
2010:280 

C - U P P S A T S

Upplevelsen av att leva med urininkontinens
hos kvinnor i åldern 18 – 65 år

En litteraturstudie

 Björn Bylund
 Maria Johansson

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Omvårdnad 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Omvårdnad

2010:280  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/280--SE



  
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av att leva med urininkontinens hos kvinnor i 

åldern 18 – 65 år 

- en litteraturstudie 

Experience of living with urinary incontinence for women in 

the aged of 18 – 65 year 

- a literature review 

 
Björn Bylund 

 Maria Johansson 

 

 

 

 

 

Kurs: Examensarbete 15 hp 

Höstterminen 2010 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Sofi Nordmark 



1 
 

Abstrakt 

 

Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem som kan medföra försämrad livskvalitet för 
kvinnor. Urininkontinensen skapar ett fysiskt lidande och känslomässig sorg, vilket gör att 
kvinnor tar längre tid på sig för att söka hjälp. Tidigare studier visade hög förekomst av 
urininkontinens hos yngre kvinnor som fött barn eller haft urinvägsinfektion. Dessa kvinnors 
problem med inkontinens uppmärksammades inte lika mycket som de äldres.  Syftet med 
detta examensarbete var att beskriva upplevelsen av att leva med urininkontinens i dagligt liv 
hos kvinnor i åldern 18 – 65 år. Vi fann 8 artiklar som svarade mot syftet och som 
kvalitetsgranskades och bedömdes som bra eller medel. Resultatet i studierna analyserades 
med en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Från artiklarna extraherades 
textenheter som kondenserades och kategoriserades. Resultatet av analysen resulterade i 5 
kategorier som svarade mot syftet: Att känna oro och begränsningar i livet, Att bli begränsad i 
sexlivet, Att vara beroende och i behov av inkontinensskydd, Att behöva hjälp och Att känna 
skam. Resultatet visade att urininkontinensen begränsade kvinnornas aktiviteter och sänkte 
livskvaliteten. Kvinnorna hade lärt sig hur de skulle hantera problemet och återfå kontrollen 
över sin kropp så att de kunde leva med sjukdomen. Urininkontinensen var ett hinder som 
gjorde att relationer och sexlivet påverkades negativt. Upplevelsen och konsekvenserna av 
urininkontinens var svårare hos yngre kvinnor eftersom de upplevde att de inte fick förståelse, 
hjälp eller råd. Slutsats: Urininkontinens är vanligt förekommande bland kvinnor i åldrarna 
18-65 år. Många av dessa kvinnor lider och skäms över sina besvär och tror sig vara ensamma 
om problemen med urininkontinens och undviker därför att söka hjälp.  
 

Nyckelord;  Medelålders kvinnor, urininkontinens, upplevelser, kvinnans kropp, samhälle, 

litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys. 
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Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem och kan medföra försämrad livskvalitet för både 

kvinnor och män.  Kvinnor utgör 2/3 av de som drabbas av urininkontinens enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2000). Urininkontinens drabbar mer än två hundra 

miljoner kvinnor i världen (Lee, Jang, Kim, Koh, Baek & Lee, 2010) och det berör mer än 

300000 svenska kvinnor (SBU, 2000). Ordet inkontinens betyder oförmåga att kontrollera 

blåsa eller tarm. Den medicinska definitionen för urininkontinens och som är framtagen av 

ICS (Internationella kontinensföreningen) lyder: ofrivilligt urinläckage som är objektivt 

påvisbart och som utgör ett socialt eller hygieniskt problem för individen. Urininkontinens är 

synonymt med urinläckage. Urininkontinens är enligt Världshälsoorganisationens (WHO) 

definierat som en sjukdom (SBU, 2000).  

 

Enligt Shaw, Tansey, Jackson, Hyde och Allan (2001) tycker många människor som lider av 

urininkontinens att symtomen inte är ett problem. Kvinnorna tror att urininkontinens är en del 

av åldrandet. Studier som är gjorda av SBU visar att 9 procent kvinnor och 3 procent män 

över 35 år önskar behandling av urininkontinens. Inom primärvården är det 40 procent 

kvinnor och 10 procent män som söker till allmänläkaren för behandling av urininkontinens. 

Detta visar att urininkontinens är vanligast bland kvinnor. Inom äldrevården är 

urininkontinens mycket vanligt bland äldre kvinnor och män, men är oftast förenade med 

andra sjukdomar (SBU, 2000).  

 

Det som orsakar urininkontinens kan bero på olika faktorer och därför diagnostiseras 

urinläckage utifrån orsaken till problemet. Sjukdomen delas in i fyra huvudtyper som är 

trängningsinkontinens, ansträngningsinkontinens, överrinningsinkontinens och 

blandinkontinens (SBU, 2000). Ansträngningsinkontinens är den vanligaste typen av 

inkontinens (Howard & Stegall, 2010) som uppgår till ungefär 50 procent all 

inkontinensproblematik (Lee et al., 2010). Detta innebär att bukhåletrycket ökar så mycket att 

trycket i urinblåsan blir högre än urinrörets högsta tryck och att ingen sammandragning 

samtidigt sker i själva blåsmuskulaturen. Detta beror på att muskulaturen i bäckenbotten är 

försvagad och i samband med fysisk aktivitet som t.ex. vid tunga lyft, skratt eller nysning 

kommer personen att ofrivilligt pressa ut urin. Trängningsinkontinens är urinläckage som 

uppkommer genom ofrivillig sammandragning av blåsmuskeln där individen inte hinner 

bromsa urintömning och därmed inte hinner till toaletten i tid (Howard & Stegall, 2010).  

Blandinkontinens är en kombination av trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens, 

urinläckaget utlöses ibland vid ansträngning och ibland efter trängning (SBU, 2000).  
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Överrinningsinkontinens uppstår på grund av bristande förmåga till kontraktion i blåsmuskeln 

och kan uppstå efter övertänjning av blåsan t.ex. vid diabetes och i samband med 

ryggmärgskada (Howard & Stegall, 2010; SBU, 2000). 

