande orsaker som kan finnas. Detta leder till att en 

urininkontinensdiagnos kan fastställas. I utredningen är anamnesen viktig liksom att en 

gynekologisk utredning utförs så att andra sjukdomar och skador kan uteslutas.  
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I många fall görs även kompletterande undersökningar som: 

 urinundersökning för att utesluta urinvägsinfektion,  

 läckageprov med hostprovokation för att upptäcka ansträngningsinkontinens, 

 residualurinsbestämning med kateter eller ultraljud, 

 miktionslista, blåstömningsdagbok och blöjvägningstest. 

Det finns även specialiserade undersökningar såsom: 

 endoskopi, som är en optisk undersökning av inre organ, 

 cytologisk undersökning, vilket är en cellundersökning med mikroskop, 

 urodynamiska undersökningar som innebär en kartläggning av blåsans och urinrörets 

funktion vid lagring och tömning av urin samt 

 röntgenundersökningar (SBU, 2000). 

 

Det finns behandlingsprogram för personer med urininkontinens. Bäckenbottenträning och 

blåsträning är det första alternativet i behandlingen. Toalettassistans, är schemalagda 

toalettbesök med vaneträning och uppmärksamhetsträning. Toalettassistans kan även 

kombineras med blåsträning. En annan behandlingsmetod är att personen med urininkontinens 

får se, höra och känna efter samtidigt som personen påverkar det som annars sker omedvetet i 

kroppen. Detta kallas bifeedback. Olika typer av träning kan även minimera urinläckage. Det 

leder till att styrkan och uthålligheten ökar i muskulaturen. Hypnos och avslappningsövningar 

är även de exempel på träning vid urininkontinens. Akupunktur och TENS (transkutan 

nervstimulering) är behandlingsmetoder som givit ett positivt resultat hos personer med 

urininkontinens. Slutligen finns det även en del läkemedel och kirurgiska ingrepp som 

minskar urinläckage (SBU, 2000).  

 

Många kvinnor försöker själva hantera sin urininkontinens. Kvinnorna tillämpar olika 

metoder för att minimera sitt urinläckage för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. 

Dessa kan vara att undvika lyfta tunga saker, idrotta, resa, shoppa och besöka vänner. Andra 

kvinnor använder inkontinenshjälpmedel, dricker mindre, kissar oftare, försöker gå ner i vikt, 

göra knipövningar samt reducerar eller undviker aktiviteter som ger urinläckage (Hägglund, 

2002). Malmberg och Mattiasson (2005) skriver att det finns konsekvenser av urininkontinens 

som kan påverka livskvaliteten. Efterföljande text beskriver och förklarar begreppet 

livskvalitet mer ingående.  

 

 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet uppträdde i västvärlden under 1970-talet. Teorin om livskvalitet är att 

vi måste ha något att leva av, att leva med någon och något att leva för. Enkelt kan det 

beskrivas som att ha, älska och vara. För att kunna utveckla sitt välbefinnande, finna 

mening och bli lycklig samt att befrämja livskvalitet har människan ett ansvar. Människor, 

växter och djur har alla ett behov av livskvalitet. Behov av fysisk, emotionell, mental, andlig 

och social livskvalitet har vi alla (Sjöberg, 2007). 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar begreppet livskvalitet som följer: 

Livskvalitet är fastställt så som individens egen uppfattning av livet. Detta i sammanhang av 

sin kultur och sitt värdesystem som de lever i, samt relationen till deras mål, förväntningar, 

standard och bekymmer (The WHOQOL Group, 1995). Livskvalitet är en persons upplevda 

nivå av fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det är ett högst subjektivt fenomen. 

Begreppet står i relation till upplevelser så som olyckor, sjukdomar, behandlingar, relationer 

och socialt stöd (Kelleher, Cardozo & Toozs-Hobson, 1995).  
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Hellström och Lindehall (2006) skriver att livskvalitet är ett begrepp som betonar att livet ska 

ha en viss kvalitet eller standard i samband med de värderingar individen tycker är viktiga. På 

tal om god eller dålig livskvalitet kan syftet läggas på hur individen bedömer och upplever sin 

fysiska, psykiska, andliga, ekonomiska och sociala tillfredställelse. Ett tecken på god 

livskvalitet är att individen bedömer sitt liv som bra i förhållande till centrala värderingar och 

att personen är kapabel att delta i det som den uppfattar som sitt liv. 

 

Sjöberg (2007) skriver att Maslow gjorde en behovstrappa som förklarar de mänskliga 

behoven. Denna trappa kan även tolkas som en livskvalitetstrappa. De lägre stegen i trappan 

måste först tillgodoses innan de övre stegen kan erövras.  

Behovstrappan: 

6. Höjdupplevelser = ”vara lycklig” 

5. Självförverkligande 

4. Respekt och självrespekt 

3. Vänskap och kärlek 

2. Trygghet och säkerhet 

1. Materiella basbehov så som boende, kläder och mat (Sjöberg, 2007). 

 

Urininkontinens och livskvalitet 

Det sägs att urininkontinens, mer än andra sjukdomar, leder till försämrad livskvalitet. 

Personer som varit urininkontinenta under en lång tid eller som har ett rikligt urinläckage 

upplever sitt handikapp som svårt. Äldre kvinnor tycks lida mindre av sitt handikapp än yngre 

kvinnor, kanske för de är mer toleranta och inte så utseendepåverkade. De sociala effekterna 

av urininkontinens kan vara sjukskrivning. Det är dock svårt att mäta hur många som är 

sjukskrivna på grund av sin urininkontinens, detta för att läckagebesvär ofta är kopplade till 

andra sjukdomsbesvär och kan döljas bakom andra sjukdomsdiagnoser (SBU, 2000).   

 

Det personliga egenvärdet tenderar att minskas då de drabbade upplever en rädsla för att lukta 

illa. Många lever med en ständig oro för att deras problem skall märkas av andra och många 

känner sig ensamma om sitt problem. Andra problem kan vara störd nattsömn, hudproblem 

och att de som lider av urininkontinens inte dricker tillräckligt med vätska av rädsla för att 

kissa på sig (Malmberg & Mattiasson, 2005). Urininkontinens kan ge effekter i vardagslivet. 

