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 Abstrakt 

 Urininkontinens är ett utbrett folkhälsoproblem och är ett av de vanligaste  

medicinska problemen i primärvården. Syftet med denna  

litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med  

 urininkontinens. Sju vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ 

 manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i sex kategorier: 

 att skämmas och känna sig gammal, värdelös och beroende, att inte veta vilken  

 behandling som finns och inte vilja söka hjälp, att lida av smärta, oro och  

 nedstämdhet, att sexlivet påverkas negativt, att känna sig begränsad i de dagliga 

aktiviteterna och att kontrollera och planera sin urininkontinens. Kvinnor som 

led av urininkontinens behövde stöd och hjälp både av sjukvården och av när-

stående att våga tala öppet om inkontinensproblemet för att få en bättre livskva-

litet. Att informera om hur inkontinensen påverkar kvinnornas hälsorelaterade 

livskvalitet är också väsentligt för att öka förståelsen hos allmänheten. Sjukskö-

terskan har en viktig roll i utbildningen av inkontinenta kvinnor för att se till att 

dessa får kontinuerlig hjälp med råd och stöd. En förutsättning som sjuksköters-

ka att kunna ge god omvårdnad är att ha kunskap ur ett medicinskt perspektiv, 

vilka behandlingar som finns, prognos, orsak, symtom samt hur man ska hantera 

problemet. 

  

Nyckelord: kvinnor, inkontinensproblem, skam, kvalitativ innehållsanalys, planera sitt liv 
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Urininkontinens är ett vanligt medicinskt problem i primärvården. Det är vanligare än diabe-

tes, Alzheimers sjukdom och många andra åkommor som kräver mycket mer uppmärksamhet. 

Kvinnor drabbas i mycket större skala av urininkontinens än män. Var tredje kvinna över 65 

års ålder har någon form av inkontinens och 12 % har dagliga problem med inkontinens (Bar-

ry & Weiss, 2005). 

 

Bland våra äldre som bor på särskilda boenden är mer än 50 % urininkontinenta. Detta medför 

problem som större risk för fall, ökade uppvakningar på nätterna, rött, sårigt underliv, åter-

kommande urinvägsinfektioner, social isolering, minskade dagliga aktiviteter och depression. 

Därför har sjukvårdspersonalen en viktig uppgift med att upptäcka, diagnostisera och behand-

la dessa problem för att de äldre ska kunna bevara sin livskvalitet (Wood, 2005). 

  

Kvinnor som fött barn är en annan stor riskgrupp för inkontinens. Om inkontinens problemen 

består i tre månader, så kommer troligtvis problemet att finnas kvar även fem år senare. 

Många kvinnor kommer att ha livslånga problem om deras urininkontinens inte behandlas. 

Det finns kvinnor som tror att det tillhör livet att bli urininkontinent och de vet inte att enkla 

behandlingsmetoder kan förbättra deras livskvalitet. Ett första steg är etablera en dialog mel-

lan patienterna och doktorn, så att kvinnorna kan känna sig bekväma när de söker hjälp för sin 

inkontinens långt innan den blir ett bestående problem (Brubaker, 2005). 

 

Urininkontinens beskrivs av hälso- och sjukvården som ett problem som är vanligt med sti-

gande ålder. Kvinnornas uppfattning om urininkontinens är att de tror att inkontinens tillhör 

åldrandet och det resulterar i att de inte söker hjälp eller att hälso- och sjukvården ignorerar 

problemet. Trots att noggrann diagnos och behandling kan bota eller förbättra för den största 

delen av dem som är drabbade av urininkontinens, så undviker 30-50 % att söka hjälp (Dowd, 

1991). En medicinsk definition av urininkontinens är att det är ofrivilligt urinläckage som är 

objektivt påvisbart och som utgör ett socialt eller hygieniskt problem för individen (Abrams, 

Blaivas, Stanton & Andersen, 1988). Urininkontinensen kostar samhället tre till fyra miljarder 

kronor om året i vårdkostnader. Kostnaderna för äldrevård och hjälpmedel utgör de största 

posterna (SBU, 2000, s. 16). 

 

Urininkontinens kan delas in i fyra typer. Vid ansträngningsinkontinens läcker man urin vid 

hosta, skratt och tunga lyft. Den här typen av inkontinens förekommer nästan bara hos kvin-

nor (Shultz, 2004). Orsaken till ansträngningsinkontinens är i de flesta fall förslappning och 
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uttänjning av bäckenbottenmuskulaturen som håller urinblåsan på plats. Den vanligaste an-

ledningen anses vara tilltagande ålder, graviditeter och förlossningar (Norton & Brubaker, 

2006). Trängningsinkontinens anses bero på en överaktiv blåsa och symtomen är täta träng-

ningar, plötsligt urinläckage och man hinner inte alltid i tid till toaletten (Shultz, 2004) Träng-

ningsinkontinens förekommer i alla åldrar men är vanligare hos äldre samt vid neurologiska 

sjukdomar, Parkinsons sjukdom, stroke, diabetes, MS och vid demens (Wood, 2005). Vanligt 

är också blandinkontinens som är en kombination av ansträngningsinkontinens och träng-

ningsinkontinens. Vid överrinningsinkontinens är blåsan fylld av urin som rinner över. Besvä-

ren kan variera från att man läcker i samband med ansträngning till ständigt småsipprande 

urin (Shultz, 2004). 

