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Abstrakt

Urininkontinens är ett stort hälsoproblem bland kvinnor i både Sverige och 
resten av världen, trots det är det få som söker hjälp för sina besvär. Det är 
en sjukdom som är förknippad med tabu och som inte blivit tillräckligt 
uppmärksammad inom Hälso- och sjukvård. Sjuksköterskor befinner sig i 
en position, i vilken de har möjlighet att stödja kvinnor i att prata om sina 
besvär och hjälpa dem att förstå vilken inverkan urininkontinens har på 
självkänslan och livet. För att kunna göra det är det viktigt att förstå hur 
urininkontinens påverkar kvinnors livsvärld och livskvalitet. Syftet med den 
här litteraturstudien var därför att beskriva kvinnors upplevelse av att leva 
med urininkontinens. Tretton artiklar analyserades med manifest 
innehållsanalys, vilket resulterade i sex kategorier; att inte längre ha kontroll 
över den egna kroppen; att försöka dölja sitt problem; att söka efter en 
förklaring; att begränsas i att leva ett social och aktivt liv; att försöka ta 
kontroll över situationen; att inte bli tagen på allvar. Resultatet visade att 
urininkontinens hade en negativ inverkan på livskvaliteten, då besvären 
drastiskt begränsade kvinnors livsutrymme. De kände skam, rädsla och 
ångest över att inte kunna kontrollera sina kroppar. Det tillsammans med att 
de blivit nonchalerade av vårdpersonal resulterade i att de inte vågade söka 
hjälp för sina besvär. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar och 
får en ökad förståelse för drabbade kvinnors behov och upplevelser, då det 
skulle kunna bidra till att fler kvinnor sökte hjälp och fick behandling för 
sina besvär. Vi efterlyser därför vidare forskning om hur samhällets och 
vårdpersonalens attityder kan förändras och hur man kan få drabbade 
kvinnor att våga söka hjälp. 

Nyckelord; Urininkontinens, kvinnor, upplevelse, sjuksköterska, 
omvårdnad, livskvalitet, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys.
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Urininkontinens definieras som ett ofrivilligt läckage av urin, i så stor mängd att det utgör ett 

problem för individen (Peterson, 2008). Urininkontinens är ett stort hälsoproblem i Sverige 

och resten av världen och det finns över 200 miljoner kvinnor som lider av det (Norton & 

Brubaker, 2006). Trots att de är en stor del av den kvinnliga befolkningen som drabbas av 

urininkontinens är det endast 25 procent som söker hjälp för sina besvär. Anledningarna till 

att kvinnor väljer att inte söka hjälp, kan bero på att de betraktar sina problem som normala

(Hannestad, Rortveit & Hunskaar, 2002), förnekar dem, skäms, känner sig osäkra eller har en 

uppfattning om att det är en normal del av åldrandet (Peterson, 2008). De kvinnor som inte 

söker hjälp är ofta oroliga över sina symtom och försöker hantera sina läckage själva

(Hannestad et al., 2002). Att kvinnor inte söker behandling för urininkontinens är ett stort 

problem, eftersom det är en avgörande faktor för att kunna bli av med besvären. All 

inkontinens kan inte botas men mycket kan göras för att förbättra både välbefinnande och 

livskvalitet (Klay & Marfyak, 2005).

Urininkontinens är en sjukdom som drabbar kvinnor i alla åldrar, men förekomsten ökar 

betydligt med ålder. Det är en kronisk sjukdom som innebär en ekonomisk, personlig och 

social börda för den som lider av det. På grund av en ökad livslängd bland kvinnor kommer 

urininkontinens bli ett vanligare problem och därmed kommer även de konsekvenser 

urininkontinens medför både för individen och samhället att öka (Bradway, Coyne, Irwin & 

Kopp, 2008).  Det finns olika orsaker till vad som utlöser urinläckage, sjukdomen delas därför 

in i ansträngnings- och trängningsinkontinens, samt en kombination av dessa som kallas 

blandinkontinens. Ansträngningsinkontinens utlöses i samband med fysisk aktivitet 

tillexempel av nysningar eller hostningar och beror på att muskulaturen i bäckbotten är 

försvagad. Trängningsinkontinens orsakas av ofrivilliga sammandragningar av 

blåsmuskulaturen och innebär att personer känner att de måste gå på toaletten, men inte hinner 

dit i tid (Abrahams et al., 2002). De riskfaktorer som är förknippade med urininkontinens är 

bland annat hög ålder, att ha genomgått vaginal förlossning, fetma, funktionell och kognitiv 

svikt, förstoppning, rökning och vaginal prolaps (Norton & Brubaker, 2006).

Behandlingsalternativen för urininkontinens delas in i medicinska, kirurgiska och 

beteendeförändringar. De medicinska behandlingarna inkluderar bland annat antikolinerga 
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och vissa antidepressiva läkemedel (Klauser & Steers, 2004). Kirurgiska ingrepp kan 

genomföras vid framförallt ansträngningsinkontinens, om andra behandlingsalternativ inte har 

visat någon effekt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2000). De icke-

medicinska behandlingsalternativ som finns att tillgå är träning av muskulaturen i 

bäckenbotten, elektrisk stimulering, blåsträning och toaletträning. Dessa 

beteendebehandlingar är effektiva för att hjälpa patienter att handskas och klara av att leva 

med urininkontinens (Holroyd- Leduce & Strauss, 2004). Enligt Burns et al. (1993) är det de 

icke medicinska behandlingarna som är nyckeln till det förebyggande arbetet av 

urininkontinens.