Kvinnor med urininkontinens kan inte alltid delta i idrott och sportaktiviteter. Det är inte ofta 

som de kvinnorna har möjlighet till rekreation och omväxling i sitt vardagsliv. 

Urininkontinens är inget som direkt talas om i vardagslivet. Det gör att kvinnorna kan bli 

isolerade och kommer ifrån sina vänner. Mycket handlar om planering för att klara av dagens 

aktiviteter. Vissa undviker helt att ta kontakt med det andra könet på grund av rädslan att lukta 

illa. Andra avstår helt från sexualliv (SBU, 2000).  

 

Mätning av livskvalitet 

Lyckad behandling kan inte bara mätas i kliniska parametrar, som gjorts tidigare, utan även 

begrepp som livskvalitet är viktiga att ta med i utvärderingen av behandlingen (Kelleher, 

Cardozo & Toozs-Hobson, 1995). Det finns flera olika sätt att mäta livskvalitet på. Olika 

frågeformulär och instrument har tagits fram. Det finns både allmänna och sjukdomsspecifika. 

De sjukdomsspecifika frågeformulären är inriktade på ett särskilt sjukdomstillstånd och dess 

problem (Malmberg & Mattiasson, 2005). För att mäta livskvalitet i samband med 

urininkontinens finns många frågeformulär som bygger på ett antal olika punkter så som 

hälsa, symtom, psykosociala begränsningar, personliga relationer, påverkan av 

urininkontinens och sömn. Dessa är för kvantitativa mätningar (Kelleher, Cardozo & Toozs-

Hobson, 1995). För att kvalitativt utreda urininkontinensens effekt på människor används 
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fokusgrupper, djupintervjuer och observationsstudier (Bradway, 2003). Idag finns det inte 

många kvalitativa studier inom detta område. Anledning till varför denna litteraturstudie 

utförs är att få en djupare förståelse för hur kvinnors urininkontinens kan påverka deras 

livskvalitet. 

  

Teoretisk referensram 

Virginia Henderson (1897-1996) var den första sjuksköterskan som försökte beskriva 

omvårdnadens specifika ansvarsområden. Hon definierar sjuksköterskans speciella 

arbetsuppgift på följande vis: 

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk att 

utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); 

åtgärder individen själv skulle utfört om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. 

Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart det är möjligt 

återvinna sitt oberoende” (Henderson, 1982, s.10). 

Henderson (1982) hävdar att alla människor, såväl friska som sjuka, har vissa grundläggande 

behov. Ett av dessa behov är att kunna eliminera kroppens avfallsprodukter på ett rätt sätt. 

Hon menar att sjuksköterskan skall hjälpa patienten med uttömningen. Henderson (1982) 

tycker att uttömning är starkt känslobetonat. Hon betonar att det är viktigt att komma 

patienten in på livet och att förstå vad som är hälsa för patienten. Vidare skriver hon att 

eftersom det inte anses passande att diskutera uttömning vet många människor inte så mycket 

detta ämne och har svårt att tala om problem som uppstår inom detta område. Hon menar även 

att uttömningen är ett svårt ämne att tala om och sjuksköterskan skall därför försöka 

underlätta för patienten i den mån det går vid de situationer som rör detta ämne. I sin 

omvårdnad skall patienten ha rätt till att lära. Resursbristen hos patienten kan vara orsakad av 

bristande kunskap, kraft eller vilja. Tillfriskning och förbättring är ofta beroende av att 

patienten omskolas eller rehabiliteras. Därför är det så viktigt att nå ut till denna grupp för att 

informera dem om de hjälpmedel som finns så att patienterna på så vis kan få mer kunskap 

och uppnå bättre livskvalitet (Henderson, 1982). 

 

I redan befintlig litteratur talas det om urininkontinens, dess symtom och påverkan på 

kvinnors livskvalitet. Med tanke på de hur många i världen som är drabbade anses detta ämne 

viktigt att belysa. Det krävs en djupare förståelse om hur urininkontinens påverkar kvinnors 

livskvalitet. Detta leder fram till litteraturstudiens syfte.  

 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kvinnors upplevelse av livskvalitet i samband 

med urininkontinens. 

 

METOD 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Syftet med en 

litteraturstudie är att göra en beskrivande bakgrund samt att analysera valda studier till ett 

resultat (Forsberg och Wengström, 2003). 

 

Datainsamling  

Data till bakgrunden söktes i litteratur, rapporter och vetenskapliga artiklar. Till resultatdelen 

söktes vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl, Elin@Blekinge, Medline och Psycinfo. 

Sökorden som användes var MeSH-termerna urinary incontinence, quality of life, female och 

women samt fritextsökningsordet experience (se tabell 1-4). Booleska termen AND har 

använts i sökningarna. Även manuell sökning har utförts genom att referenslistorna i de 

utvalda studierna granskades samt att dessa studiers nyckelord användes till ännu en sökning 
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för att se om ytterligare relevanta artiklar kunde finnas. De nyckelord som användes var 

narrative, interviews och lived experience. Inklusions- och exklusionskriterier bestämdes 

innan sökningarna. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer-rewied vilket 

innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. Vidare granskades artiklarna för att se att de 

innehöll bakgrund, syfte, metod och resultat. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska, vara kvalitativa och kvinnor i industrialiserade länder skulle vara 

undersökningsgrupp. Exklusionskriterierna var studier med kvinnor under 18 år, gravida, 

artiklar med medicinsk inriktning och artiklar skrivna före år 1997.  

 

Urval 

Ett första urval gjordes genom att först läsa artikelns titel och abstrakt. De artiklar som då 

överensstämde med syftet valdes ut för närmare granskning. Då framkom åtta artiklar. Hela 

innehållet på de åtta artiklarna lästes sedan igenom i urval två. De artiklar som i sin helhet 

överrensstämde med syftet valdes ut till analys (se tabell 5). Detta resulterade i sex artiklar. 

Fem artiklar fanns som fulltext i databaserna och en artikel kopierades från en tidskrift på 

Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. 