  

Livskvaliteten försämras påtagligt för den som drabbas av urininkontinens kanske mer än vid 

andra sjukdomstillstånd. Individens bedömning av sin livskvalitet är givetvis starkt subjektivt 

och påverkas av förändringar i miljön och förändras under tidens gång (Defever, Kesteloot, 

Coucke, Steeman & Gruwez, 1997). Inkontinenta personer utmärks av nedsatt fysisk förmåga 

och initiativlöshet. De har få sociala kontakter och en minskad vitalitetskänsla i förhållande 

till jämnåriga kontinenta (Lee, Reid, Saltmarche & Linton, 1995; Wagner, Patrick, Bavendam, 

Martin & Buesching, 1996). I en jämförelse mellan inkontinenta personer samt personer som 

led av kronisk lungsjukdom eller fibromyalgi visade att det förekom emotionella störningar i 

lika stor utsträckning i alla tre grupperna (Schlenk et al., 1998). 

 

Under de senaste 20 åren har den snabba utvecklingen av varierande behandlingsmetoder och 

mer välfungerande hjälpmedel bidragit till att intresset för inkontinens vård ökat. Traditionellt 

sett har sjuksköterskan stått patienten nära och har också varit den som fått information om 

hur upplevelsen av inkontinensproblemet påverkat patientens livssituation. Informationen till 

patient och anhörig angående möjligheter till behandling och adekvata hjälpmedel har därmed 

haft en naturlig väg, inom det särskilda boendet har den patientansvariga sjuksköterskan ofta 

det direkta ansvaret för planering, genomförande och utvärdering av inkontinensvården lik-

som för hjälpmedel till den enskilda patienten. Primärvårdens distriktssköterskor har stort an-

svar för den övriga inkontinensvården inom öppenvård. Det arbetet består av utprovning, för-

skrivning och uppföljning av hjälpmedel vid urininkontinens (SBU, 2000, s. 303) 

 

Utredning och behandling i primärvården av inkontinens hos kvinnor enligt vårdprogram 

medför upplevd förbättring hos två tredjedelar och signifikant minskat läckage och hjälpme-
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delsbehov. Behandlingen innebär information, rådgivning, bäckenbottenträning, i vissa fall 

blåsträning eller läkemedel (SBU, 2000, s. 199). 

 

Trots att diagnostisering och behandling av urininkontinens har utvecklats måste urininkonti-

nens betraktas som ett underskattat och dolt problem. Det innebär samtidigt att många kliniker 

inte alltid är medvetna om vare sig problemets omfattning eller dess konsekvenser för den en-

skilda patienten (Wiklund, 1997). Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med kvinnor som li-

der av urininkontinens, men sjuksköterskorna saknar ofta kunskap för att hjälpa och stödja 

kvinnorna med adekvata åtgärder. En förutsättning för att kunna ge god omvårdnad är att ha 

kunskap ur ett medicinskt perspektiv, vilka behandlingar som finns, prognos, orsak, symtom 

samt hur man ska hantera problemet. Som sjuksköterska är det också viktigt att ha förståelse 

för hur det påverkar kvinnornas livssituation (Dowd, 1991). 

 

Sjukvården måste försöka fånga upp de kvinnor som lider i onödan genom att upplysa bättre 

om behandlingsalternativ, erbjuda behandling till dem som vill ha behandling och kan bli 

hjälpta av den. Målet med denna studie är att öka förståelsen hos allmänheten hur inkontinen-

sen påverkar individens hälsorelaterade livskvalitet. Inkontinensvården har varit mer i fokus 

än tidigare år och då blir allmänheten mer upplyst om hur vanligt problemet är. Det kan tro-

ligtvis minska skamkänslorna hos kvinnorna och det blir lättare att prata om symtomet.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med urinin-

kontinens. 

 

Metod 

Litteratursökning 

I denna litteraturstudie har sökning av vetenskapliga artiklar utförts i databaserna Academic 

search, Cinahl och Medline. Referenslistorna i de vetenskapliga artiklarna och i Statens be-

redning för medicinsk utvärdering (2000) har granskats för att få fram material som motsvarar 

syftet. De sökord som användes var urinary incontinence, urination disorders, living with, 

quality of life, experience, qualitative, female. Endast kvinnor ingick i litteraturstudien, det 

var ingen begränsning i ålder hos kvinnorna. Sökorden kombinerades på olika sätt för att få 

bästa resultat. Sökningen resulterade i 25 artiklar. Efter artikelgranskningen valdes sju kvalita-

tiva artiklar ut som motsvarade syftet. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna enligt Willman 

och Stoltz (2002). Artiklarna har granskats utifrån syftet, tydligheten i metodbeskrivning, re-



 6

sultatets logik. Artiklarna har bedömts utifrån skalan bra, medel och dålig (Willman & Stoltz, 