 

Det som ökar risken att drabbas av urininkontinens är hög ålder, graviditet och förlossning, 

övervikt, tungt lyft, långvarig förstoppning, upprepade urinvägsinfektioner, 

underlivsoperationer, bindvävsskador i underlivet, ärftlighet kroniska luftrörssjukdomar, en 

följd av någon neurologisk sjukdom som slaganfall, ryggmärgsbråck eller multipel skleros 

(SBU, 2000). Även motion som ger upprepad belastning på bäckenbotten ger ökad risk för 

urininkontinens. Andra orsaker som kan ge urininkontinens kan vara rökning, 

alkoholkonsumtion, koffein och vissa läkemedel (Howard & Stegall, 2010). För att kunna 

fastställa diagnosen urininkontinens bör information inhämtas om personens upplevelse om 

urininkontinensen och hur hälsa och livsföring ser ut i stort, om och vilka läkemedel som 

används och hur symtomen upplevs innan urinavgång. En gynekologisk undersökning görs 

och ett urinprov tas för att utesluta urinvägsinfektion. För att ytterligare tydliggöra besvären 

så får personen skriva dagbok över toalettvanorna under några dygn (SBU, 2000). 

 

De behandlingsalternativ som finns kan delas in i medicinska, kirurgiska och inte medicinska 

behandlingar. I medicinsk behandling har antikolinergika visat sig fungera bäst, ibland kan 

även könshormoner ha god effekt. Den kirurgiska behandlingen inriktar sig huvudsakligen till 

dem med ansträngningsinkontinens där syftet är att återställa urinrörets korrekta läge under 

blygdbenet och att göra urinröret trängre (SBU, 2000). I den inte medicinska behandlingen 

ingår information, rådgivning och olika typer av träningsprogram för bäckenbottenträning 

t.ex. knipövningar (SBU, 2000). Howard och Stegall (2010) anser att det centrala målet i 

behandling av urininkontinens bör vara att förbättra kvinnans välbefinnande än att bara 

försöka uppnå resultat. 

 

Urininkontinens anses inte vara något livshotande men har visat sig inverka negativt på 

patientens välbefinnande.  Många aspekter påverkas som den egna upplevda hälsan, daglig 

verksamhet, sociala kontakter och det känslomässiga beteendet (Howard & Stegall, 2010). 

Hägglund, Olsson och Leppert, (1999) skriver att urininkontinens är ett stort problem hos 

unga kvinnor. Studien visade att det fanns en hög förekomst av urininkontinens hos yngre 

kvinnor som fött barn eller som ofta haft urinvägsinfektion.  
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Howard och Stegall, (2010) skriver att en del kvinnor uppfattar att urininkontinens en normal 

del i åldrandet eller till följd av förlossning och därför söker de inte hjälp i tid eller så söker de 

inte alls hjälp. Studierna visade även att urininkontinens hos kvinnor medförde negativa 

konsekvenser vid sexuellt umgänge och det sänkte deras livskvalitet. Urininkontinens 

hämmade deras sexuella relation till sin partner. 

 

Enligt Foxley (2010) fanns det psykologiska och sociala konsekvenser hos yngre kvinnor med 

urininkontinens. Kvinnorna hade sociala svårigheter de upplevde att människor utestängde 

dem. De var begränsade i sitt arbete och fritidsaktiviteter, samt att det uppstod konflikter med 

familjen. 

 

Att öka medvetenheten om urininkontinens och att göra kvinnor medvetna om den hjälp som 

finns är viktigt. I mötet med dessa personer har sjuksköterskor en viktig roll genom att 

uppmuntra och medvetandegöra om behandlingar och tillstånd som finns, därefter ge 

alternativ att kunna hantera individuella symtomen. Det finns tydliga riktlinjer och ramar att 

bedöma de fysiska symtomen i samband med urininkontinens men ett stort behov återstår för 

hälso- och sjukvårdspersonal om en holistisk behandling och om hur viktigt de psykologiska 

och kontextuella faktorerna faktiskt är. Mer forskning behövs för att utveckla en bättre 

kunskap och förståelse om yngre kvinnor med urininkontinens (Howard & Stegall, 2010). 

 

Urininkontinens kan vara mycket generande för en kvinna så att hon väljer att ändra sin 

livsstil och undvika sociala situationer. Genom att förstå orsakerna och den behandling som 

finns, kan sjuksköterskan hjälpa kvinnorna att se det generande problemet, ta kontroll över det 

och återgå till det normala livet (Foxley, 2010; Howard & Stegall, 2010). Enligt Antonovsky 

(1991) är begreppet känsla av sammanhang en mycket viktig faktor vid upprätthållandet av 

hälsa- ohälsa. När en kvinna med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som 

hon möter i framtiden är förutsägbara eller att när de kommer som överraskningar går att 

ordna och förklara. Att som kvinna ha en sjukdom som är under din egen kontroll eller som 

kontrolleras av till exempel en läkare, någon som du kan lita på. Att känna meningsfullhet när 

livet har en känslomässig innebörd och att en del av de problem och krav som uppkommer i 

livet är värda att engagera sig i (s. 37-41). 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av urininkontinens i dagligt liv hos 

kvinnor i åldern 18-65 år. 
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 Metod 

Till litteraturstudien utfördes en sökning av vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl och 

PubMed. Utifrån frågeställningen: Hur påverkas det dagliga livet hos medelålders kvinnor av 

att leva med urininkontinens, där följande sökord  användes: urinary incontinence AND work, 

incontinence and working female, urinary incontinence and working behavior, quality of life 

and urinary incontinence, experience of incontinence and female urinary incontinence, the 

meaning of incontinence and female, Narrative and urinary incontinence, coping and urinary 

incontinence, social aspects and urinary incontinence . Booleska operatören AND användes 

för att kunna utöka sökningen och för att hitta lämpliga artiklar som svarar mot syftet. 

Inklusionskriterier var: kvinnor i åldern mellan 18-65, skrivna på engelska och svenska 

mellan åren 1992- 2010. Exklusionskriterier var: Kvinnor i åldern 66 år och äldre. 

 

Vid kvalitativa studier närma sig den sociala verkligheten, omgivningen och beskriva 

upplevelsen hos kvinnorna i deras dagliga liv (Polit & Beck, 2008, s. 17).  Enligt Holloway 

och Wheeler (2008) omfattar kvalitativa studier en persons centrala och holistiska perspektiv. 