 

Analys 

Syftet med att analysera data är att skapa ordning i en mängd insamlat material så att 

slutsatser kan dras och sammanfattas till ett resultat (Polit och Hungler, 1989). En kvalitativ 

innehållsanalys, vilken har inspirerats av Burnard (1991) genomfördes. Artiklarna lästes först 

grundligt för att skapa en bild av artiklarnas hela innehåll och tydliga ämneskategorier som 

framkom i texten skrevs ner. Därefter markerades meningsbärande enheter som hade direkt 

anknytning till syftet. Detta kallas öppen kodning och gjordes i de sex artiklarnas resultatdel. 

Dessa moment gjordes enskilt för att inte påverkas av varandra. Därefter valdes de 

meningsbärande enheter ut som var understrukna av båda. De meningsenheter som endast en 

hade strukit under diskuterades och även några av dessa valdes. Meningsenheterna skrevs ner 

och klipptes ut till lappar som färgsattes för att kunna skilja de sex artiklarna åt. 

Meningsenheterna sorterades, dubbletter togs bort och olika underkategorier skapades. 

Meningsenheterna jämfördes med originalartiklarna så att de tolkades rätt när de användes i 

resultatet. Från de sex artiklar som analyserats framkom det åtta underkategorier vilka var 

aktivitet, känslor, sexualliv, hygien, uppoffringar, upplevelser av förändrad självbild, söka 

vård och lära sig leva med urininkontinens. Dessa underkategorier sattes samman till de tre 

huvudkategorier. Dessa huvudkategorier blev: faktorer som påverkar livskvalitet vid 

urininkontinens, hur livskvaliteten påverkas i det dagliga livet och strategier för att uppnå 

livskvalitet i samband med urininkontinens. 

 

RESULTAT 
Resultatet i denna litteraturstudie är uppbyggt på sex vetenskapliga artiklar där var och en 

visar ett resultat från enskilda studier gjorda mellan åren 2004-2007 (för översikt se tabell 5). 

 

 

   Känslor, förändrad självbild och söka vård.

    

    

   Hygien, sexualliv, uppoffringar och aktiviteter.

      

      

   Lära sig leva med. 

Faktorer som påverkar livskvalitet 

vid urininkontinens 

Hur livskvalitet påverkas i det 

dagliga livet  

  

  

  

  

Strategier för att uppnå livskvalitet i 

samband med urininkontinens          
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Faktorer som påverkar livskvaliteten vid urininkontinens 

I studierna framkom det ett antal faktorer som påverkar kvinnors livskvalitet i samband med 

urininkontinens. Många av kvinnorna i studierna uttryckte känslor av skam (Komorowski & 

Chen, 2006), förlägenhet (Hägglund & Ahlström, 2007) och en rädsla av att göra bort sig 

(MacDonald & Butler, 2007). Kvinnorna upplevde urininkontinens som ett tabu (Hägglund & 

Ahlström, 2007) och kände att de levde med skam hela tiden (Hägglund & Wadensten, 2004). 

Många kopplade sitt tillstånd tillbaka till barndomen, då det var pinsamt att i vuxen ålder 

kissa på sig. En medverkande i studierna berättade att hon kände sig som ett ”dumt barn”, en 

annan upplevde sig själv som en ”stor baby”. Redan som liten hade en kvinna fått höra att det 

var fel att kissa på sig (MacDonald & Butler, 2007). Skam uppkom i umgänge med andra 

människor (Komorowski & Chen, 2006) och upplevde även skam i familjesituationer 

(Hägglund & Ahlström, 2007). 

 

Kvinnornas tillstånd gjorde att några upplevde en lägre tillfredsställelse i mötet med andra 

(Hägglund & Ahlström, 2007) och att kunna prata öppet om sitt tillstånd ansågs av vissa som 

ett problem (Hägglund & Wadensten, 2004). De antog att urininkontinensen inte var ett 

socialt accepterat ämne. En del av kvinnorna hade aldrig delgivit någon sina problem 

(MacDonald & Butler, 2007), urininkontinens upplevdes som en stor, djup hemlighet. En 

kvinna uppgav att hon kände sig som en udda person för att hon inte hade talat med andra 

kvinnor som hade liknande problem (Bradway & Barg, 2006). Några upplevde tillståndet som 

för intimt och privat (Hägglund & Ahlström, 2007) samt att det inte känns naturligt att tala om 

(Hägglund & Wadensten, 2004). En deltagare i studierna menade bestämt att detta ämne inte 

var något att prata om (Bradway & Barg, 2006) och några menade att dom inte blev förstådda 

eftersom det inte alltid synts utanpå att de läckt urin (Komorowski & Chen, 2006). Några av 

kvinnorna berättade dock att de inte hade några som helst problem att tala öppet om tillståndet 

med både mannen (Hägglund & Ahlström, 2007), vänner och andra familjemedlemmar 

(Bradway & Barg, 2006).  

 

Isolering upplevdes av många av kvinnor ha i studierna som ett resultat av sin urininkontinens 

eftersom de inte kunde vara sociala på det planet som de hade önskat (Hägglund & Ahlström, 

2007). De drog sig undan från vänner och samhället, en kvinna ansåg sig av samhället som 

värdelös (Bradway, 2005). Vissa kände sig exkluderade och ensamma (Komorowski & Chen, 

2006). En studiedeltagare berättar att hon hellre ville leva sitt liv ensamt på grund av sin 

urininkontinens (Bradway, 2005). Tillståndet upplevs av en kvinna som tröttsamt eftersom 

hon hela tiden försökte kontrollera sina handlingar för att undvika urinläckage (Komorowski 

& Chen, 2006). Ett stort behov av att distansera sig upplevdes av många kvinnor (Hägglund & 

Wadensten, 2004).  