2002, s. 122-123). Artiklarna har bedömts vara av bra och medel kvalitet på grund av att det 

finns varierande brister som att etiskt resonemang saknas, urvalsförfarande var inte tydligt be-

skrivet och lågt deltagarantal i studien. Resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 

1 under kolumnen kvalitet. 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på mänsklig kommunikation och lämpar sig därför bland 

annat till forskning inom praktik och utbildning av sjuksköterskor och inom andra vårdande 

yrken (Downe-Wamboldt, 1992). Innehållsanalys är en metod där kvalitativ data analyseras i 

flera steg. Materialet granskas grundligt så att textenheten inte tas ur sitt sammanhang och får 

en ändrad innebörd. Meningen med processen är att beskriva andra människors upplevelse-

värld (Burnard, 1991). Enligt Downe-Wamboldt (1992) är innehållsanalys en metod för att på 

ett systematiskt och objektivt sätt granska verbal, visuell och skriven data som leder till att be-

skriva och identifiera specifika fenomen. I kvalitativ innehållsanalys används manifest eller 

latent innehållsanalys. Manifest är det synliga och talar om vad texten säger och latent är det 

underliggande budskapet det vill säga vad texten handlar om (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Den analysmetod som användes i denna litteraturstudie var kvalitativ manifest innehållsanalys 

utifrån Burnard (1991), men endast de steg som var relevanta för denna litteraturstudie an-

vändes. Analysen av artiklarna påbörjades med att läsa igenom artiklarna ett flertal gånger för 

att få en helhetsbild av materialet. Därefter markerades textenheterna som motsvarade syftet. 

Textenheterna översattes till svenska och kondenserades. För att säkerställa att innehållet i 

textenheterna inte ändrades under analysens gång återgick jag till originaltexten några gånger. 

Kondenserade textenheter med liknande innebörd sattes i samma kategori. Kategoriseringen 

skedde i flera steg, i det första steget blev det 25 kategorier som sedan minskades genom att 

kategorier med liknande innebörd sammanfördes och bildade bredare kategorier. Den slutliga 

kategorilistan som innefattar sex kategorier (tabell 2) är essensen i det textmaterial som svara-

de mot syftet med studien. 
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Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=7) 
 
Författare, 
år        

Typ av 
studie 

Deltagare    Datainsamling/  
analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet   
 

Ashworth 
&  
Hagan, 
1993            

Kvalitativ 28 kvin-
nor25-55 
år                

Djupgående inter-
vjuer 
Fenomenologisk  
analys 
 
 
 

Inkontinens är socialt oacceptabelt att 
tala om. Kvinnorna känner sig ensamma 
om problemet och är oroliga att det är 
deras eget fel. Kvinnorna förnekar pro-
blemet. Skam och skuldkänslor finns 
med. De vet inte om det ska göra något 
åt inkontinensen. 

Medel 

Bradway, 
2005            

Kvalitativ 17 kvin-
nor   
28-86 år  
       

Intervjuer 
Semistrukturerad 
analys 
 

Kvinnors upplevelse av långvarig in-
kontinens. Att vara inkontinent upplevs 
som besvärligt, men de accepterar det 
och försöker göra något åt det. Några 
försöker se det från den positiva sidan 
eller man ser sig som ett offer för om-
ständigheterna. 

Medel 

Koch et 
al.,               
2002 
 

Kvalitativ   4 kvinnor    
Den älds-
ta  
68 år       

Intervjuer 
Beskrivande ana-
lys 

Kvinnor som lever med MS och urinin-
kontinens. Dambindan är viktig för att 
ha kontroll. Kvinnorna söker förståelse 
av dem i deras närhet. Att försöka und-
vika skam genom planering. Dåliga och 
bra dagar. 

Medel 

Mason et 
al.1999        
 

Kvalitativ 57 kvin-
nor        
21-45 år 
 

Öppen intervjuer 
samt följdfrågor 
frågeformulär 
 

En del kvinnor accepterar inkontinen-
sen, men andra gör inte det. Begräns-
ningar i dagliga aktiviteter för vissa 
kvinnor. Psykisk påverkan som oro, 
upprördhet och skamkänslor 

Medel 

Patterson 
Robinson, 
2000            
 
 
 
 
 

Kvalitativ 33 kvin-
nor      
10 män        
69-93 år 
  

Intervjuer/ 
observationer 
Grounded theory 
Konstant jämfö-
rande metod 

Att hantera sin inkontinens förekommer 
i ett sammanhang av att tro att det är ett 
oundviklig del av åldrandet och man 
strävar efter fysisk, psykisk och social 
integritet. För att hantera sin inkontinens 
används sex specifika strategier med 
tillfredställelse samt att de fick stöd av 
vårdpersonal och andra. 