Dessa studier hjälper till att utveckla en förståelse om människors upplevelser, vilket ligger 

till grund i hur bemötandet blir i kontakt med hälso- sjukvårdspersonal, eftersom en viktig 

uppgift för hälso- sjukvårdspersonal är fokus på omvårdnad, kommunikation och interaktion 

(s.11). 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Upplevelsen av att leva med urininkontinens hos kvinnor i  
åldern 18-65 år. 
Pub Med  2010 09 01   
Söknr  
 
 

*) Söktermer Antal 
träffar 

      Antal 
      Valda                     

 1 FT Quality of life and urinary 
incontinence 

2819           0 

2 FT Experience of incontinence 2819           0 
3 FT Female urinary incontinence 19270           0 
4 FT Narritive and urinary incontinence  2           0 
5 FT Coping and urinary incontinence 62           0 
6  2” AND 3” 325           5 
7 FT Incontinence and working female 39           0 
CINAHL  2010 09 01   
1 FT The meaning of incontinence 10            2 
2 FT Experience of incontinence 68            0    
3 FT Social aspects and urinary 

incontinence 
15            1 

* FT- fritext sökning 
 

 

Första steget var att läsa alla titlar till de artiklar som påträffades vid sökning i fritext och via 

olika kombinationer av sökord, därefter lästes abstraktet på de artiklar som hade väsentliga 

titlar och med relevans till vår frågeställning, 20 st. Artiklarna granskades av båda 

skribenterna varav 10 artiklar inkluderades då de svarade mot syftet. De utvalda 10 artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod där den sammanfattade bedömningen är bra, medel eller dålig (Willman, Stoltz & 

Bahtesevani, 2006, s.156-157). I granskningen ingick frågeställning, kontext, urval, metod-

beskrivning, datainsamling och dataanalys. Två artiklar bedömdes ha dålig kvalité och 

exkluderades eftersom metod inte var tydligt beskrivet samt att urvalet inte var relevant. De 

återstående åtta artiklarna som efter kvalitetsgranskning bedömts bra eller medel ingår i denna 

studie (tabell 2). Det fanns tre artiklar där deltagarnas ålder var över 65 år, i dessa artiklar har 

författarna beskrivit medelålders och de äldre kvinnorna för sig. En artikel var kvantitativ där 

användes endast den kvalitativa delen. 
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Tabell 2 översikt över artiklar som ingår i analysen (n= 8) 
 

Författare Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Ashworth & 
Hagan, 1993 

 
Kvalitativ 

28 
kvinnor,  
15-65 år 
 

Djupgående 
intervju, 
Fenomenologisk 
analys 

Kvinnorna ville veta vilken 
sort av problem det var om det 
var en sjukdom. Inkontinens 
var tabu. Speciella skydd blev 
till en väg i livet. Det var svårt 
att fokusera och tänka klart. De 
kände sig unika men också 
oroliga att inkontinensen var 
deras fel. De ville inte känna 
närhet av partnern. De kände 
sorg över något som var 
förlorat. 
 

Bra 

Bradway, 2005  
Kvalitativ 

17 
kvinnor,  
28- 86 år 

 Semistrukturerad 
intervju 
Fenomenologisk 
analys 

Kvinnorna berättar och 
beskriver deras upplevelser av 
urininkontinens. Smärtsamma 
minnen av att drabbas av 
inkontinens. Pratade inte öppet 
om deras problem det var 
pinsamt. En del lärde sig att 
kontrollera sjukdomen 
 

Bra 

Hägglund & 
Ahlström, 2006 

 
 
Kvalitativ 

78 
kvinnor, 
 34-52 år 

Öppen intervju 
Fenomenologisk 
analys 

Upplevde att de levde med en 
okontrollerad kropp. De 
undvek fysisk aktivitet. 
Inkontinensen var ett tabu. De 
accepterade att leva med 
sjukdomen. Att leva med 
urininkontinens medförde 
olika konsekvenser i deras 
dagliga liv. 
 

Bra 

Hägglund & 
Wadensten, 
2007 

 
Kvalitativ 

13 
kvinnor, 
 37-52 år 

Öppen intervju 
samt följdfrågor 
Fenomenologisk 
analys 

Kvinnorna upplevde skam. 
Kvinnorna ansåg att 
urininkontinens var besvärligt 
och pinsamt men inte ett 
tillräckligt stort problem att 
söka hjälp för. 
Urininkontinensen gav flera 
konsekvenser på sexualiteten 
för kvinnan och mannens 
hälsa. 
 

Bra 

Mason, Glenn, 
Walton & 
Appleton, 1999 

 
Kvalitativ 

69 
kvinnor, 
 21-45 år 

Öppen intervju 
samt följdfrågor 
Fenomenologisk 
analys 

För många kvinnor hade 
stressinkontinens en stor 
påverkan på deras dagliga liv 
och rutiner. Att acceptera eller 
inte sjukdomen. Upplevde att 
människor skrattade som att 
det var ett skämt. Att alltid ha 
inkontinensskydd om det 
skulle hända en olycka. De 
undvek aktiviteter och kände 
oro, skam och rädsla 
 
 

Bra 
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Fortsättning 
Författare 

Tabell 2 
Typ av 
studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 

 
 
Peake & 
Manderson 
2003 

 
 
Kvalitativ 

 
 
228 
kvinnor, 
40-60 år 

 
 
Intervju, Tematisk 
innehållsanalys 

 
 
Urininkontinens var ett 
problem. Kvinnorna kände 
skam över att de måste bära 
inkontinensskydd. 
Urininkontinensen orsakade 
problem i kärlekslivet. Ville 
inte söka hjälp för deras 
inkontinensproblem. 
 

 
 
Medel 
 

Shaw, Tansey, 
Jackson, Hyde 
& Allan, 2001 

 
Kvalitativ 

31 
kvinnor,  
33-86 år 

Djupgående 
intervju, Tematisk 
innehållsanalys 

Att inkontinens var en del av 
normala åldrandet eller till 
följd av förlossning. 
Missuppfattning, oro, inverkan 
på livskvaliten och rädsla för 
framtiden. Läckage vid sex och 
offentligt. Brist på information, 
orsaker, behandling om 
sjukdomen. 
 