 

Flertalet kvinnor i studierna kände sig sårbara (Hägglund & Ahlström, 2007) och uppgav att 

en del av dem hade gått förlorat speciellt deras stolthet och värdighet. Detta upplevdes som 

smärtsamt (Bradway & Barg, 2006). Några kände att deras självkänsla och självförtroende 

påverkats (MacDonald & Butler, 2007). Andra skyller tillståndet på sig själva (Komorowski 

& Chen, 2006), eftersom de trodde urininkontinens uppkom genom ständiga toalettbesök som 

barn eller att det var en del av åldrandet (Komorowski & Chen, 2006). En kvinna trodde att 

hon drabbats av urininkontinens på grund av att hon inte gjort bäckenbotten övningar 

(Hägglund & Ahlström, 2007). Övervikt ansågs också som en bidragande orsak (Bradway & 

Barg, 2006). När urinläckaget inte kunde stoppas kände de sig desperata, osäkra och hjälplösa 

(Hägglund & Ahlström, 2007). 
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En känsla av att inte längre kunna kontrollera sin kropp präglade vissa kvinnors tankar. Andra 

upplevelser som kom fram i studierna var att kvinnorna kände sig irriterade, arga (Hägglund 

& Ahlström, 2007), ledsna, deprimerade, obekväma, rädda (Komorowski & Chen, 2006) och 

att vara beroende av andra (MacDonald & Butler, 2007).  

 

Att gå utan trosskydd kändes som en osäkerhet, medger en av kvinnorna (Bradway, 2005). En 

medverkande berättar att hon inte haft något offentligt urinläckage, hon ansåg att det skulle 

vara hemskt. Kvinnorna överlag hade en rädsla av att kissa på sig offentligt (Bradway & Barg, 

2006), känslan av urin rinnandes ner för benen är något som inte kan jämföras med något 

annat (Hägglund & Ahlström, 2007). Kvinnorna tänkte ofta på sitt tillstånd (Komorowski & 

Chen, 2006) och på hur urinläckage skulle kunna förhindras. En kvinna ansåg att 

urininkontinens var detsamma som att vara sjuk (Bradway & Barg, 2006). En deltagare 

uppger ett direkt hat till sitt tillstånd (Bradway, 2005). Gemensamt för de flesta var att de 

ansåg att urininkontinensen begränsade deras liv (Komorowski & Chen, 2006).  

 

Det var många kvinnor som inte hade sökt sjukvård för sina läckagebesvär. Vissa tänkte att de 

skulle söka hjälp men på grund av tidsbrist lade dom det framför sig, andra sökte inte hjälp på 

grund av rädsla inför mötet (Hägglund & Wadensten, 2004). Det var pinsamt att söka hjälp 

och de skämdes över sin situation (Komorowski & Chen, 2006). Några tyckte inte att 

urininkontinens var ett så stort problem att söka sjukvård för. En ansåg att om hennes trosor 

var våta varje dag skulle hon söka hjälp. Andra sökte sjukvård för att få ett bra fungerande 

sexualliv (Hägglund & Wadensten, 2004). Några av dem som medverkat i studierna trodde 

inte att det fanns någon behandling att få, därför hade de inte sökt hjälp (Bradway & Barg, 

2006). Hos de kvinnor som hade sökt hjälp framkom dåliga erfarenheter såsom nonchalans, 

dåligt bemötande, ingen uppföljning och att de blev mentalt sårade (Hägglund & Ahlström, 

2007) samt en känsla att av inte bli tagna på allvar (Bradway & Barg, 2006).   

 

Hur livskvaliteten påverkas i det dagliga livet 

Kvinnorna kände att de undvek aktiviteter som kunde framkalla urinläckage, det kunde vara 

att lyfta, hoppa och springa (Hägglund & Ahlström, 2007). Urinläckaget begränsade på så sätt 

deras träningsmöjligheter. Majoriteten berättade att de inte längre ville promenera, av rädsla 

för att bli våta. En av kvinnorna uppgav att hon undvek andra sociala kontakter av rädslan att 

kissa på sig. Tidigare besökte hon regelbundet ett buddisttempel vilket hon inte länge i samma 

utsträckning kan göra eftersom templet ligger på en kulle. En annan kvinna berättade att hon 

drabbades av urinläckage när hon ställde sig upp, tidigare brukade hon promenera varje dag. 

Hennes byxor blev så pass våta att hon var tvungen att byta byxor efter varje promenad 

(Komorowski & Chen, 2006). Kvinnorna som levde med urininkontinens förklarade hur de 

hela tiden tänkte på vilka aktiviteter de skulle kunna klara av (Hägglund & Wadensten, 2004).  

  

De kände att de inte hade samma förmåga att leva ett så aktivt liv som tidigare (MacDonald & 

Butler, 2007). Urininkontinensen öppnade deras ögon och fick dem att tänka över sin 

arbetssituation (Hägglund & Wadensten, 2004). De arbetande kvinnorna upplevde en negativ 

påverkan i arbetet och till deras beteende på arbetsplatsen, detta genom att de hela tiden måste 

planera sin arbetsdag utifrån var toaletterna var belägna (Hägglund & Ahlström, 2007).  

 

En av deltagarna i studierna uppger att hon inte längre kunde gå ut regelbundet (Komorowski 

& Chen, 2006). Urininkontinensen hade blivit ett hinder (Hägglund & Wadensten, 2004). De 

kände att de var tvungna att vara hemma och hade mindre möjlighet att träffa sina vänner i 

samma utsträckning som tidigare (Komorowski & Chen, 2006). Vissa av kvinnorna såg det 

som ett problem i mötet med män, familjemedlemmar och ute i samhället (Bradway, 2005). 
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En kvinna talade om att urininkontinensen hade ett stort inflytande över hennes liv, hon och 

hennes man upplevde en reducerad möjlighet att besöka vissa platser (Bradway & Barg, 

2006). En annan kvinna saknade att springa och hoppa med sina barn (Hägglund & Ahlström, 

2007). En tredje kvinna saknade att kunna gå ut och dansa. Några upplevde även att sömnen 

påverkades, de kände sig trötta eftersom de sov dåligt på nätterna (Komorowski & Chen, 

2006). En kvinna berättade att hon var mycket irriterad i ljumskarna på grund av våta byxor 

och att detta framkallade klåda nattetid (MacDonald & Butler, 2007). 

 

I studierna framkom det att majoriteten av kvinnorna upplevde att urininkontinensen 

påverkade deras hygien negativt. Några av kvinnorna var tvungna att ha med sig kläder till 

ombyte samt att de dagligen behövde tvätta sina kläder (Komorowski & Chen, 2006). De 

hade ofta en känsla av att vara blöta och kalla, denna känsla förstärktes när de var uppe och 

rörde sig istället för att vara stilla. En studiedeltagare berättade också att det inte alltid fanns 

möjlighet att byta kläder och att detta bidrog till infektioner (MacDonald & Butler, 2007). 