Enligt Kummer, Dören och Kuhlmey (2008) är det brist på vetenskaplig fakta om 

kommunikation mellan patienter som lider av inkontinensbesvär och personal inom hälso- och 

sjukvården. Det råder dock ingen tvekan om att kommunikation är av stor betydelse för att 

kunna ställa rätt diagnos, samt hur effektiv och framgångsrik behandlingen kommer att bli.

Urininkontinens är ett dolt problem och en svåravgränsad sjukdom, vilket medför att den inte 

blivit ordentligt uppmärksammat inom vården (SBU, 2000). Bradway et al. (2008) menar att 

bristen på kunskap om urininkontinens inom hälso- och sjukvård leder till att vårdpersonal

inte ställer nödvändiga frågor om patienters inkontinensbesvär. De menar även att patienter i 

vissa fall möts av läkare som negligerar deras frågor eller ger dem felaktiga råd. När 

vårdgivare ger information och råd till kvinnor med inkontinensbesvär och erbjuder hjälp och 

lösningar för deras problem, är det enligt Hannestad et al. (2002) mer sannolikt att kvinnor

kommer att söka hjälp för sina besvär.

Sjuksköterskor framförallt inom primärvården och kommunala äldrevården kommer ofta i 

kontakt med personer som lider av urininkontinens (SBU, 2000). Sjuksköterskan ansvarar i 

enighet med sin yrkesmässiga kompetens för att öka kommunikationen om inkontinens med 

patienter, ge råd, information och föreslå behandlingar (Albets- Heitner et al., 2008; Kummer

et al., 2008). Sjuksköterskor som rutinmässigt ansvarar för patientutbildning och fortsatt 

hantering av hjälpmedel och beteendeförändringar är i en unik position för att kunna hjälpa 

kvinnor med urininkontinens. Sjuksköterskans stöd och information är en avgörande faktor 

för att patienter ska våga prata om ett så intimt ämne och för att kunna främja vård av 
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urininkontinens. En annan viktig roll för sjuksköterskan är att hjälpa patienter att förstå vad 

som inträffar, hur det kan inverka på självkänslan och livet (LeCroy, 2006) samt att 

uppmärksamma sjukdomens påverkan på välbefinnandet (SBU, 2000). För att kunna göra det 

är det viktigt att förstå hur kvinnor själva upplever sin sjukdom och hur den påverkar deras 

livsvärld och livskvalitet. En helhetssyn på kvinnor som lever med urininkontinens kan bidra 

till att sjuksköterskor får en förståelse för hur de kan nå ut till kvinnor som inte söker hjälp för 

sina besvär och hur de ska bemöta och kommunicera med de kvinnor som söker sig till hälso-

och sjukvården. Med utgångspunkt från detta var syftet med denna litteraturstudie att beskriva 

kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens.

Metod

Litteratursökning 

Vid litteratursökningen användes databaserna PubMed, Cinahl och Academic search Elite via 

Luleå tekniska universitets universitetsbibliotek. Vi använde oss av Swedish MeSH för att 

hitta ett lämpligt sökord för urininkontinens. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 

69) ger en sökning med både MeSH-termer och fritextord bäst resultat. Vi använde oss av 

sökorden: Urinary Incontinence, Experience, Narrative och “Quality of life”. Vi kombinerade

sökorden genom att använda de booleska sökoperatorerna OR och AND, eftersom dessa ord i 

rätt kombination kan avgränsa sökningen till relevanta studier (Willman et al., 2006, s. 66). Vi 

använde oss också av databasernas olika begränsningar, vilket framgår i tabellen nedan

(Tabell 1). För att ytterligare avgränsa och få en hanterbar mängd relevanta studier användes

inklusionskriterier (jfr. Willman et al., 2006, s. 77). De inklusionskriterier vi valde var; 

kvinnor som lever med urininkontinens, kvinnor över 15 år, studier på engelska, tyska och 

nordiska språk. När vi hade fått en hanterbar mängd träffar på en sökning läste vi igenom 

abstraktet för att hitta studier som var relevanta och svarade mot vårt syfte. En översikt av den 

systematiska litteratursökningen presenteras i tabell 1.
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Tabell 1 Översikt över datainsamling

Syftet med sökning: beskriva kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens

Söknr Söktermer Cinhal Urval

1 Urinary Incontinence**
(peer reviewed) 

4157

2 Urinary Incontinence** AND Experience OR Narrative 3050
3 Urinary Incontinence** AND Experience OR Narrative 

AND ”Quality of life”
261

4 Urinary Incontinence** AND Experience OR Narrative 
AND ”Quality of life”
AND Women

161

5 Urinary Incontinence** AND Experience OR Narrative 
AND ”Quality of life”
AND Women (titeln)

53 4

Söknr Söktermer Academic search elite Urval

1
Urinary incontinence** AND experience AND Women

33 3*

Söknr Söktermer Pubmed Urval

1 Urinary incontinence** 25852
2 Urinary incontinence**

Limits: Humans, 
Female, English, German

13971

3 Urinary Incontinence** AND
"quality of life" OR
experience Limits: Human,
Female, English, German

2553

4 Experience OR narrative OR "quality of life" AND 
Urinary Incontinence** AND 
qualitative Limits: Humans, 
Female, English, German
Adolescent: 13-18 years, 
All adult: 19 + years

37 6

* Detta urval innehåller en artikel från en annan artikels referenslista. 