Bra 

Roe &  
May, 1999   
 
 

Kvalitativ 19 kvin-
nor         
8 män 
28-98 år      
 

Intervjuer 
Konstant jämfö-
rande 
metod  
 

Att vara inkontinent och bli blöt offent-
ligt var bland majoriteten av kvinnorna i 
studien det värsta som kunde hända. In-
kontinens påverkar sexlivet negativt. 
Hur man hanterar själv kateterisering. 
Relationer och levnadsöden 

Medel 

Teunissen 
&           
Lagro-
janssen,        
2004 

Kvalitativ/   
kvantitativ   

293 kvin-
nor    
55 män        

Djupgående 
Intervjuer. 
Grounded theory 
Frågeformulär 
 

Skillnader mellan män och kvinnor var-
för de söker hjälp för sin inkontinens. 
Män sökte hjälp när deras inkontinens 
var mindre allvarlig än vad kvinnornas 
var. Kvinnor med svår inkontinens sökte 
oftare hjälp än kvinnor med mild inkon-
tinens. Kvinnor som haft inkontinens 
längre tid sökte oftare hjälp. Hos män 
existerade inte det. 

Bra 
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Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier (Tabell 2). Kategorierna beskrivs i brödtexten och veri-

fieras med citat ur texten. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorierna (n=6) 

Kategorier 

Att skämmas och känna sig gammal, värdelös och beroende 

Att inte veta vilken behandling som finns och inte vilja söka hjälp 

Att lida av smärta, oro och nedstämdhet 

Att sexlivet påverkas negativt 

Att känna sig begränsad i dagliga aktiviteter 

Att kunna kontrollera och planera sitt liv med urininkontinens 

 

Att skämmas och känna sig gammal, värdelös och beroende 

I litteraturstudien framkom det att kvinnorna beskrev skam som en vanligt förekommande 

upplevelse hos dem (Ashworth & Hagan, 1993; Bradway, 2005, Patterson Robinson, 2000; 

Roe & May, 1999; Koch, Kralik, Eastwood & Schofield, 2001; Mason, Glenn, Walton & Ap-

pleton, 1999). Det var svårt att tala öppet om inkontinensproblemet. En del höll det hemligt 

till och med för sin make (Ashworth & Hagan, 1993; Koch et al., 2001). Även om människor 

i omgivningen visste om inkontinensen så var det tabu att tala om det, eftersom det upplevdes 

att samhället såg dem värdelösa och ville ha perfekta människor (Bradway, 2005). Ett stort 

problem bland kvinnorna var skammen att bli blöt och rädslan att lukta illa vilket påverkade 

deras självförtroende negativt (Ashworth & Hagan, 1993; Bradway, 2005; Mason et al., 

1999). En kvinna jämförde inkontinensen med att vara i barnstadiet, är man vuxen ska man ha 

en välfungerande kontinent kropp. Att behöva använda dambinda gjorde att en del kände sig 

gamla i förtid (Koch et al., 2001; Patterson Robinson, 2000). Det förekom skamkänslor över 

att det var deras eget fel eftersom man inte hade tränat bäckenbotten musklerna tillräckligt 

(Ashworth & Hagan, 1993; Teunissen & Lagro-Janssen, 2004). Några äldre kvinnor på ett 

äldreboende uttryckte beroende av vårdpersonalen. En av kvinnorna beskrev att hon ibland 

kissade i blöjan i stället för i bäckenet eftersom hon inte ville störa personalen på natten på 

grund av att de troligtvis sover (Patterson Robinson, 2000). 

 

 I wear a pad during the day and night time, and rather then have 



 9

 the problem, I wear the pad. I hate it, it makes me feel old we seem 
 to revert back to being a child as we get older (Koch et al.: 2001, s. 19). 

 

 Never let anybody know a thing like that. They knew you had an 
 incontinence problem along with all the other problems you have 
 “Good God”. See society, I’ll tell you. Society, society thinks you’re 
 more worthless losing your worth. They want perfect people  
 (Bradway: 2005, s. 342). 
 
Att inte veta vilken behandling som finns och inte vilja söka hjälp 

I litteraturstudien framkom det att kvinnorna beskrev att de inte sökte hjälp på grund av dålig 

relation till sin doktor. En kvinna beskrev att doktorn inte kunde göra något åt inkontinensen 

och att hon var för gammal för någon behandling (Teunissen & Lagro- Janssen, 2004). En del 

kvinnor talade motsägelsefullt om att inkontinensen inte var tillräckligt besvärande för att 

söka hjälp eller rådgivning. Vid ett senare tillfälle beskrev de vilka problem den förorsakade 

(Mason et al., 1999). Urininkontinens var för en del kvinnor ett oklart tillstånd som var svårt 

att få något grepp om. Kvinnorna ville veta om det var en sjukdom, ett tillstånd eller om det 

kommer att försämras De uttryckte osäkert och tveksamt hur de skulle hantera problemet. 

Några kvinnor hade ingen plan för vad de skulle göra åt inkontinensproblemet. De tvekade 

om de alls skulle göra något åt problemet (Ashworth & Hagan, 1993). 

 
 I once took down the number of a source of help, but never got round 
 to contacting them. There might be an operation or some other sort 
 of major intervention availble, I wasn’t sure I am still worned 
 (Ashworth & Hagan: 1993, s. 1419). 