Många kände ett stort behov av att bada och duscha regelbundet, ibland flera gånger om 

dagen för att eliminera känslan av att vara smutsig och lukta illa. En kvinna berättar att hon 

skulle bada men att hon i vattnet kissade på sig, detta gjorde att hon kände sig smutsig och 

oren istället för att vara ren och fräsch (Bradway & Barg, 2006).  

 

Kvinnornas sexualliv påverkades av urininkontinensen. En kvinna berättar att hon inte längre 

kunde njuta av sex och detta gjorde henne otillfredsställd med livet (Komorowski & Chen, 

2006). Urininkontinensen påverkade definitivt intimiteten och sexuella relationer medger en 

av deltagarna. En annan kvinna med urininkontinens berättade att detta var ett problem 

eftersom hon tyckte att ett bra sexualliv var viktigt för människan. Sexuallivet var inte längre 

så spontant som det brukade vara, de fick hela tiden planera när de skulle vara intima med 

sina män. Det upplevdes inte längre som roligt. Dock uppgav en kvinna att hennes man inte 

hade märkt av att hon luktade illa eller var oren, det spelade ingen roll för maken att hon var 

urininkontinent, trots detta kände kvinnan sig inte ren. En annan deltagare berättar att det inte 

alltid är så lätt inför nya sexuella relationer som singel (Hägglund & Wadensten, 2004).  

 

Det var viktigt för kvinnorna att planera dagen utifrån att inte läcka urin, de var beroende att 

ha en toalett nära till hands. En kvinna berättar att hon använde toaletten minst en gång i 

timmen (Hägglund & Ahlström, 2007). För att inte behöva använda toaletten så ofta var det 

några som minimerade sitt vätskeintag, de visste att det inte var bra med för lite vätska men 

ansåg att det inte fanns något val. De menade att om de drack för mycket vätska fick lida för 

detta (MacDonald & Butler, 2007). För att inte kissa på sig fick en av kvinnorna sitta på 

toaletten när hon skulle hosta (Bradway, 2005). Det framkom även att vissa kvinnor var 

tvungna att stå med benen ihop, kände sig inte fria i sitt rörelsemönster samt att någon kände 

sig så smutsig att hon inte ens ville äta (Komorowski & Chen, 2006). En kvinna som såg sin 

urininkontinens som ett stort problem berättade att hon hela tiden letade mer energi för att 

kunna hantera sitt tillstånd (Bradway, 2005). En av deltagare i studierna, som var lärare till 

yrket, vågade inte längre skratta med eleverna om hon inte hade något skydd i trosorna 

(Komorowski & Chen, 2006).  

 

Strategier för att uppnå livskvalitet i samband med urininkontinens 

Lära sig att kontrollera sitt tillstånd, tyckte en av kvinnorna var viktigt, och att inte bli 

kontrollerad av sin urininkontinens. Innan kvinnan lärde sig leva med läckagen kunde hon 

inte resa och göra vissa saker, när läckagen väl kunde kontrolleras lite bättre kände hon sig 

lycklig. Varje gång kvinnan upplevde dåliga erfarenheter av sin urininkontinens lärde hon sig 

något av det (Bradway, 2005). En annan kvinna kände något liknade, att när hon väl hade vant 
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sig vid tillståndet mådde hon bra (Komorowski & Chen, 2006). Det framkom i studierna att 

många deltagare inte tyckte det var ett så stort problem, det var inte något att skämmas över 

och att det fanns andra saker i deras liv som var mycket viktigare (Hägglund & Ahlström, 

2007). Det var bara något man måste leva med. En medverkande i studierna kände att hon inte 

blivit straffad, utan det bara var nåt som kom (Bradway & Barg, 2006). Det var helt normalt 

att drabbas av detta tillstånd efter ha fött så många barn, sa en annan (Hägglund & Ahlström, 

2007). En kvinna hann inte tänka så mycket på sitt tillstånd eftersom hon hade så mycket att 

göra med sitt arbete och sin familj. Några tänkte inte så mycket på sitt tillstånd längre då de 

var trötta på att urininkontinensen tidigare hade styrt deras liv (Hägglund & Wadensten, 

2004). En deltagare i studierna upplevde inte sitt tillstånd som speciellt svårt (Bradway & 

Barg, 2006).  

 

DISKUSSION 
Metod  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser i samband med 

urininkontinens. Resultatet bygger på kvalitativa artiklar. Det hade varit intressant om en 

empirisk studie hade genomförts, detta för att därigenom kunna styra upplägget och innehållet 

mer. Livskvalitet som begrepp benämns i kvantitativ forskning men i den kvalitativa 

forskningen ges en mer djupare förståelse av begreppet. Eftersom studierna var kvalitativa 

utfördes olika sorters intervjuer för att ta reda på kvinnornas upplevelser av hur 

urininkontinensen påverkar deras livskvalitet. Malmberg och Mattiasson (2005) säger att det 

finns en del frågeformulär som mäter livskvaliteten hos människor som är urininkontinenta. 

Dessa är framtagna för att mäta livskvaliteten i kvantitativa studier. I kvalitativa studier 

används i huvudsak djupintervjuer och observationsstudier. 

 

Datainsamlingsmetoderna inspirerades av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Både 

MeSH-termer och fritextord användes i sökningen. En hel del träffar framkom när sökningen 

gjordes endast på MeSH-termer. Hela ordet ”urinary incontinence” användes istället för att 

bara söka på ordet incontinence eftersom det säkert hade uppkommit en del träffar som 

handlat om fekalinkontinens då. Den Booleska termen AND användes mellan sökorden för att 

begränsa antalet träffar.  

 

De artiklar som framkom i träfflistan granskades genom läsning av titel och abstract. Detta 

var urval ett. Redan här föll många artiklar bort eftersom de flesta var kvantitativa studier. 