** Dessa ord är MeSH termer, uppslagna i Swedish MeSH. 

Kvalitetsgranskning 

I vår sökning hittade vi 13 artiklar som svarade mot vårt syfte. När vi granskade dessa utgick 

vi från Willmans et al. (2006, s. 156-157) bilaga ”protokoll för kvalitetsbedömning av studie 

med kvalitativ metod”. En kvalitetsgranskning genomförs för att tolka och värdera studiens 

evidens. Genom att systematiskt kvalitetsgranska artiklarna utifrån ett protokoll blir 

bedömningen av bevisen rättvisa och konsekventa (Willman et al., 2006, s.83). Granskningen 
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genomfördes med fokus på syfte, metod, urval, kontext, etiskt resonemang, analys och 

resultatbeskrivning. Efter en sammanvägning av artiklarnas alla delar graderades de med hög, 

medel eller låg kvalitet. För hög kvalitet skulle alla dessa delar vara tydligt beskrivna, var 

någon del otydlig graderades studien som medel. En översikt av de artiklar som har ingått i 

analysen presenteras i tabell 2.

Tabell 2 Översikt över studier som ingår i analysen (n=13)

Författare/År Typ av 
studie

Deltagare Dataanalys och 
analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Anderson et 
al. (2008)

Kvalitativ 11 Beskrivande 
intervjuer, 
fenomenologisk 
analys.

Kvinnor såg på UI som 
något de var tvugna att 
lära sig leva med, de 
minimerade problemet 
för att kunna acceptera 
det och de var rädda för 
att söka hjälp.

Hög

Ashworth & 
Hagan (1993)

Kvalitativ 28 Kvalitativa intervjuer, 
fenomenologisk 
analys. 

UI var socialt 
oacceptabelt att prata 
om. Kvinnor kände sig 
ensamma om problemet 
och beskyllde sig själva. 
Kvinnor kände
förnekelse och skam . 
Det visste inte om de 
skulle hantera UI.

Hög

Bradway 
(2005)

Kvalitativ 17 Semistrukturerade 
intervjuer, 
analyserades för att 
betona de 
övergripande delarna 
av deras berättelser.

UI upplevdes som 
besvärligt, men de 
accepterade det och ville
göra något åt det. Många 
försökte se det positivt, 
men kände sig samtidigt 
som offer för 
omständigheterna.

Hög

Bradway & 
Strumpf 
(2008)

Kvalitativ 17 Semistrukturerade 
intervjuer, tematisk 
analys.

UI hade en negativ
inverkan på självkänslan 
och var ett hinder i 
intima relationer. 
Kvinnor kopplade
orsaken till UI till 
tidigare sexuella 
relationer.

Hög
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Forts. Tabell 2 Översikt över studier som ingår i analysen (n=13)

Författare/År Typ av 
studie

Deltagare Dataanalys och 
analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Dowd (1991) Kvalitativ 7 Semistrukturerade 
intervjuer,
innehållsanalys.

Kvinnor upplevde 
förlorad kontroll och ett 
hot mot självkänslan. 
Enda sättet de kunde
återfå självkänslan på var 
att ta kontroll med hjälp 
av strategier och 
försiktig- hetsåtgärder.
Det var viktigt att lära sig 
acceptera UI. 

Hög

Hägglund & 
Ahlström 
(2007)

Kvalitativ 14 Semistrukturerade 
intervjuer, 
fenomenologisk 
hermeneutisk analys.

Kvinnor kände 
hjälplöshet och skam. De 
kände att de inte hade 
någon kontroll över 
kroppen och att de levde 
med en tabubelagd 
sjukdom.  De försökte på 
olika sätt ta kontroll över 
situationen för att kunna 
leva normala liv. 

Hög

Hägglund & 
Wadensten 
(2007)

Kvalitativ 13 Intervjuer, 
analyserades enligt 
fenomenologisk 
hermeneutisk analys.

Kvinnor valde att inte 
söka hjälp för UI på 
grund av att de kände
skam. UI påverkade 
sexuella relationer. De 
minimerade problemet 
men önskade att det 
fanns en mer accepterad 
atmosfär kring UI. 

Hög

Komorowski 
& Chen 
(2006)

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 
intervjuer, 
fenomenologisk 
analys. Teman 
skapades.

Kvinnor visste inte 
varför de hade UI och de 
beskyllde sig själva. De 
begränsades aktivt och 
socialt. De blev
emotionellt isolerade och 
kände skam. Kvinnor 
hade dålig erfarenhet av 
vård i samband med UI.

Hög

Ling wai Li et 
al. (2007)

Kvalitativ 9 Semistrukturerade 
intervjuer, 
innehållsnalays.

Kvinnor kände att 
läckagen var 
okontrollerbara. De var 
rädda för att andra skulle 
få reda på att de hade UI, 
att de skulle slösa på 
resurser och att UI skulle 
förvärras. Kvinnor hade 
hopp om att bli friska.

Medel
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Forts. Tabell 2 Översikt över studier som ingår i analysen (n=13)

Författare/År Typ av 
studie

Deltagare Dataanalys och 
analysmetod

Huvudfynd Kvalitet

Longworth & 
Sampselle 
(2003)

Kvalitativ 31 Kvalitativa intervjuer,
innehållsanalys.

Kvinnor kände skam och 
diskuterade därför inte 
problemen med någon. 
UI hade en negativ 
inverkan på kvinnors 
sociala aktiviteter, 
relationer och andra 
sociala sammanhang. De 
använde olika 
coopingstrategier och 
försiktighetsåtgärder för 
att hantera UI.  