 

Bra 

Swanson, 
Kaczorowski, 
Skelly & 
Finkelstein, 
2005 

 
Kvalitativ/ 
kvantitativ 

362 
kvinnor,  
45år och 
äldre 

Enkät, 
Deskriptiv 
innehållsanalys 

Urininkontinens ett problem 
kvinnorna hade svullna 
fotleder, förstoppning, astma, 
kronisk obstruktiv 
lungsjukdom, luftvägsbesvär 
med hosta och huvudvärk. 
Kvinnor med hög BMI hade 
lättare att bli inkontinenta samt 
att förlossning kunde orsaka 
inkontinens 
 

Bra 
 

 

 

Analys 

Denna litteraturstudie utgick från ett inifrån perspektiv om kvinnors upplevelser av att leva 

med urininkontinens. Vidare analyserades denna litteraturstudie med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys och med induktiv ansats utifrån Down- Wamboldt (1992). Innehållsanalysen 

har sin fokus på den mänskliga kommunikationen och den bidrar till praktisk sökning, löfte 

och relevans för forskning, praktik, utbildning av sjuksköterskor och andra vårdyrken. Den 

kvalitativa innehållsanalysen är en undersöknings metod som förmedlar ett systematiskt och 

objektivt sätt att granska verbal, visuell eller skriven data och identifiera speciella fenomen 

(Down- Wamboldt, 1992).  

 

 



9 
 

Enligt Down- Wamboldt (1992) förmedlar innehållsanalysen en mekanism till att frambringa 

intressant och teoretiskt användbar information med en minimal förlust av informationen från 

originalet. Materialet som används ska granskas grundligt så att textenheten inte får en annan 

mening.  Målet med innehållsanalys är att höja kvalitén av slutsatserna utifrån resultatet 

genom att relatera till kategorierna i kontexten eller miljön som frambringas genom 

informationen. I vår kvalitativa innehållsanalys används manifest ansats. Manifest är det 

synliga och talar om vad texten säger och beskrivande av det synliga och uppenbara utan att 

kontextens innehåll går förlorad. 

 

Analysen påbörjades med att vi studenter läste igenom fyra artiklar var för sig och tog sedan 

ut samtliga textenheter som motsvarade syftet. Därefter skiftades artiklarna och den andra 

skribenten läste igenom de övriga fyra artiklarna för att därefter jämföra resultatet av våra 

funna textenheter. Därefter sammanställdes det vi funnit. Vi fann 231 textenheter som 

indexerades genom en kombination av en unik bokstav och ett nummer för varje textenhet för 

att säkerställa sökbarhet tillbaka till den ursprungliga textenheten och artikeln, därefter 

översattes textenheterna till svenska och kondenserades. Kondensering innebär att korta ner 

meningarna och inte förändra innehållet. Kondenseringen skedde i ett steg därefter kodades 

textenheterna utifrån gemensamma innebörder i innehållet. Kategoriseringen gjordes i tre 

steg, under steg två sammanfördes textenheter med liknande innehåll och i steg tre fick vi 14 

preliminära kategorierna som stämde överens med innehållet i textenheten. Därefter 

sammanfördes kategorier med liknande innehåll till bredare kategorier. Resultatet blev fem 

kategorier och som svarade mot syftet i detta examens arbete. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 2) som beskrivs i brödtext med citat hämtad 

från texten. 

 
Tabell 2. Översikt över kategorierna (n=5) 

Kategorier 

Att känna oro och begränsningar i livet 

Att bli begränsad i sexlivet 

Att vara beroende och i behov av inkontinensskydd 

Att behöva hjälp 

Att känna skam 
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Att känna oro och begränsningar i livet  

Kvinnor i två studier upplevde en oro att urininkontinensen uppstod efter barnafödande och 

att de inte kunde påverka det (Mason, Glenn, Walton & Appleton, 1999; Hägglund & 

Wadensten, 2007). Det fanns kvinnor i denna litteraturstudie som ansåg att urininkontinensen 

inte hade något samband med förlossningen (Ashworth & Hagan, 1993). Några kvinnor 

upplevde förlust av kontroll, oro och ängslan över orsakerna och behandlingarna av 

inkontinens (Mason et al 1999; Ashworth & Hagen, 1993; Hägglund & Wadensten, 2007). 

Medan andra kvinnor accepterade urininkontinensen som en begränsning och en del av livet 

trots att de ständigt blev påminna om sin inkontinens (Mason et al 1999: Ashworth & Hagan, 

1993). Urininkontinensen begränsade kvinnornas aktiviteter och sänkte livskvaliteten, men de 

lärde sig hur de skulle hantera det som sker och återfå kontroll över sin kropp så att de kunde 

leva med sjukdomen (Ashworth & Hagen, 1993; Mason et al., 1999; Bradway, 2005; Shawn, 

Tansey, Jackson, Hyde & Allan, 2001;Hägglund & Ahlström, 2007). Kvinnorna anpassade 

sig trots sin oro och fann olika åtgärder att osynliggöra och undvika en ”olycka”. De försökte 

finna en förklaring och sätt att kunna klara av urininkontinensen (Peake & Manderson, 2005; 

Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; 

Bradway, 2005; Mason et al., 1999). Kvinnorna upplevde att det var svårt att hantera 

inkontinensen, vilket var att de upplevde att de inte hade kontroll över sin egen kropp 

(Hägglund & Ahlström, 2007; Ashworth & Hagan, 1993; Bradway, 2005).  

Kvinnorna upplevde att urininkontinensen begränsade dem i deras dagliga liv och saknade 

andra personer att diskutera det med (Mason et al., 1999; Peake & Manderson, 2005; 

Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & Ahlström, 2007; Bradway, 2005; Hägglund & 

Wadensten, 2007).  

 

The experience of stress incontinence after childbirth. It was worrying. (Mason, Glenn, 

Walton & Appleton, 1999, s. 167) 

 

No, not been preying on my mind at all. Worst was the lack of control, however, minimal and 

being anxious that it doesn’t get any worse. (Mason, Glenn, Walton & Appleton, 1999 s. 168) 

 

It’s just a problem that’s all. It’s just a problem that you have to live with and it does 

something to your way of living. (Bradway 2005 s 342) 
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Att bli begränsad i sexlivet  

Relation med en ny partner var svårt, kvinnorna ville inte gå in i en ny kärleksrelation på 

grund av inkontinensen (Peake & Manderson, 2005). Kvinnornas sexliv påverkades, och de 

var rädda för läckage när de älskade med sin man (Ashworth & Hagan, 1993; Mason et al., 

1999). Urininkontinensen gav flera konsekvenser på sexualiteten för kvinnorna och deras 

partners hälsa. De kände att de inte kunde vara intima med deras partner. Kvinnorna kunde 

inte förklara för deras män om sitt problem (Peake & Manderson, 2005; Mason et al., 1999). 

En kvinna ansåg att sex var viktigt för alla människor men var ett problem för henne. 