 

Att lida av smärta, oro och nedstämdhet 

I studierna framkom det att inkontinensen hade stor påverkan på kvinnornas liv både fysiskt 

och psykiskt (Bradway, 2005; Teunissen & Lagro-Janssen, 2004; Patterson Robinson, 2000). 

En äldre kvinna på ett äldreboende beskrev att hon fick blåsor i underlivet av urinläckaget och 

det var smärtsamt. Andra kvinnor var oroliga för att inkontinensproblemet skulle leda till ope-

ration. För en kvinna kunde den mentala hälsan och vädret påverka inkontinensen negativt 

(Bradway, 2005; Teunissen & Lagro-Janssen, 2004; Patterson Robinson, 2000). Oro var van-

ligt bland många kvinnor. Kvinnorna erkände att de konstant tänkte på problemet och det var 

tröttsamt. Det framkom att kvinnorna var oroliga för att inkontinensen skulle styra deras liv. 

Några kvinnor hade svårt att acceptera inkontinensen och de oroade sig för att det aldrig skul-
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le bli bättre vilket ledde till att de kände sig trötta på att vara inkontinent (Ashworth & Hagan, 

1993; Mason et al., 1999). 

 

 Depends sometimes even on the weather or my mental state  
 (Bradway: 2005, s. 342). 
  

 It does get you down all the time. I was sick off it and kept thinking 
 why doesn’t it go away or when? I kept thinking this is it  
 (Mason et al.: 1999, s. 167). 
 

Att sexlivet påverkas negativt  
En del kvinnor uppfattade inkontinensproblemet som ganska avskyvärt och det hade en bety-

dande påverkan på hur de upplevde sig själva och sin kropp. Några kvinnor kände avsmak för 

sin kropp och speciellt för genitalierna (Ashworth & Hagan, 1993; Roe & May, 1999). Sexli-

vet påverkades negativt av att kvinnor kände oro över att läcka under sexualakten (Mason et 

al., 1999). 
 

 I don’t really like my bottom, in my sexlife, I don’t enjoy being touch 
 as much down there as I used to, it’s like a dirty part of me 
 (Ashworth & Hagan: 1993, s. 1420). 
 

 It’s a constant worry. It’s affects my whole life. My biggest fear is  
 having a leak when my husband and I are making love. It  
 overshadows the proceedings (Mason et al.: 1999, s. 168).  
 

Att känna sig begränsad i dagliga aktiviteter 

Kvinnorna i litteraturstudien beskrev bedrövelsen över och saknaden av den förlorade friheten 

och spontaniteten som var borta för gott (Ashworth & Hagan, 1993) De fick begränsa sig till 

möjliga aktiviteter och anpassa sig till reducerad livskvalitet. De kunde inte längre hoppa, 

springa och motionera. En del kvinnor beskrev att vara inkontinent begränsade dem i deras 

roll som mamma. De kunde inte leka med sina barn på olika sätt, därför att aktiviteter som att 

springa, jaga och även skratta förorsakade läckage (Mason et al., 1999). Rädslan och oron 

över att läcka vid opassande tid och tillfälle fanns hos många kvinnor. Inkontinensen påver-

kade kvinnornas dagliga liv. Några av kvinnorna kunde noggrant fastställa när de började ha 

inkontinensproblem. Ibland kunde en stressande situation med läckage bidra till att bli medve-

ten om tillståndet som ett problem. Därför vidtog kvinnorna speciella försiktighetsåtgärder 

som begränsade deras sociala liv (Ashworth & Hagan, 1993). 
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 My little girl’s eight now and I can’t run around and play with her. 
 if she says race you. I say no you’ll have to race your dad 
 (Mason et al.: 1999, s. 168). 
 
 I don’t go to people’s houses because I’m frightened of having an 
 accident. If I go in town I make sure that I keep going to toilets  
 whether I want to go or not (Ashworth & Hagan: 1993, s. 1420). 
 
Att kunna kontrollera och planera sitt liv med urininkontinens 

I litteraturstudien beskrev kvinnor att de inte upplevde inkontinensen så allvarlig eller som 

något större problem när de väl hade blivit vana vid det (Mason et al., 1999, Bradway, 2005; 

Teunissen & Lagro-Janssen, 2004). Ett sätt att kontrollera inkontinensproblemet var att förne-

ka att det var viktigt och att det fanns andra viktiga saker att tänka på (Ashworth & Hagan, 

1993). En del kvinnor tyckte att det inte var så allvarligt, så de såg det från den humoristiska 

sidan och skrattade åt problemet. En av kvinnorna beskrev att hon kunde leva med inkonti-

nensen sedan hon förstått vad det innebar att vara inkontinent och hon hade lärt sig att kon-

trollera tillståndet och lät inte inkontinensen styra hennes liv, och efter det hade hon varit 

lycklig (Bradway, 2005). Några kvinnor lät det inte bli ett problem. Det låg inte i deras per-

sonlighet ansåg dom och menade att det fanns alltid olika sätt att kontrollera urininkontinen-

sen på. Bland annat beskrev en kvinna att det inte är något ovanligt tillstånd och därför tänkte 

hon inte så mycket på det (Mason et al., 1999).   