Hög

MacDonald & 
Butler (2007)

Kvalitativ 6 Semistrukturerade 
intervjuer, tematisk 
analys. 

Kvinnor kände att UI var 
ett tabubelagt ämne 
vilket gjorde att de 
isolerade sig. Kulturen 
på äldreboendet 
minskade 
självständigheten och 
gjorde att kvinnorna inte 
alltid fick den hjälp de 
behövde.

Hög

Macinnes
(2008)

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 
telefonintervjuer, 
analyserades genom 
att bilda teman.

Kvinnor upplevde att UI 
hade en negativ inverkan 
på deras liv, eftersom 
den påverkade deras 
sociala liv och deras 
relationer. Kvinnor 
fruktade att de skulle 
lukta urin, de skämdes, 
upplevde att de var 
stigmatiserade och att UI 
försvårade deras vardag.
  

Medel

Van de 
Muijsenbergh 
& Largo-
Janssen 
(2006)

Kvalitativ 30 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analyserades genom 
att bilda teman.

UI påverkade religiösa
ritualer, kvinnor kände 
sig smutsiga. De kände 
skam, ville dölja UI och 
hade svårigheter att söka 
hjälp. 

Medel

UI = Urininkontinens

Analys

När vi analyserade artiklarna använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys. Denna 

analysmetod har enligt Downe-Wamboldt (1992) fokus på mänsklig kommunikation och 

möjliggör beskrivningen av ett specifikt fenomen. Målet med denna process är att beskriva 
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andra människors livsvärld och den är därför en relevant analysmetod att använda sig av inom

omvårdnadsforskning. I denna metod analyseras det kvalitativa analysmaterialet i flera steg 

och får inte tas ur sitt sammanhang, då det kan leda till att det förlorar sin innebörd (Burnard, 

1991).

Vi gjorde en manifest innehållsanalys, vilket enligt Downe-Wamboldt (1992) innebär en 

analys av det synliga och uppenbara i texten. För att få en känsla av helhet för materialet och 

frågeställningen började vi med att läsa igenom den insamlade datan. Utifrån vårt syfte

extraherades 382 textenheter ur artiklarna, vilket Downe-Wamboldt (1992) menar är den 

viktigaste och svåraste delen i analysarbetet. Varje textenhet märktes med en bokstav och en 

siffra för att den lättare skulle kunna refereras tillbaka till den ursprungliga texten. Vi 

översatte textenheterna till svenska och kondenserade dem i ett till två steg. Genom att 

kondensera textenheterna förkortade vi och tog ut kärnan ur dem utan att kontexten gick 

förlorad. I nästa steg kodade vi textenheterna med hjälp av färgmarkeringar som 

representerade 16 olika ämnesord. Kodgrupperingarna sorterades sedan in under preliminära 

kategorier. Kategoriseringen skedde därefter genom att likartade kategorier fördes samman till 

dess att innehållet i kategorierna var rena och varandra uteslutande. Vissa textenheter 

omplacerades under tiden vi skrev resultastet till en annan kategori för att få kategorierna 

inbördes exklusiva (jfr. Downe-Wamboldt, 1992).
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Resultat

Analysen resulterade i sex kategorier (Tabell 3), vilka presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat från artiklarna. 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=6)

Kategorier

Att inte längre ha kontroll över den egna kroppen

Att dölja sitt problem

Att söka efter en förklaring

Att begränsas i att leva ett social och aktivt liv 

Att ta kontroll över situationen

Att inte bli tagen på allvar

Att inte längre ha kontroll över den egna kroppen

I studier (Komorowski & Chen, 2006; MacDonald & Butler, 2007) framkom att kvinnor som 

led av urininkontinens upplevde saknad kontroll över kroppen när läckagen inte kunde 

stoppas. Det beskrevs som ett mörkt hot, eftersom det alltid fanns där och utlöstes när de 

minst anade det (Ashworth & Hagan, 1993; Dowd, 1991; Hägglund & Ahlström, 2007), 

vilket gav känslor av desperation och maktlöshet (Hägglund & Ahlström, 2007). Kvinnor 

kände förlägenhet och skam över att inte ha någon kontroll (Andersson, Johansson, Nilsson & 

Sahlberg- Blom, 2008; Komorowski & Chen, 2006), men mest förödmjukande, generande

och plågsamt var när läckagen inte kunde stoppas när de befann sig på offentliga platser. 

Sådana ”olyckor” beskrevs som ett stort hot mot självkänslan och som något som inte 

glömdes bort oavsett hur länge sedan det ägde rum (Ashworth & Hagan, 1993; Dowd, 1991; 

Ling Wai Li, Pau Le Low & Tze Fan Lee, 2007).