Inkontinensen var ett hälsoproblem och ett hinder som gjorde att relationer påverkades 

negativt (Hägglund & Wadensten, 2007). 

 

The impact of the urinary incontinence on sexuality had a wide range of implications for the 

women and their partner’s health… (Hägglund & Wadensten, 2007, s. 308-309). 

 

Att vara beroende och i behov av inkontinensskydd 

 Kvinnorna kände sig tvungna att alltid ha med sig och att använda inkontinensskydd. De 

upplevde oro för att omgivningen skulle upptäcka att de använde inkontinensskydd som även 

gav dem en frihet att inte behöva läcka så det syntes (Mason et al., 1999; Ashworth & Hagan, 

1993; Peake & Manderson, 2005).  En kvinna upplevde att hon inte kunde åka någonstans 

utan att behöva ta med sig inkontinensskydd och extra kläder ifall en olycka uppstod (Peake 

& Manderson, 2005). Känslan av att inte känna sig fräsch gjorde att kvinnorna kontrollerade 

sig själva för lukt, och dubbel kontrollerade med andra. Kvinnorna använde deodorant på 

kroppen för att dölja lukten av urin (Ashworth & Hagan,1993; Peake & Manderson, 2005, 

Hägglund & Wadensten, 2007; Shawn et al., 2001; Bradway, 2005). 

 

I’ve got to the stage where if I don’t wear a pad I am scared. (Peake & Manderson, 2003, s. 

42). 

 

Att behöva hjälp 

Kvinnorna tänkte på problemen som uppkommit men sökte ändå ingen hjälp eftersom 

urininkontinens besvären prioriterades bort för att t.ex. familjen gick i första hand, trots att det 

hade behövt hjälp från sjukvården (Hägglund & Wadensten, 2007). Det kommer en tid då 

kvinnorna måste prata med en läkare om sina problem, kvinnorna kunde känna av symtomen 

den ena dagen men vara symptomfri nästa dag (Bradway, 2005; Hägglund & Wadensten, 
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2007). Kvinnorna hade bra förståelse om urininkontinensens biverkningar men inte när det 

var dags att söka hjälp eftersom det var generande att berätta om det för läkaren. (Hägglund & 

Wadensten, 2007; Ashworth & Hagan, 1993; Mason et al., 1999). I mötet med 

gynekologisköterskan frågades bara om och vilken typ av preventivmedel de använde. 

Kvinnorna hade förväntat sig frågor om urinläckage och om de problem som uppstått efter 

förlossningen (Hägglund & Wadensten, 2007; Shawn et al., 2001; Hägglund & Ahlström, 

2007) men förståelsen, hjälp och råd för att även yngre kunde behöva inkontinensskydd fanns 

inte hos sjuksköterskan enligt kvinnorna (Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & 

Wadensten, 2007; Shawn et al., 2005). Bäckenbottenträningen blev till ett livsprojekt för 

kvinnorna, och om de inte hade gjort övningarna skulle det blivit ett större problem (Mason et 

al., 1999; Ashworth & Hagan, 1993). Det fanns flera faktorer som påverkade kvinnorna 

negativt i samband med inkontinensen, några kvinnor hade problem med svullna fotleder, 

huvudvärk och ofta hosta fast de aldrig hade rökt cigaretter (Swanson, Kazorowski, Skelly & 

Finkelstein, 2005). 

 

I think it is important that the gynaecology nurse has questions about urine leakage as 

standars questions (Hägglund & Wadensten, 2007, s. 309) 

 

Att känna skam 

I studier beskriver kvinnorna att de inte kunde förklara sitt urinläckage för familjen, eftersom 

de upplevde skam och undvek att prata om problemet (Hägglund & Ahlström, 2007; 

Hägglund & Wadensten, 2007; Ashworth & Hagan, 1993). Kvinnorna beskrev att barnen 

upplevde skam och gömde inkontinensskydden när deras vänner kom på besök, för de ville 

inte att någon skulle få veta att deras mamma använde urininkontinensskydd (Hägglund & 

Ahlström, 2007; Peake & Manderson, 2005). Att känna skam var något som gick tillbaka till 

barndomen att vara våt och lukta (Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & Ahlström, 2007; 

Hägglund & Wadensten, 2007; Bradway, 2005). Kvinnor kände sig barnsliga när urinen rann 

efter benen, och det var en känsla som inte gick att jämföras med något annat (Hägglund & 

Ahlström, 2007; Peake & Manderson, 2005). Ovilja att söka professionell hjälp grundade sig i 

den skam kvinnorna upplevde i samband med sin urininkontinens (Hägglund & Wadensten, 

2007; Shawn et al., 2001). Stressinkontinens var ett generande problem. Det var inte fint eller 

acceptabelt att prata om inkontinens öppet (Ashworth & Hagan, 1993; Peake & Manderson, 

2005; Mason et al., 1999). Urininkontinens omgavs av tabu och hindrade kvinnorna att tala 

om det (Hägglund & Wadensten, 2007; Ashworth & Hagan, 1993). Upplevelsen och 
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konsekvensen av urinläckage var svårare för yngre kvinnor jämfört med äldre kvinnor, de 

kände sig bortglömda av sjukvården (Hägglund & Ahlström, 2007). En kvinna i en studie 

skämdes inte och pratade öppet om sitt urinläckage. Hon tyckte det var normalt att ha 

urinläckage eftersom hon fött så många barn ( Hägglund & Wadensten, 2007).   

 

Women talked about urinary incontinence as being something bothersome or embarrassing 

but not enough of a problem to seek help for (Hägglund & Wadensten, 2007, s. 309). 

 

I cannot explain things to my husband (Peake & Manderson, 1999, s. 47) 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnor i ålder 18- 65 år och om deras upplevelser 

av att leva med urininkontinens i det dagliga livet. En kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats användes och i analysen ingick 8 artiklar. Resultatet av analysen blev 5 kategorier; Att 

känna oro och begränsningar i livet, Att bli begränsad i sexlivet, Att vara beroende och i 

behov av inkontinensskydd, Att behöva hjälp, Att känna skam. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att kvinnorna upplevde oro och begränsningar och där 

kvinnorna ofta sammankopplade urininkontinens med tidigare graviditet och förlossning. 