 
Kvinnor beskrev i studierna att det var viktigt att de kunde kontrollera sin inkontinens att de 

kunde ta hand om problemet själv och inte bry sig om vad andra tyckte (Bradway, 2005; Teu-

nissen & Lagro-Janssen, 2004). Några kvinnor menade att det tillhörde åldrandet och därför 

fick man acceptera inkontinensen (Patterson Robinson, 2000; Teunissen & Lagro-Janssen, 

2004). En kvinna på ett äldreboende var väsentligt nöjd med hur hon lyckades kontrollera in-

kontinensen genom olika strategier. Det kunde till exempel vara att tala med sin doktor om 

det uppstod hälsoproblem (Patterson Robinson, 2000). 

 

 Won’t let it become a problem; it’s not in my personality, will  
 always find ways round it (Mason et al.:1999, s. 167). 

 

 If it doesn’t get any worse. I can handle it. As long as I can take 
 care of myself, that’s all I want [if it gets worse]. I’ll do what I 
 have to do now, only more often (Patterson Robinson: 2000, s. 74). 
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Många kvinnor kontrollerade sin inkontinens genom att planera speciella försiktighetsåtgär-

der. Det handlade en hel del om att de kunde planera sina toalettbesök. En äldre kvinna hade 

lärt sig var den största toaletten fanns så att hon kom in med rullstolen (Patterson Robinson, 

2000). Några kvinnor besökte toaletten för säkerhets skull eller innan de gick någonstans 

(Bradway, 2005; Ashworth & Hagan, 1993). En kvinna beskrev att hon köpte kläder som var 

lättvättade och att hon bytte kläder varje dag fast de inte var smutsiga ifall att de skulle lukta 

illa (Ashworth & Hagan, 1993). Dambindan var en stor säkerhet för många kvinnor. En del 

kvinnor gick aldrig någonstans utan att ha dambindor med sig och några kvinnor använde 

dem för säkerhets skull (Bradway, 2005; Koch et al., 2001). För att slippa känna sig generade 

över blöta fläckar på kläderna bar en del kvinnor mörka kläder eller kläder med mönster efter-

som fläckarna inte syntes lika mycket på dessa kläder (Roe & May,1999). 

  
 I won’t wear plain coloured clothes because if I should wet and 
 you know it shows on those, but if it is patterned it doesn’t show  
 so much (Roe & May: 1999, s. 575). 
 
Diskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med urininkonti-

nens. Analysen resulterade i sex kategorier som synliggör denna upplevelse; att skämmas och 

känna sig gammal, värdelös och beroende, att inte veta vilken behandling som finns och inte 

vilja söka hjälp, att lida av smärta, oro och nedstämdhet, att sexlivet påverkas negativt, att 

känna sig begränsad i dagliga aktiviteter, att kontrollera och planera sin urininkontinens. 

 

I denna litteraturstudie beskrev kvinnorna att de kände skam, de kände sig gamla, värdelösa 

och beroende. Kvinnorna talade inte öppet om inkontinensproblemet, en del höll det hemligt 

för omgivningen och även för sin make. Detta resultat, kan jämföras med en studie av Defe-

ver, Kesteloot, Coucke, Steeman och Gruwez (1997) där kvinnor beskriver att urininkontinens 

har en betydande påverkan på det psykosociala livet, även om det upplevs individuellt så var 

det vanligt att kvinnorna ville dölja problemet för andra för att bevara självkänslan. Om kvin-

norna hade svårigheter med att dölja problemet, isolerarade dom sig. Miller, Brown, Smith 

och Chiarelli (2003) fann i en studie att en femtedel av kvinnorna inte sökte hjälp på grund av 

att det var generande. Wiklund (1997) skriver att inkontinensproblemet upplevs av många 

drabbade som genant, något som man helst inte vill tala om, något som man skäms för och 

därför ofta inte heller söker hjälp för. I litteraturstudien var skammen och rädslan att bli blöt 

och lukta illa ett stort problem bland kvinnorna. Liknande resultat redovisar, Defever et al. 
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(1997) som skriver att 50 % av kvinnorna som sökte hjälp för urininkontinensen upplevde 

rädslan att bli blöt och lukta illa var den största orsaken till att de kände sig generade och att 

de skämdes. 