I have actually wet in public you know [about 40 years ago] my hose were wet, everything… 
That’s an embarrassment… (Dowd, 1991, s. 180)

Trots att olyckliga och plågsamma händelser offentligt innebar en stor oro (Dowd, 1991; Ling 

Wai Li et al., 2007), var det ofta dessa som gjorde kvinnor uppmärksammade på tillståndet 

och behovet av vård (Ashworth & Hagan, 1993; Ling Wai Li et al., 2007).
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  ……Such events means that something has to be done. (Ashworth & Hagan, 1993, s.1419)

I ett flertal studier (Andersson et al., 2008; Hägglund & Wadensten, 2007; MacDonald & 

Butler, 2007) beskrev kvinnor skam över att urininkontinens förknippades med barndomen 

eftersom det medförde att de kände sig som stora stygga bebisar (MacDonald & Butler, 

2007). Förlust av kroppskontroll innebar förlust av värdighet (Dowd, 1991; MacDonald & 

Butler, 2007) och ett hot mot självkänslan (Bradway & Strumpf, 2008; Dowd, 1991). Hotet 

mot självkänslan var det grundläggande problemet i samband med känslor av förlorad 

kontroll. Första steget för att kunna leva ett normalt liv med självkänslan i behåll var att ta 

kontroll över urineliminationen och situationer som var relaterade till urininkontinens (Dowd, 

1991). Genom att lyckas ha kvar lite kontroll undvek de att bli stämplade som 

urininkontinenta (Ashworth & Hagan, 1993).

When the urine flows I thinking it’s crazy: it’s like being return to childhood…  (Andersson et 
al., 2008, s. 118)

It’s a disgrace to leak. You learned not to wet your pants as a child…  (Hägglund & Wadensten, 
2007, s. 308)

Kvinnor kände besvär (Hägglund & Ahlström, 2007) och obehag (Andersson et al., 2008; 

Hägglund & Ahlström, 2007) över att inte kunna kontrollera läckagen. Andra känslor som var 

förknippade med förlust av kontroll uttrycktes såsom rädsla, ångest (Hägglund & Ahlström, 

2007), irritation (Komorowski & Chen, 2006), oro, sorg och depression (Andersson et al., 

2008). Rädslan för och upplevelsen av att lukta urin var också något som var besvärande och 

oroande (Longworth & Sampselle, 2003; Macinnes, 2008; Van den Muijsenbergh & Largo-

Janssen, 2006) och medförde att de såg på sina kroppar och sig själva med avsky (Ashworth 

& Hagan, 1993). Kroppslig renlighet var viktigt och urininkontinens ansågs vara extremt 

smutsigt, vått och eländigt att leva med (Andersson et al., 2008; Komorowski & Chen, 2006;

Van den Muijsenbergh & Largo-Janssen, 2006). 

When the urine runs down your legs, it’s a feeling you can’t compare to anything else. No 
there’s nothing you can compare it to, there really isn’t. It’s very very hard to take, not being in 
control of your body…… (Hägglund & Ahlström, 2007, s. 1950)

Att dölja sitt problem

Att prata om urininkontinens var något privat och besvärande som de föredrog att inte alls 

göra, inte ens med sina män, sexuella partners eller andra familjemedlemmar, om det inte var 

absolut nödvändigt (Andersson et al., 2008; Ashworth & Hagan, 1993; Bradway, 2005;
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Hägglund & Wadensten, 2007; Van den Muijsenbergh & Largo-Janssen). Det var svårt att 

börja diskutera problemen och att hitta passande ord för att tryggt hänvisa till ett så intimt 

ämne (Ashworth & Hagan, 1993; MacDonald & Butler, 2007). Kvinnor kände sig till och 

med tvungna att vara försiktiga i diskussioner med andra drabbade. Trots detta uttrycktes en 

önskan om ett forum att diskutera problemen i (Ashworth & Hagan, 1993). Möten med andra 

kvinnor som levde med urininkontinens hade gett en inblick i hur de hanterade sina problem 

(Andersson et al., 2008).

She’s like me but we didn’t go into great detail like in case hers was worse then mine or vice 
versa you know, you didn’t want to find out.  (Ashworth & Hagan, 1993, s.1419)

Anledningen till att kvinnor inte kunde prata om urininkontinens var att det inte sågs som ett 

trevligt, hövligt eller accepterat ämne att tala öppet om i normala sociala interaktioner

eftersom de tillhörde kategorin saker där nere (Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & 

Wadensten, 2007; MacDonald & Butler, 2007). 

To talk about diabetes and diet for example is of general interest (…….) But a bladder control 
problem is a bit private; it doesn’t feel natural to talk about.  It’s connected to a feeling of 
shame. Urinary incontinence has to do with the genital area and is linked to a persons muscles 
being weak. (Hägglund & Wadensten, 2007, s.308)

Att kvinnor upplevde skam och förlägenhet på grund av urinläckage var något som 

genomsyrade deras berättelser (Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; 

Longworth & Sampselle, 2003). Studier (Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & Ahlström, 

2007; Hägglund & Wadensten, 2007) visade att urininkontinens var ett tabubelagt ämne och

innebar ett minfält av potentiella förlägenheter, och därför inget de ville blir associerade med 

(Ashworth & Hagan, 1993).  Rädsla fanns för att ses som annorlunda och kategoriseras in i en 

föraktad grupp, de som saknar kontroll, de som inte förtjänar andras respekt (Ashworth & 

Hagan, 1993; Ling Wai Li et al., 2007), de stigmatiserade (Ashworth & Hagan, 1993;

Macinnes, 2008). Urininkontinens var ett problem som kunde mottas som ganska avskyvärt, 

vilket hade stort inflytande över hur de såg på sig själva och den egna kroppen (Ashworth & 

Hagan, 1993). Kvinnor beskrev att de blivit retade av sina familjer eller blivit föremål för 

vänners skratt och att det sårat deras känslor (Longworth & Sampselle, 2003). De kände sig 

som offer för både män, familjemedlemmar och samhället (Bradway, 2005) och genom att 

inte tala om problemet hindrade de andra människor från att få en möjlighet att smutskasta det 

(Ashworth & Hagan, 1993).
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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 are more worthless….. (Bradway, 2005, s.342)

Ett flertal studier (Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; MacDonald & 

Butler, 2007; Van den Muijsenbergh & Largo-Janssen, 2006) visade att skam och rädsla för 

att bli förödmjukade hindrade kvinnor från att ta upp problemet med läkare, framförallt 

manliga. Kvinnor uttryckte en önskan om att få sköta urininkontinens på egen hand 

(Andersson et al., 2008), medan andra hade en positiv syn på att få hjälp av andra för att 

kunna komplettera med sakkunskaper (Bradway & Strumpf, 2008). 