Dock fann kvinnorna efter en tid olika sätt och strategier för att kunna kontrollera och minska 

risken för läckage. Kuh, Cardozo och Hardy (1999) skriver i sin studie att många kvinnor 

ansåg att medelålders urininkontinens var en del i det normala åldrandet och att de även 

accepterat att det hade ett sammanhang med barnafödandet. Kvinnorna upplevde oro när 

urininkontinensen uppstod efter barnafödande och att de inte kunde påverka det. Förlossning 

och gynekologiska besvär som hade försvagat bäckenbotten och urinrörs dysfunktionen var 

några faktorer som hade blivit funna och som ökade risken för urininkontinens. Rökning, högt 

BMI, diabetes och hypertoni hade blivit associerade till urininkontinens (Peterson, 2008).  

Rädsla för läckage gjorde att kvinnorna planerade det som skulle göras under dagen genom att 

efter en tid finna olika sätt och strategier för att kunna kontrollera och minimera risken för 

läckage (Abrams, Kelleher, Kerr & Rogers ,2000). 

 

Kvinnorna ansåg i den här litteraturstudiens resultat att det var pinsamt och besvärligt men 

inte så att de behövde söka hjälp för sin urininkontinens. Att söka hjälp var något som 

prioriterades bort, kvinnorna ansåg att familjen gick i första hand. 
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 Higa, Lopez och Turato (2008) skriver i sin studie att bland unga och medelålders kvinnor 

var problemet förknippat med personlig dysfunktion, förlust av hälsa i den egna kroppen och 

svårigheter att hantera sjukdomen. De såg urininkontinens som ett fenomen som inte var 

något acceptabelt i det sociala livet. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att urininkontinensen utgjorde ett hinder i kvinnornas 

sexliv genom rädsla för läckage och känslan av att inte känna sig fräsch. Detta innebar även 

att en rädsla infann sig att ingå i en ny kärleksrelation (Abrams, Kelleher, Kerr & Rogers 

,2000). Att få urinläckage under sexuell aktivitet generar och blir pinsamt. Kvinnorna 

upplevde förlust av spontanitet, sova i separata sängar, orolig för lukt och en generell känsla 

av att vara oattraktiv vid användande av inkontinensskydd i sängen. När ett läckage inträffade 

under en sexuell aktivitet blev det svårt att hantera och det blev en psykologisk inverkan och 

ansträngning i förhållandet mellan partnerna (Barber, Mullen, Dowsett & Viktrup, 2005). 

Urinläckaget påverkade det sexuella samspelet och de upplevde dem själva som oattraktiva, 

förlorad självkänsla och avvisande (Higa, Lopez & Turato, 2008). Eftersom det är vanligt att 

drabbas av urininkontinens för kvinnor i medelåldern så begränsas även deras sexliv då även 

den sexuella friheten kan vara hög. I tv och radio tar de upp om homosexualitet, impotens och 

om sexuell dysfunktion men urininkontinens är fortfarande ett tabu som diskuteras aldrig 

(Hobgood, 1999). 

 

Resultatet denna litteraturstudie om behov och beroende visar att kvinnorna kände sig 

tvungna att alltid ha med sig och att använda inkontinensskydd. De upplevde oro för att 

omgivningen skulle upptäcka att de använde inkontinensskydd som även gav dem en frihet att 

inte behöva läcka så det syntes. I studien av Abrams, Kelleher, Kerr och Rogers(2000) 

berättade yngre kvinnor om skamkänsla när det hände på allmänna platser speciellt vid sociala 

tillställningar med vänner och under träning. Studier visade att urininkontinens förekom bland 

anställda kvinnor och att inkontinensskydd och upprepande toalettbesök var bland de mest 

vanliga metoder för att kunna klara av en arbetsdag. Kvinnorna sökte efter närmaste toalett 

samt väntade till nästa rast på arbetet så att de kunde gå till toaletten och byta 

inkontinensskydden.  De reducerade sitt vätskeintag under arbetet för att slippa besöka 

toaletten så ofta (Fultz, Girts, Kirchen, Nygaard, Pohl & Sternfeld, 2005). Enligt resultatet i 

denna litteraturstudie upplevde yngre kvinnor att förståelse, hjälp och råd för att även yngre 

kan behöva inkontinensskydd inte fanns hos sjuksköterskan. 
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Resultatet i denna litteraturstudie visade att kvinnorna hade bra förståelse om 

urininkontinensens biverkningar, men inte när det var dags att söka hjälp. Många medelålders 

kvinnor tror det är normalt i samband med åldrandet och att i samband med fel information 

eller subtila meddelanden från kvinnans omgivning kan upprätthålla myten om att lite 

inkontinens är normalt för kvinnor. Denna myt förhindrar många från att söka hjälp för sin 

urininkontinens (Hobgood, 1999). Upplevelsen och konsekvensen av urinläckage var svårare 

för yngre kvinnor, de kände sig bortglömda. 

 

I resultatet denna litteraturstudie framkom att upplevelsen och konsekvensen av urinläckage 

var svårare för yngre personer. De hade en ovilja att söka professionell hjälp vilket grundade 

sig i den skam kvinnorna upplevde i samband med sin urininkontinens. Ofta kan kvinnor med 

urininkontinens förneka sitt problem genom att säga ”jag är inte inkontinent, jag bara läcker” 

och kvinnan uppfattar problemet som avsaknad av personlig kontroll. Hon har förlorat greppet 

om den egna kroppens grundläggande funktioner och skuldkänslor uppstår (Hobgood, 1999).  

 

Enligt Higa, Lopez och Turato (2008) upplevde kvinnorna i deras studie skam när de 

berättade om problemet till vårdpersonalen. Kvinnorna upplevde att de även efter det att 

symtomen försämrats sköt det framför sig innan de sökte hjälp därför de tyckte att det var 

pinsamt att prata med en läkare om problemet. Generad och skam associerades till brist av 

kunskap och förståelse om inkontinens som en sjukdom. De kvinnor som valde att söka hjälp 

önskade mer information om orsaker och behandlingar för att kunna hantera sjukdomen. Det 

var nödvändigt för hälso- och sjukvården att veta om varje persons upplevelse, hur hon 

hanterade problemet och hur det påverkade hennes dagliga liv.  