Många artiklar i träfflistan var även medicinska och togs därför bort. Användbara artiklar kan 

dock ha förbigåtts eftersom vissa artiklar inte innehöll något abstrakt. Urval ett resulterade i 

åtta artiklar. I urval två lästes hela artikelns innehåll igenom. Av de åtta artiklar föll ytterligare 

två artiklar bort eftersom en inte var vetenskaplig trots att sökningen hade skett genom att 

markera för peer-rewied och den andra visade sig vara kvantitativ. Sex artiklar återstod vilka 

användes till studiens resultat. Av de artiklar som användes till resultatet framkom att det hade 

liknade innehåll och det styrker trovärdigheten i denna studie. Om fler artiklar hade funnits 

skulle resultatet i denna studie eventuellt ha sett annorlunda ut eftersom fler aspekter från 

kvinnorna möjligtvis hade framkommit.   

 

För att eventuellt kunna öka antalet artiklar gjordes en manuell sökning genom att granska de 

redan utvalda artiklarnas referenslistor. Dessutom utfördes en ny sökning på de resterande 

artiklarnas nyckelord. Samma artiklar som framkom i urval ett kom då upp även i denna 

sökning vilket kan tyda på att hela ämnesområdet är genomsökt i databaserna. I databaserna 

söktes artiklar skrivna från år 1997 och framåt. Den äldsta artikeln som ingår i resultatet är 

från år 2004. Detta talar för att aktuell forskning ligger till grund för resultatet. En 
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inklusionskriterie var att studierna skulle vara utförda med kvinnor i industrialiserade länder. 

En artikel beskrev intervjuer med kinesiska kvinnor. Det har dock diskuterats om Kina är ett 

sådant land. Vissa forskare påstår att Kina är ett industriland medan andra påstår att det är 

under utveckling till att bli ett industriland. Artiklarna till resultatet är alla sex skrivna på 

engelska. Då engelskan översattes till svenska kan där finnas en risk för att meningar kan ha 

förlorat sin betydelse. Studier på andra språk än svenska och engelska kunde ha ingått i 

studien men kunde ej användas på grund av språkbegränsningar.  

 

Analysmetoden är inspirerad av Burnard (1991). Den metoden innehåller 14 steg. Dessa steg 

”flyter” in i varandra och kan vara svåra att särskilja. Alla stegen diskuterades dock för att 

skapa kontroll under hela analysen. I övrigt var metoden lätt att följa och förstå samt att den 

har en röd tråd. Burnads metod används för att sätta samman data från kvalitativa studier 

vilket gör den passande till denna studie. Inspirerade av Burnards analysmetod framkom först 

åtta underkategorier som till slut bildade tre huvudkategorier i resultatet. Det som var något 

komplicerat var att namnge dessa så de passade innehållet. 

 

Som teoretisk referensram valdes omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson. Detta för att 

hon anser att eliminationen är starkt känslobetonat ämne samt att hon lyfter fram 

sjuksköterskans roll inom detta område. En diskussion har förts om Virginia Henderson var 

det rätta valet av teoretisk referensram. Hennes omvårdnadsteori är grundläggande och 

konkret. Hade en mer filosofisk omvårdnadsteoretiker valts kunde en diskussion utifrån andra 

synvinklar uppkommit. 

 

Resultat 

Denna litteraturstudie är utförd för att belysa och få en djupare förståelse för kvinnors 

livskvalitet i samband med urininkontinens. De åtta underkategorierna sammanfördes till tre 

huvudkategorier eftersom det gav ett mer sammanhängande och överskådligt resultat.  

 

I studien framkom det att kvinnorna upplevde svårigheter med fysiska aktiviteter i det dagliga 

livet. Sjöberg (2007) skriver att alla människor har behov av fysisk livskvalitet. Även SBU 

(2000) betonar hur urininkontinens ger effekter på kvinnors möjligheter till aktiviteter. 

Hägglund (2002) menar också att aktiviteter som tunga lyft, idrotta, shoppa och besöka 

vänner undviks av kvinnorna. Henderson (1982) skriver att en persons kroppsställning och 

rörelsemönster speglar dennes sinnesstämning och allmänna inställning till livet. Någon form 

av fysisk aktivitet går alltid att ordna och den betydelsen som rörligheten har för människan 

ger stöd för att sjuksköterskan bör finna goda skäl och hjälpmedel för att göra det möjligt med 

aktivitet för kvinnor med urininkontinens.  

 

Det framkom i resultatet att kvinnorna upplevde en negativ påverkan på sitt arbete och 

beteende på arbetsplatsen. Det är viktigt för människan att den känner sig kapabel att delta i 

de som den uppfattar som sitt liv (Hellström och Lindehall, 2006). Henderson (1982) menar 

att för de flesta människor är det svårt att föreställa sig att inget uträttats under en dag. En 

normal dag förknippas av de flesta som något som ger ett påtagligt resultat. SBU (2000) 

menar också att de sociala effekterna av urininkontinens kan vara att bli sjukskriven. För att 

uppnå livskvalitet berättar Henderson (1982) att det är mindre skrämmande med förändringar 

om personen kan fortsätta arbeta. Sjuksköterskan kan uppmuntra personen till sysselsättning 

och ordna med hjälpmedel inför detta så personen upplever sig delaktig i produktiv 

verksamhet. Ju kortare tid personen är ifrån sitt arbete desto lättare går återanpassningen. 

En isolerande känsla och att inte längre kunna var social på det planet som kvinnorna önskade 

gjorde att deras livskvalitet påverkades. I Maslows behovstrappa, som redovisas i 
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bakgrunden, är vänskap det tredje steget för att uppnå lycka (Sjöberg, 2007). Urininkontinens 

är inget som det direkt pratas om i vardagslivet, detta gör att kvinnorna känner sig isolerade 

och vill distansera sig från sin vänskapskrets (SBU, 2000). Ensamhet ökar en människas 

lidande. Distansering från vänner och andra anhöriga förstärker känslan av lidande. 

Sjuksköterskan bör känna till att alla människor har gemensamma behov av kärlek, 

uppmuntran och att känna sig nyttig. En del av de mänskliga grundbehoven är att känna 

ömsesidigt beroende (Henderson, 1966). 