Att söka efter en förklaring

Kvinnor upplevde en stor osäkerhet över vad som var orsaken till urininkontinens 

(Komorowski & Chen, 2006) och ville veta vad det var för sorts problem, om det var en 

sjukdom eller ett tillstånd, och om det kunde komma att förvärras (Ashworth & Hagan, 1993), 

eftersom en förklaring kunde hjälpa dem att anpassa sig (Hägglund & Ahlström, 2007). 

Redogörelser som tidigare erhållits för besvären och olika sätt att hantera dem på hade varit

svaga och tveksamma. Det var svårt att veta vad som kunde göras för att förhindra läckagen

(Ashworth & Hagan, 1993). 

There is quite a mix-up: Sometimes when I’ve had an accident, I’ve tried a pelvic squeeze, which 
made it worse so that can’t improve the situation. (Ashworth & Hagan, 1993, s. 1418)

Trots osäkerhet över orsaken gav kvinnor en mängd olika förklaringar till vad som kunde vara 

orsaken till tillståndet (Hägglund & Ahlström, 2007). En uppfattning fanns om att 

urininkontinens var en naturlig del av åldrandet och sågs därför som en normal och förväntad 

åkomma (Andersson et al., 2008; Hägglund & Ahlström, 2007; Van den Muijsenbergh & 

Largo-Janssen, 2006). En annan vanlig föreställning var att det var en oundviklig konsekvens 

av att bli mamma (Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & 

Wadensten, 2007).

…I’ve ended up with a bladder control problem, I associate it with giving birth and having 
children since it didn’t happen before that, it’s a natural thing, it’s nothing I could of done 
something about.  (Hägglund & Wadensten, 2007, s.309)

Frågor om orsaken fokuserades också på sexualitet, de misstänkte att det fanns ett samband 

mellan besvären och tidigare sexuella erfarenheter. En kvinna förklarade att hon blivit 

våldtagen både som barn och i tonåren och att hon sedan dess haft infektioner och urinbesvär 
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(Bradway & Strumpf, 2008). Kvinnor trodde också att besvären berodde på att män var hårda 

och oförsiktiga under samlag (Bradway, 2005; Bradway & Strumpf, 2008). 

I’ve been uh, `my vagina has been used a lot´ (laughs). My husband banging on me and never 
caring about being gentle with me and mostly I have took it…My vagina’s worn out. (Bradway, 
2005, s.342)

Kvinnor beskrev att ärftlighet var en möjlig orsak till urininkontinens (Hägglund & Ahlström, 

2007; Hägglund & Wadensten, 2007). Andra trodde att det kunde ha ett samband med

läkemedel de åt eller tidigare hade ätit (Komorowski & Chen, 2006; MacDonald & Butler, 

2007). Kvinnor trodde ofta att det var egna handlingar i specifika situationer som hade 

resulterat i urininkontinens. De exempel som kvinnor gav var att ha fött ett barn med stort 

huvud, ätit en kinesisk frukt, blivit smittad på jobbet, höga blodfetter (Komorowski & Chen, 

2006), sängvätning som barn och övervikt (Hägglund & Ahlström, 2007). I studier (Ashworth 

& Hagan, 1993, Hägglund & Wadensten, 2007) framkom också att kvinnor inte såg några 

klara samband mellan beteenden eller händelser i livet och urininkontinens, och ansåg inte att 

det var de själva som orsakat tillståndet. 

En annan vanlig uppfattning var att det var något naturligt (Hägglund & Wadensten, 2007) 

som inte gick att behandla (Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; 

MacDonald & Butler, 2007). En del kvinnor kände till att det fanns behandling men sökte det 

inte eftersom att de var för gamla eller för att läckagen uppstått som en komplikation till en 

operation (Andersson et al., 2008). Kvinnor som genomgått träning av bäckenbottens 

muskulatur skuldbelade sig själva när besvären inte gick över, eftersom de ibland hoppat över 

övningarna eller utfört dem fel (Ashworth & Hagan, 1993). Det framkom även att vissa 

kvinnor ägnade lite tid åt att fundera över orsaken till besvären eller att leta efter behandling

(Bradway, 2005).