 

För några kvinnor hade urinläckagen blivit värre, lukten av urin och depression samt att de 

var mer motiverade till att söka hjälp. Eftersom de upplevde att de inte längre kunde 

kontrollera läckaget och det var oroande (Hägglund, Walker- Engström, Larsson & Leppert, 

2003). Hobgood (1999) skriver i sin studie att rädslan för lukt av urin var det värsta för 

kvinnorna. Om en kvinna sökte hjälp för inkontinensen så hade hon haft problemet i minst tre 

år. 
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Enligt Higa, Lopez och Turato (2008) kände sig kvinnorna i deras studie socialt föraktade, 

skyldiga, frånstötande och övergivna av samhället. Brist av kontroll över urininkontinens när 

det gällde sociala aktiviteter som på fritiden, arbetet och familjelivet. Kvinnorna nämnde 

rädsla av att förlora arbetet på grund av att de var tvungna att göra flera avbrott under 

arbetstiden.  Hobgood (1999) skriver i sin studie att inkontinensen kan ge problem även i 

arbetslivet, när tiden för barnuppfostran minskar för kvinnor medelåldern är det oftast då 

kvinnorna är på toppen av sina produktiva år och att urininkontinensen kan begränsa och 

hindra deras karriärmöjligheter.  

 

Enligt Kirkland, Palmer och Fitzgerald (2001) väntade en del kvinnor för länge innan de 

uppsökte toaletten och orsaken var bland annat arbetsbelastningen, för få toaletter på 

arbetsplatsen samt att de inte orkade gå till toaletten. Eftersom frånvaron från arbetsstationen 

fodrade att någon annan kunde ta över hennes plats. Vilket leder till en försening i arbetet för 

arbetslaget. Fultz, Girts, Kirchen, Nygaard, Pohl och Sternfeld (2005) skriver i sin studie att 

urininkontinens hade en negativ påverkan för kvinnornas förmåga att koncentrera sig på 

arbetet. För att kunna klara av en arbetsdag undvek kvinnorna att dricka kaffe, hade extra 

kläder och deodorant med sig. En del av kvinnorna tog mediciner som skulle hindra urinflödet 

samt att de använde mörka kläder. Urininkontinens medför hygieniska problem i vardagslivet 

på arbetet och under sociala aktiviteter.  

 

Zeznock och Bradway (2009) skriver i deras studie att många kvinnor upplevde 

urininkontinensen som ett hinder och som begränsade dem i det dagliga livet. Enligt Shelton 

Broome (2003)  föreligger det flera tabun kring urininkontinens och det är inte socialt 

accepterat att tala om inkontinens så därför kan utbredningen av urininkontinens bara 

uppskattas. Hobgood (1999) skriver i deras studie att många kvinnor i 40,50 och 60 års ålder 

förnekar problemet och lider i tystnad innan de vågar söka medicinsk hjälp. 

 

Bäckenbottenträningen blev ett större och mer tidskrävande livsprojekt för kvinnorna i det 

dagliga livet. Om de inte hade gjort övningarna, kunde urininkontinensen blivit ett ännu större 

problem för dem . Enligt Peterson (2008) och Barber, Mullen, Dowsett och Viktrup (2005) är 

en aktiv livsstil och bäckenbotten träning något som kan minska risken att utveckla 

urininkontinens och reducera symtomen av urinläckage hos kvinnor med stressinkontinens 

samt förbättra deras livskvalitet och det sexuella livet.  
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Enligt Holroyd- Leduc och Strauss (2004) visar studier att visar att bäckenbottenträning var 

mer effektivt. De kvinnor som fick placebo visade en förbättring men hade trots allt lite effekt 

på symtomen. Bäckenbotten träningen med ett träningsprogram var mera effektivt och 

minskade frekvensen av inkontinens episoder. Neumann och Morrison (2008) visar att 

bäckenbotten träning ska undervisas av vårdpersonal så att kvinnorna lär sig rätt teknik. Det 

räcker inte med att ge kvinnorna en broschyr över bäckenbottenträning.  

 

Antonovsky (1991) skriver att om en person är engagerad och tror att man förstår de problem 

som man ställs inför, kommer det att finnas en stark motivation till att söka hjälp och man 

kommer inte att ge upp sökandet förrän man hittat dem. Utan en sådan motivation slutar man 

att reagera på stimuli och världen blir snart obegriplig och inte heller drivs man till att söka 

efter hjälp.  Om personen har en hög begriplighet och hanterbarhet samt tror att de resurser 

som krävs för att man skall lyckas står till ens förfogande men inte bryr sig om det, så 

kommer man att förlora mer av förståelsen och tappa kontrollen över den hjälp som erbjuds. 

Om man inte tror att hjälpen finns till ens förfogande avtar meningsfullheten och personens 

strävan att hantera blir svagare (s. 43.45). Kvinnorna med urininkontinens i litteraturstudien 

förnekade sitt problem och uppfattade det som avsaknad av personlig kontroll. För unga och 

medelålders kvinnor var urininkontinensen förknippat med förlust av hälsa i den egna 

kroppen och svårigheter att hantera sjukdomen. De kvinnor som valde att söka hjälp önskade 

att få information om orsaker och behandlingar för att kunna hantera sjukdomen. För hälso- 

och sjukvården är det nödvändigt att få information om varje persons upplevelse, hur hon 

hanterar problemet och hur det påverkar hennes dagliga liv för att kunna ge stöd och hjälp. 

 

Resultaten visar att kvinnor upplever skam i samband med urininkontinens och att de blir 

generade när de pratar om problemet. Kvinnorna saknade också kunskap och förståelse om 

urininkontinensen som en sjukdom. De önskade mer information om urininkontinens och om 

vilka behandlingar som fanns. Uppgiften som sjuksköterska blir att hjälpa och stödja 

kvinnorna så att det kan återgå till ett normalt liv 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att med ett inifrån perspektiv beskriva kvinnor i ålder 18-

65 år och deras upplevelser av att leva med urininkontinens i dagligt liv. Till litteraturstudien 

användes en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Graneheim och 

Lundman (2003) skriver att trovärdigheten uppstår vid en kvalitativ studie vid val av kontext, 
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deltagare och metod för datainsamling. Att välja en passande metod för insamlandet av data, 

kontext och deltagare är viktigt för att få en hög trovärdighet. De utvalda artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod där den sammanfattade bedömningen var bra, medel eller dålig (Willman, Stoltz & 

Bahtesevani, 2006, s. 156-157). I den här studien har bara artiklar med bra eller medel kvalité 

inkluderas och används i analysen. De åtta artiklar som vi kvalitetsgranskat lästes igenom var 

för sig och där alla textenheter plockades ut som svarade mot syftet för att sedan jämföra, 

diskutera och sammanställa resultatet av det vi funnit. Enligt Graneheim och Lundman (2003) 

är mängden av insamlad information nödvändig för att kunna svara på forskningsfrågan på ett 

trovärdigt sätt.  