 

Som en direkt följd av urininkontinensen påverkades några kvinnors sömn vilket gjorde att 

kvinnorna kände sig trötta. Något som också framkom i resultatet var att sova med våta trosor, 

detta framkallade då klåda och irritation på huden. Henderson (1982) anser att människan 

aldrig ska behöva sänka sin standard gällande renlighet på grund av att hon eller han lever 

med urininkontinens. Malmberg och Mattiasson (2005) skriver att urininkontinens kan leda 

till störd nattsömn och hudproblematik. Henderson (1982) skriver att människan ser sömn och 

vila som något självklart till den dagen man drabbas av ett tillstånd som gör att man inte får 

sova i samma utsträckning som tidigare. Det framkom i resultatet att kvinnornas hygien 

påverkade upplevelsen av livskvalitet. Rädslan för att lukta illa och känna sig våt dominerade 

kvinnornas tankar. Det personliga egenvärdet riskerar att minska på grund av rädslan att lukta 

illa. Många kvinnor lever med en ständig oro över att deras urininkontinens skall märkas av 

andra (Malmberg & Mattiasson, 2005). 

 

I resultatet uppgav kvinnorna att deras urininkontinens gav effekter på deras sexualliv. De 

upplevde bland annat att de inte längre var lika spontana. SBU (2000) skriver att många 

kvinnor med urininkontinens helt avstår från ett sexualliv.  

 

Risken att kissa på sig på grund av för mycket vätskeintag visas i litteraturstudien. Hägglund 

(2002) skriver i sin avhandling att kvinnor försöker hantera sin urininkontinens genom att 

dricka mindre. Henderson (1982) anser att sjuksköterskan har en viktig roll gällande 

personens vätske- och näringsbehov. Sjuksköterskan ska känna till vad som är normalt att 

tillföra kroppen och utifrån det agera om personen intar för lite vätska.   

 

Resultatet visar att kvinnorna kände skam och var rädda för att göra bort sig. Många höll sin 

urininkontinens hemlig. De kände en lägre tillfredställelse i mötet med andra. Det kändes 

pinsamt och för privat att tala om sin inkontinens. Henderson (1982) skriver att uttömningen 

är ett starkt känslobetonat ämne som det kan vara svårt att tala om, det anses av många som 

opassande att diskutera med andra. En del av kvinnorna hade inte sökt sjukvård för sina 

besvär på grund av dessa känslor. Det kan vara lättare för en kvinna med urininkontinens att 

tala med en sjuksköterska av samma kön. Detta för att lättare kunna samtala om tillståndet 

och inte behöva uppleva det som lika pinsamt. SBU (2000) skriver att urininkontinens inte är 

något som det direkt talas öppet om. Sjöberg (2007) har illustrerat Maslows behovstrappa. Det 

andra steget är behovet av trygghet. Detta behov måste tillfredsställas innan de övre stegen 

kan uppnås för att nå ”lycka”.  

 

En del av kvinnorna uppgav en del känslor och tankar som påverkade deras livskvalitet 

negativt. Dessa var bland annat att de kände sig sårbara, deras stolthet förlorades samt att 

deras självkänsla och självförtroende påverkades, detta återfinns i det fjärde steget i Maslows 

trappa som handlar om behovet av respekt och självrespekt (Sjöberg, 2007). 

 

En del av kvinnorna tyckte inte att deras urinläckage var så farligt. De hade accepterat sitt 

tillstånd och valde att se det som en del av sitt liv. The WHOQOL Group (1995) skriver att 
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livskvalitet är individens egna uppfattning knutet till det värdesystem som personen lever i. 

Hellström och Lindehall (2006) menar att om människan bedömer sitt liv som bra i relation 

till sina centrala värderingar och har förmågan att ta del i det som personen uppfattar som sitt 

liv så uppnås god livskvalitet. Henderson (1982) skriver i sin bok att sjuksköterskan har en 

viktig roll gällande att hjälpa människor att acceptera det som inte kan förändras. För att 

kvinnorna ska acceptera sitt tillstånd utgör sjuksköterskan en tolk mellan sjukdomen och 

kvinnan, för att på så vis hjälpa kvinnan att övervinna psykologiska problem i samband med 

tillståndet.  

 

 

SLUTSATSER 
Denna litteraturstudie har givit en större förståelse för hur urininkontinens påverkar 

livskvaliteten hos de kvinnor som är drabbade av detta tillstånd. Det är många faktorer som 

påverkades, fler än vad som kunde anas, innan litteraturstudien påbörjades. En sak som 

framkom i studien var att de kvinnor som hade accepterat sitt tillstånd upplevde sin 

livskvalitet som god. För att kunna acceptera sin situation krävs det kunskap och förståelse. 

Henderson (1966) betonar i sin bok hur viktigt det är att kvinnan själv har självkännedom och 

önskan om tillfrisknande genom vård. Det är här som sjuksköterskan kommer in i bilden och 

kan hjälpa till. Sjuksköterskan spelar även en avgörande roll gällande tillfrisknande på så vis 

att ge kvinnan möjlighet till en bättre livskvalitet genom att undervisa och hjälpa henne på 

olika vis. Om sjuksköterskan är uppmärksam på området som rör urininkontinens kan hon 

eller han nå ut till denna patientgrupp och hjälpa patienterna att lära. Ett alternativ skulle 

kunna vara att i vården till patienterna ha någon form av rutinfråga som handlar om 

urininkontinens. Frågor om hur patienter sköter sin mage är inget ovanligt att höra. Det borde 

vara lika självklart att fråga om de upplever några problem med sin miktion. Många gånger är 

frågan mer inriktad mot att fråga om patienten använder något skydd i form av blöja eller 

liknande. Men har patienten aldrig talat om sin urininkontinens tidigare så har de inte fått 

information om hjälpmedel. En rak och konkret fråga är lättare att svara på för att kunna ge 

hjälp. Detta för att kunna nå ut till så många som möjligt och bidra med kunskaper som kan ge 

en bättre livskvalitet.  