 

I resultatet framkom att kvinnorna inte visste vilka behandlingar som fanns och att de inte vil-

le söka hjälp. Urininkontinens var för många kvinnor ett oklart tillstånd som var svårt att få 

något grepp om. Kvinnorna gav ett osäkert och tveksamt uttryck för hur de skulle hantera pro-

blemet. Krause, Wells, Hughes, Brink och Mayer (2003) fann i sin studie att över en tredjedel 

av äldre kvinnor inte talade med sin läkare om inkontinensproblemet därför att de själva inte 

ansåg det nog viktigt att tala om. De fann vidare att andra vanliga föreställningar bland de 

drabbade och sjukvårdspersonal var att inkontinens är ett normalt tillstånd vid åldrandet och 

efter barnafödande och att kirurgi är den enda effektiva behandlingen. Vidare skriver Krause 

et al. (2003) att kvinnorna i stor utsträckning tar hand om problemet själva därför att de har 

små förväntningar på en medicinsk lösning och läkarnas intresse för problemet. Många kvin-

nor hade dålig relation till sin doktor, detta kan jämföras med en studie av Kralik, Brown och 

Koch (2001) där kvinnor beskriver upplevelsen av att få diagnos på långvarig sjukdom. Inför 

läkarbesöket kände sig kvinnorna osäkra och efter läkarbesöket kände de sig sårbara och ännu 

mer osäkra. Kvinnornas olustkänsla vid läkarbesöket berodde på att diagnosen inte blev för-

medlad på ett tryggt sätt och ett bra utbyte av information saknades mellan patient och läkare. 

I en studie av Wiklund (1997) beskrivs att många kvinnor behöver stöd och uppmuntran att 

följa den ordinerade behandlingen. Därför måste sådan information som är av vikt och intres-

se för den enskilda patienten förmedlas på ett enkelt och begripligt sätt. En sådan diskussion 

har dessutom ofta den fördelen att kommunikationen mellan vårdgivare och patient förbättras. 

 

Att lida av smärta, vara orolig och nedstämd var vanligt bland kvinnor med urininkontinens. 

Defever et al. (1997) fann i sin studie av kvinnor med urininkontinens att de lider av depres-

sion i större utsträckning än kvinnor i allmänhet. De beskriver vidare att påverkan på livskva-

liteten berodde på graden av att ha kontroll och därmed graden av risk för depression. I resul-

tatet fanns det kvinnor som var rädda för en operation. Enligt Miller et al. (2003) var mer än 

en fjärdedel av medelålders kvinnor som inte sökte hjälp oroliga att de skulle bli rekommen-

derade en operation. I en studie av Macaulay, Stern, Holmes och Stanton (1987) redovisas att 

kvinnor som är urininkontinenta lider jämförelsevis lika mycket som kvinnor med långvariga 

fysiska besvär. I resultatet redovisades att rädslan och oron över att läcka vid opassande tid 

och tillfälle fanns hos många kvinnor. Macaulay et al. (1987) beskriver att kvinnor med 
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trängningsinkontinens är mer oroliga än kvinnor med stressinkontinens. Även om många 

kvinnor inte upplever någon psykosocial påverkan av inkontinensen, så är inkontinenspro-

blemet förknippat med fysiska och psykiska faktorer som kan innebära en social och känslo-

mässig börda (Fultz & Herzog, 2001). 

 

I resultatet framkom att sexlivet påverkades negativt, delvis beroende på att inkontinenspro-

blemet hade en betydande påverkan på att kvinnorna upplevde sig själva och sin kropp med 

avsmak. Wiklund (1997) skriver att 40 procent av inkontinenta kvinnor undviker sexuellt 

samliv. Att sexlivet påverkas negativt för inkontinenta kvinnor är ett mycket större problem 

än vad som för närvarande kommit fram i litteraturen. Rädslan av att läcka och lukta illa gör 

att kvinnorna förlorar självkänslan och känner sig generade och därför undviker sexuellt sam-

liv LeCroy (2006). 

 

Kvinnorna kände begränsningar i de dagliga aktiviteterna, till exempel att leka och hoppa med 

barnen, vara sportsligt aktiv, umgås med andra människor och svårigheter att vara på platser 

man inte känner till. Vilket kan jämföras med en studie av Wiklund (1997) där hon beskriver 

att det är de yngre kvinnorna som far mest illa. Kvinnorna i studien som befann sig mitt i livet 

beskrev att inkontinensen begränsade dem socialt, både inom familjens ram och i vidare soci-

al bemärkelse som möjlighet till rekreation och aktiv fritid. Särskilt uttalade begränsningar 

som beskrivits var relaterade till aktiviteter som handlar om att vara på nya platser där man 

inte har kännedom om var toaletterna är belägna. Därför undvek många kvinnor att gå och 

handla eller åka med allmänna transportmedel. I en studie av Kralik, Telford, Campling, Koch 

och Price (2005) beskrivs kvinnor som lever med kronisk sjukdom. Att leva med kronisk 

sjukdom innebär förändringar av livet och det är viktigt att man erkänner att man är sjuk och 

förstår begränsningarna av sjukdomen. För att kunna gå vidare i livet med kronisk sjukdom 

måste man lära sig att prioritera vad som är viktigt och att kunna förstå vilken påverkan män-

niskor och olika händelser har på det dagliga livet. Det framkom i resultatet att det fanns kvin-

nor vars aktiviteter inte blev påverkade av inkontinensen, detta beskrivs av Fultz och Herzog 

(2001) att majoriteten av kvinnorna inte kände några begränsningar i aktiviteter. 