Att begränsas i att leva ett socialt och aktivt liv

Kvinnor upplevde att de isolerades pågrund av urininkontinens, vilket innebar förlust av 

självständighet och en drastisk inverkan på livskvaliteten. Den sociala isoleringen visade sig 

genom att de stannade hemma, begränsade sina sociala kontakter och avstod från att träffa

vänner (Dowd, 1991; Komorowski & Chen, 2006; Longworth & Sampselle, 2003; 

MacDonald & Butler, 2007). En studie (Longworth & Sampselle, 2003) visade att 
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begränsningarna berodde på rädsla för att lukta illa eller kissa på sig och den förlägenhet som 

det innebar. Av samma orsak kunde kvinnor inte utöva fysisk aktivitet med sina barnbarn, 

vilket ledde till förlorad närhet och känslomässig bindning till dem. En kvinna undvek att äta 

middag med sin man på grund av urininkontinens (Bradway & Strumpf, 2008) och en annan 

kvinna ville inte gifta om sig på grund av besvären (Van den Muijsenbergh & Largo-Janssen, 

2006). I ett flertal studier (Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund 

& Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Van den Muijsenbergh & Largo-Janssen, 

2006) framkom att urininkontinens hade stört kvinnors sexualitet och intima umgänge länge, 

vilket hade en negativ inverkan på den egna och partners hälsa. Trots effekten på sexualiteten, 

var kvinnor villiga att anpassa livet efter besvären (Hägglund & Ahlström, 2007; Van den 

Muijsenbergh & Largo-Janssen, 2006).

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

I am not enjoying sex and that leaves me unsatisfied in life. (Komorowski & Chen, 2006, s.177)

Kvinnor undvek fysiska aktiviteter, som associerades med urinläckage (Ashworth & Hagan, 

1993; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 

2006; MacDonald & Butler, 2007), vilket innebar en känslomässig isolering (Komorowski & 

Chen, 2006) och påverkade deras livskvalitet (Ashworth & Hagan, 1993). De valde istället

säkra utflykter och livet handlade om att konstant undvika farliga situationer som att åka 

hemifrån, utöva vinteraktiviteter, åka utomlands och ta sig fram med transportmedel 

(Ashworth & Hagan, 1993). Studier (Ashworth & Hagan, 1993; Komorowski & Chen, 2006) 

visade att kvinnor undvek eller begränsade promenader av rädsla för att bli våta. Kvinnor 

inom den buddhistiska trosläran kunde inte längre klättra upp för de heliga bergen och besöka 

de buddhistiska templen (Komorowski & Chen, 2006) och kvinnor inom den islamska tron 

blev begränsade eftersom urininkontinensen störde den renhet som föreskrevs för den dagliga 

bönen (Van den Muijsenbergh & Largo-Janssen, 2006). Urininkontinens hade en negativ 

inverkan på kvinnors arbetsliv (Komorowski & Chen, 2006; Longworth & Sampselle, 2003; 

Macinnes, 2008), eftersom behovet av regelbundna toalettbesök minskade produktiviteten

(Longworth & Sampselle, 2003). Det framkom även att urininkontinens inte innebar några 

känslomässiga konsekvenser (Komorowski & Chen, 2006). En del upplevde inte att 

sjukdomen hade någon inverkan på livet (Komorowski & Chen, 2006; Macinnes, 2008) eller

att den endast medförde små begränsningar (Andersson et al., 2008; Ashworth & Hagan, 

1993; Hägglund & Ahlström, 2007). 
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Att ta kontroll över situationen

Kvinnor levde alltid i beredskap och planerade dagarna efter att inte läcka urin (Hägglund & 

Ahlström, 2007). De använde dagliga strategier eller försiktighetsåtgärder, som de kommit på 

själva eller blivit rekommenderade av andra, utan att se det som något ovanligt (Ashworth & 

Hagan, 1993). Försiktighetsåtgärderna möjliggjorde att de kunde kontrollera och hantera 

urinläckagen på ett accepterat sätt (Ashworth & Hagan, 1993; Dowd, 1991; Ling Wai Li et 

al., 2007). Inga strategier medförde att urinläckagen upphörde helt (Longworth & Sampselle, 

2003), men de kunde leda till att kvinnor fick en önskad livsstil, en bättre självkänsla (Dowd, 

1991; Longworth & Sampselle, 2003; MacDonald & Butler, 2007) och kunde delta i 

vardagliga aktiviteter, samt kände sig normala (Dowd, 1991).  

Försiktighetsåtgärderna handlade om olika livsförändringar som innebar att planera och 

organisera aktiviteter (Dowd, 1991), eftersom de hade en medveten besatthet av att tömma 

och kontrollera blåsan (Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & Ahlström, 2007; Ling Wai Li 

et al., 2007; MacDonald & Butler, 2007; Komorowski & Chen, 2006). De såg till att alltid ha 

tillgång till toalett (Ashworth & Hagan, 1993; Hägglund & Ahlström, 2007) och minskade 

vätskeintaget, trots att de visste att det var fel (Ashworth & Hagan, 1993; MacDonald & 

Butler, 2007). Farliga rörelser undveks (Ashworth & Hagan, 1993) och om fysisk aktivitet

utövades användes inkontinenshjälpmedel (Hägglund & Ahlström, 2007). Kvinnor hade alltid

blöjor med sig (Hägglund & Ahlström, 2007; MacDonald & Butler, 2007; Van den 

Muijsenbergh & Largo-Janssen, 2006) och betonade vikten av korrekta och testade 

urininkontinensskydd, då det medförde känslor av säkerhet och frihet (Andersson et al., 

2008). För att minska risken att lukta urin byttes skydden ofta och stor vikt lades vid personlig 

hygien (Andersson et al., 2008; MacDonald & Butler, 2007; Van den Muijsenbergh & Largo-

Janssen, 2006). De hade alltid rena kläder med sig (Hägglund & Ahlström, 2007; MacDonald 

& Butler, 2007) valde passande absorberande tyger på kläderna, skyddade mjuka möbler och 

var i beredskap att städa upp om det skulle ske en olycka (Ashworth & Hagan, 1993). För att 

försöka uppnå en känsla av kontroll gjorde kvinnor bäckenbottenträning till ett livsprojekt 