 

Förslag till vidare studier 

Idag är urininkontinens ett tabubelagt ämne som det inte gärna talas om. Det kan antas att 

antalet personer med urininkontinens kommer att öka då vi i framtiden kommer att få fler 

äldre. I sökningarna framkom det få kvalitativa studier inom detta ämne. Förslagsvis kan fler 

kvalitativa studier utföras. Ett annat förslag är att fler studier på män utförs då de flesta studier 

idag är utförda på enbart kvinnor. Det är viktigt att beskriva upplevelser, tankar och känslor 

kring detta område. Om livskvaliteten inom detta ämne ytterligare belyses kan en djupare 

förståelse leda till bättre hjälp för kvinnor med urininkontinens.  
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  Bilaga 1(4) 

Tabell 1. Antal träffar vid artikelsökning i CINAHL. 

SÖKORD TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 

Urinary 

incontinence 

3869 0 0 

Urinary 

incontinence 

AND Quality of 

life 

842 0 0 

Urinary 

incontinence 

AND Quality of 

life AND female 

81 2 0 

  

 

 Tabell 2. Antal träffar vid artikelsökning i PSYCINFO. 

SÖKORD TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 

Urinary 

incontinence 

1461 0 0 

Urinary 

incontinence 

AND 

 Quality of life 

238 0 0 

Urinary 

incontinence 

AND 

Quality of life 

AND 

women 

179 0 0 

Urinary 

incontinence 

AND Quality of 

life AND 

Women AND 

Experience 

47 1 1 
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                             Bilaga 2(4) 

Tabell 3. Antal träffar vid artikelsökning i MEDLINE. 

SÖKORD TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 

Urinary 

incontinence 

13565 0 0 

Urinary 

incontinence 

AND Quality of 

life 

570 0 0 

Urinary 

incontinence 

AND 

Quality of life 

AND 

Women 

15 3 3 

 

 

Tabell 4. Antal träffar vid artikelsökning i ELIN@Blekinge. 

SÖKORD TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 

Urinary 

incontinence 

5077 0 0 

Urinary 

incontinence 

AND Women 

 

2044 0 0 

Urinary 

incontinence 

AND women 

AND 

Experience 

108 2 2 
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               Bilaga 3(4) 

Tabell 5. Artikelöversikt av valda artiklar. 

Författare/ 

Publikationsår/ 

Land 

Titel/Tidsskrift Syfte Metod/Urval Resultat 

Bradway, C. 

(2005) 

 

USA 

Women´s 

Narratives of 

Long-Term 

Urinary 

incontinence 

Urologic 

nursing, 

Official journal 

of the American 

urological 

association 

allied 

Att undersöka 

upplevda 

erfarenheter och 

dess innebörd vid 

långvarig 

urininkontinens. 

Djupgående 

intervjuer med 17 

kvinnor i åldrarna 

28-86 år som har 

långvarig 

urininkontinens 

problematik. 

Urininkontinens 

beskrivs av de 

intervjuade som 

ett tillstånd som 

ingår i en 

livshistoria och 

att de drabbade 

relaterar sin 

inkontinens till 

historier som 

följer ett upplevt 

format. 

Bradway, C., 

och Barg, 

F.(2006) 

 

USA 

Developing a 

cultural model 

for long-term 

female urinary 

incontinence 

Social science 

and medicine 

Att undersöka den 

subjektiva 

upplevelsen av 

långvarig 

urininkontinens 

och visa hur en 

kulturell modell 

kan precisera den 

upplevelsen. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 17 

kvinnor i åldrarna 

28-86 år som har 

urininkontinens 

problematik. 

Visar en 

betydande 

skillnad jämfört 

mellan den 

kulturella 

modellen och 

den medicinska 

modellen. 

Hägglund, D., 

och Wadensten, 

B. (2004) 

 

Sverige 

Fear og 

humiliation 

inhibits 

women´s 

careseeking 

behaviour for 

long-term 

urinary 

incontinence 

Scandinavien 

Journal of 

caring science 

Att belysa 

meningen av 

kvinnors 

upplevelser varför 

de inte sökt vård 

för sina 

inkontinensbesvär. 

Intervjuer med 13 

kvinnor i åldrarna 

37-52 år som inte 

sökt hjälp för sina 

besvär. 

Kvinnorna 

upplevde det 

som en 

obekväm 

situation med 

skam och att de 

hade personlig 

skäl till att inte 

söka hjälp samt 

förutfattade 

meningar om 

vården. 

Hägglund, D., 

och Ahlström, 

G. (2007) 

 

Sverige 

The mening of 

women´s 

experience of 

living with 

long-term 

urinary 

incontinence is 

powerlessness 

Journal of 

Clinical  

Nursing 

Att belysa 

kvinnors 

upplevelser att 

leva med 

långvarig 

urininkontinens. 

Intervju med 14 

kvinnor i åldrarna 

34-52 år som sökt 

vård för sina 

besvär. 

Två 

huvudteman 

visades i 

resultatet. Det 

ena var att det 

kände sig 

sårbara och det 

andra var att 

sträva efter att 

anpassa sig. 
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        Bilaga 4(4) 

 

Komorowski, L., 

och Chen, B. 

(2006) 

 

Kina 

Female urinary 

incontinence in 

China: 

Experiences and 

perspectives 

Health care for 

women 

international 

Att undersöka 

erfarenhet och 

uppfattningar i 

samband med 

urininkontinens 

bland kinesiska 

kvinnor. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

15 kvinnor i 

åldrarna 24-81 år 

med 

diagnostiserad 

urininkontinens. 

Den negativa 

påverkan av 

urininkontinens 

var bland annat 

begränsad 

motion och 

pinsamma 

situationer. 

MacDonald, 

CD., och Butler, 

L. (2007) 

 

Kanada 

Silent no more: 

Stories of living 

with urinary 

incontinence in 

long-term care 

Journal of 

gerontological 

nursing 

Att utforska äldre 

kvinnors 

upplevelser av 

urininkontinens 

inom långvården. 

Semi-

strukturarade 

intervjuer med 

sex kvinnor i 

åldrarna 73-94 år 

som haft 

urininkontinens 

problematik 

sedan minst sex 

månader 

Upplevelserna 

var att tappa 

kontrollen, 

isolering, fysiska 

besvär, hantering 

av sin 

urininkontinens 

samt dålig 

påverkan utav 

vården. 

 

 

 

 

 

 

 

 