 

Att ha kontroll över sin urininkontinens och kunna planera för sin situation var viktigt för 

kvinnorna. Det var vanligt att kvinnorna använde vissa strategier för att ha kontroll och uppnå 

önskad livskvalitet, vilket kan jämföras med en studie av Skoner (1994). Hon fann att känslan 

av att ha kontroll var relaterad till de val kvinnorna gjorde för att klara av inkontinensproble-



 15

met och i vilken grad de lyckades upprätthålla en önskad livsstil. Egenvårdande strategier 

hjälpte kvinnorna att ha kontroll, som att hålla urinblåsan tom, bära skyddsbindor, träna bäck-

enbotten muskulaturen eller de kvinnors inkontinens som var relaterad till en specifik aktivitet 

kunde undvika denna eller göra någon annan aktivitet. Det kunde vara att man bytte till en 

aerobicklass där det inte var några hopp. En del använde binda när man joggade eller slutade 

att jogga och började promenera istället. Skoner (1994) beskriver att de kvinnor i studien som 

inte lyckades uppnå kontroll genom egenvårdande insatser önskade medicinsk behandling i 

större utsträckning än den först nämnda gruppen. Defever et al. (1997) redovisar i en studie att 

restriktioner i sociala aktiviteter är vanligtvis ett sätt att kontrollera urininkontinensen, om det-

ta misslyckas så är det vanligt att man isolerar sig. 

 

Sjuksköterskor kan hjälpa kvinnorna att få insikt att identifiera urininkontinensen som ett häl-

soproblem och tillsammans se över fördelarna och nackdelarna av ett behandlingsprogram 

och se om fördelarna överväger nackdelarna i varje enskilt fall (Krause, Wells, Hughes, Brink 

& Mayer, 2003). Sjuksköterskor bör vara rutinmässigt ansvarig för att inkontinenta kvinnor 

får möjlighet till utbildning och kontinuerlig hjälp med råd och stöd. En viktig roll som sjuk-

sköterskan har är att få kvinnorna att förstå vad som kommer att hända och vilken påverkan 

det kommer att ha på deras självförtroende och på livet (LeCroy, 2006). Att informera om hur 

inkontinensen påverkar individens hälsorelaterade livskvalitet är också väsentligt för att öka 

förståelsen hos allmänheten (Wiklund, 1997). Det fåtal studier som utvärderat olika slags be-

handlingsinsatser pekar entydigt på goda resultat. Blåsträning och bäckenbottenträning i kom-

bination med aktiv rådgivning, påvisades ge förbättring av kvinnornas livskvalitet. Elektrisk 

stimulering av bäckenbotten hos kvinnor med ansträngningsinkontinens gav också ökad livs-

kvalitet (Wiklund, 1997). Betydelsen av fri tillgång till ett brett urval av effektiva hjälpmedel 

bör inte underskattas. Mer än bindor, toalettpapper, servetter, trasor och liknande alternativ 

som många kvinnor utnyttjar kan dessa specialformade skydd bidra till att kvinnan känner sig 

säker med ökad rörlighet och social aktivitet som följd (Wiklund, 1997). 

 

Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva 

med urininkontinens, användes en kvalitativ metod för att analysera data. Genom att manifest 

innehållsanalys användes kunde trovärdighet uppnås tack vare att analysen baseras på vad 

texten säger och egen tolkning undviks (Graneheim & Lundman, 2004). Med kvalitativ forsk-

ning beskriver man bl.a. människors upplevelser ur ett inifrånperspektiv. Denna metod är sär-

skilt lämpad för sjuksköterskor att ta del av eftersom deras fokus ligger på omvårdnad, kom-
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munikation och samspel (Holloway & Wheeler, 2002, s. 3, 19-20). Artiklarna lästes igenom 

flera gånger och textenheterna kontrollerades mot syftet vilket författaren anser ge en hög tro-

värdighet. 

 

I denna litteraturstudie har jag varit ensam under hela arbetets gång, vilket kan ha ökat risken 

för personlig tolkning. Det är en begränsning att skriva uppsatsen ensam eftersom man inte 

har någon att diskutera och bolla idéer med för att föra arbetet framåt. Det finns risk vid över-

sättningen av de engelska artiklarna att vissa nyanser går förlorade. 

 

Litteraturstudien visar att många kvinnor känner sig generade och skäms för att vara urinin-

kontinenta vilket medförde att kvinnorna försökte dölja problemet för närstående och allmän-

heten för att bevara självkänslan. Urininkontinens upplevdes så generande för många kvinnor 

att man inte sökte hjälp för problemet. Att informera om hur inkontinens påverkar individens 

livskvalitet är väsentligt för att öka förståelsen hos allmänheten. Oftast är det en lättnad att 

inte behöva dölja sitt problem längre, att få kunskap om hur vanligt det är och en förståelse av 

att man inte är ensam om att vara drabbad. Många inom sjukvården saknar kunskap om urin-

inkontinens och det behövs mer utbildning bland sjukvårdspersonal eftersom det är ett så van-

ligt problem. Om det finns mer kunskap inom hälso-och sjukvården om urininkontinens så 

blir det troligtvis fler kvinnor som fångas upp i tid. Om vi uppnår detta så söker förhopp-

ningsvis fler kvinnor hjälp och slipper lida i onödan. 
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