 

Textenheterna översattes till svenska och kondenserades därefter kodades textenheterna 

utifrån gemensamma innebörder i innehållet. Kodning av textenheterna innebär att ge dem ett 

etikettnamn. Detta är ett tidigt steg i analysen som fortsätter med att utveckla kategorier 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 286). Om textenheterna är för stora och innehåller olika 

innebörder eller att textenheterna har tappat sin innebörd på grund av att de är för små blir det 

svårt att få en hög trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2003). Vi har under arbete med 

denna studie varit två studenter som tolkat alla textenheter gemensamt. Vi har även under 

arbete med kategoriseringen sett att några textenheter har haft fler än en innebörd i samma 

textenhet. Dessa textenheter har i samråd med varandra delats upp till mindre textenheter med 

en tydligare och mer avgränsad innebörd utan att förlora den specifika innebörden i varje 

slutlig textenhet. 

 

Kategoriseringen skedde i tre steg där textenheter med liknande innebörder sammanfördes. 

Resultatet blev fem kategorier som svarade mot syftet. För att öka pålitligheten styrkte vi våra 

resultat med citat som vi hämtade från det ursprungliga materialet och som Holloway och 

Wheeler (2010, s 303) skriver även tydliggör för läsaren hur resultatet har framkommit. 

Enligt Polit och Beck (2008) kan det uppstå problem när textenheterna skall kodas och sedan 

kategorisera, eftersom forskare kan ha svårt att bestämma vilken kod textenheten skall ha, det 

kan behövas att forskarna återgår till grundmaterialet och läser igenom det upprepade gånger 

(s.511). För att öka pålitligheten har vi redovisat hur sökningen gjordes och vilka sökord som 

användes i tabell 1, beskrivit tillvägagångssättet i vår kvalitetsgranskning och visat vårt 

resultat av kvalitetsgranskning i tabell 2. Detta gör att andra kan i detalj följa vårt arbete och 

kunna göra en likadan studie med liknande resultat.  
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Trovärdigheten baseras av perspektivet på unika individer, självkänslan, deras egen värld och 

andras, samt kommunikationen med andra. Detta ökar förståelsen som forskarna vill förmedla 

till sina läsare om att känna igen fenomen som finns i studien (Holloway & Wheeler s. 300). 

Trovärdigheten förmedlas genom begreppet validitet vilket menas att deltagarnas upplevelser 

i deras situation, tillstånd och i sociala sammanhang. Utifrån detta bör forskarnas försöka att 

uppnå ett beskrivande som är likvärdigt med deltagarna i studierna (Holloway & Wheeler, s. 

303). 

 

I denna litteraturstudie har vi varit två som skrivit, vilket har varit bra då vi har kunnat 

diskutera och jämföra det resultat vi funnit, att hjälpa varandra under arbetets gång att endast 

utgå från de artiklar och textenheter vi plockat ut. Detta minskade risken för att egna 

tolkningar och förvanskning av text skulle uppstå under sammanställningen av vår 

litteraturstudie. Under arbetets gång har även seminarier anordnats där de övriga deltagarna 

fått föreslå förbättringar och förändringar för att kunna utveckla vår litteraturstudie att bli så 

bra som vi kan göra det möjligt. 

 

Intervention  

Inom sjukvården bör vi bli mer uppmärksamma på att urininkontinens är ett folkhälsoproblem 

och att det är många som är drabbade. För inom sjukvården är inkontinens till en del ett dolt 

problem. Enligt Shultz (2002) är inkontinens mer än ett mindre besvär eftersom 

urininkontinens kan påverka vem som helst i vilken ålder som helst och att inkontinensen inte 

bara har med åldrandet att göra, men att den kan bli behandlad.  

 

Att som färdig utbildad sjuksköterska ha kunskaper om inkontinens och om kvinnornas 

upplevelser av att ha sjukdomen och genom att ge kvinnor möjlighet att prata om problemet 

kan sjuksköterskor stödja och hjälpa de här kvinnorna med att återfå kontroll över den delen 

av deras liv. Det är viktigt att komma ihåg att kvinnor kan känna sig generade över att prata 

om detta själv, så sjuksköterskan bör berätta att det är en rutinfråga för att kunna hjälpa henne 

med problemet. Frågor som bör ingå är att ta reda på när inkontinensen började, symtom och 

hur det påverkar och har påverkat hennes dagliga liv och aktiviteter. Sjuksköterskan kan då 

upprätta en behandlingsplan som hjälper kvinnan till normala aktiviteter med utan rädsla för 

en olycka. Enligt Toombs (1993) har sjukdom även en effekt på människors sociala relationer 

och på hur man ser på sig själv och sin omgivning. 
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 Om den kroppsliga funktionen förändras så förändras även det sociala samspelet med andra 

människor. Vilket leder till att relationer med andra förändras och försämras eftersom den 

sjukes självbild och personlighet ofta är förändrad (s.64-65). 

 

 

Slutsats 

Urininkontinens är mycket vanligt bland kvinnor. Många kvinnor lider och skäms över sina 

besvär och tror sig vara ensamma om problemen med urininkontinens och undviker därför att 

söka hjälp. Eftersom många inte söker hjälp för sina besvär så vet man inte heller hur många 

det är som är drabbade men i flera studier som gjorts uppskattas det till flera hundratusen 

kvinnor bara i Sverige. Genom att ta del av tidigare forskning och att uppmuntra till mer 

forskning inom detta område kan vi som vårdpersonal ge information och förstå dessa kvinnor 

vi möter i vår yrkesroll utifrån kvinnornas egna upplevelser. Detta genom att synliggöra och 

bekräfta de problem som uppstått i samband med att urininkontinensen drabbat dem. 

Det behövs mer forskning om kvinnors upplevelser att leva med urininkontinens. Detta för att 

hälso- och sjukvårdspersonal kan uppnå en bättre förståelse om dessa kvinnors problem och 

de hinder som kan uppstå i deras dagliga liv. Om förståelse och kunskap kommer utvecklas 

och diskuteras så kommer hälso- och sjukvårdspersonal att ha möjlighet att hjälpa och stödja 

dessa kvinnor med urininkontinens på ett adekvat sätt. 
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