(Ashworth & Hagan, 1993). I en studie (Longworth & Sampselle, 2003) framkom att kvinnor 

använde läkemedel för att hantera urininkontinens. När rutiner inte fungerade under en längre

tid ändrades de drastiskt för att förebygga de olyckor och förlägenheter som följde (Ling Wai 

Li et al., 2007). 
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I buy clothes that can be washed easily pants that are terry towel lined [There are] washing 
lines in the bathroom constantly full of pants I change my outer clothes everyday so that I don't 
have any smells, whether they look dirty or not, they're changed everyday (…) 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)

Kvinnor tänkte inte på urininkontinens och fokuserade på andra besvär som ett sätt att ta 

avstånd från och minska vikten av problemet (Andersson et al., 2008; Ashworth & Hagan, 

1993; Dowd, 1991; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007). 

Urininkontinens skiljdes från deras egna besvär och de undrade om det inte var ett starkt ord 

för att beskriva tillståndet (Ashworth & Hagan, 1993).

I just leak, you know, I'm not incontinent. (Ashworth & Hagan, 1993, s. 1421)

En viktig aspekt för att kunna handskas med urininkontinens och uppnå ett normalt liv var att 

lära sig acceptera besvären (Andersson et al., 2008; Dowd, 1991; Hägglund & Ahlström, 

2007), vilket underlättades om strategier och rutiner var så effektiva de kunde vara utifrån

förhållanden som rådde (Dowd, 1991). Ett sätt att acceptera urininkontinens på var att se 

svårigheter och restriktioner sjukdomen var associerade med som normala istället för 

begränsande och besvärliga (Bradway, 2005; Dowd, 1991). Kvinnor menade att tid och ålder 

var viktiga faktorer för att lära sig att acceptera urininkontinens (Hägglund & Ahlström, 

2007).

…It’s easier to accepting living with UI when you were 50 than when were 30, as UI is more 
common at 50. (Hägglund & Ahlström, 2007, s. 1952)

Trots smärtsamma motgångar uttryckte kvinnor hopp inför framtiden och en vilja att arbeta 

sig genom sjukdomen mot förbättring och välmående (Bradway, 2005; Bradway & Strumpf, 

2008; Hägglund & Ahlström, 2007). En kvinna menade att urininkontinens lärt henne värdera 

saker på ett annat sätt (Hägglund & Ahlström, 2007).

Att inte bli tagen på allvar

Kvinnor som led av urininkontinens uttryckte en ovilja att söka professionell hjälp (Ashworth 

& Hagan, 1993; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Ling Wai Li et 

al. 2007). De menade att urininkontinens inte ansågs vara en seriös och erkänd sjukdom

(Ashworth & Hagan, 1993) och var rädda att besvären skulle bagatelliseras, bland annat 

pågrund av andra kvinnors berättelser om deras erfarenheter (Andersson et al., 2008). Kvinnor 

som hade sökt vård tidigare kände en ovilja att göra det igen, eftersom att de blivit sårade över 
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vårdpersonals bemötande. Kvinnor hade blivit nonchalerade, inte tagna på allvar och inte 

erbjudits någon uppföljning, vilket medförde att de kände sig bortglömda (Hägglund & 

Ahlström, 2007). En rädsla uttrycktes över att slösa på sjukvårdens resurser genom att söka 

behandling (Ling Wai Li et al., 2007).

I was badly treated and upset. You struggle and you struggle, then you don’t get any help from 
the nurse. I mean, she should be able to help and give you advice. (Hägglund & Ahlström, 2007, 
s.1951)

Kvinnor beskrev att ingen inom hälso- och sjukvården hade frågat dem om urininkontinens 

(Bradway & Strumpf, 2008) och en önskan uttrycktes om att vårdpersonal aktivt skulle ställa 

öppna frågor och skapa en förstående atmosfär kring ämnet, så att de kunde känna sig trygga i 

att prata om sina besvär (Hägglund & Wadensten, 2007).  

…I’m soon 40 and I’ve had three kids so of course I expected some questions on bladder control 
and if I had any problems whit things like that. I think it is important that the gynecology nurse 
has questions about urine leakage as standard questions. (Hägglund & Wadensten, 2007, s. 
310)

I en studie (MacDonald & Butler, 2007) genomförd på ett äldreboende framkom att kvinnor 

hade en positiv attityd till hur en del av personalen tillhandahöll inkontinensvård, men ofta 

berodde upplevelsen av urininkontinens på hur upptagen personalen var när hjälp till toaletten 

behövdes.

Sometimes I have to wet my bed before they get here, you know, and they are all busy and I have 
to wait for somebody, then I can’t control it. (MacDonald & Butler, 2007)

Diskussion

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

urininkontinens. Analysen resulterade i sex kategorier; att inte längre ha kontroll över den 

egna kroppen, att försöka dölja sitt problem, att söka efter en förklaring, att begränsas i att 

leva ett socialt och aktivt liv, att försöka ta kontroll över situationen och att inte bli tagen på 

allvar.

Resultatet i litteraturstudien visade att kvinnor kände ett hot mot självkänslan och värdigheten 

för att de inte kunde kontrollera den egna kroppen. Peterson (2008) menar att urininkontinens 

har en negativ inverkan på den psykosociala hälsan pågrund av dess negativa inverkan på 

självkontrollen och därmed självkänslan. I vårt resultat framkom att kvinnor ville dölja sin 
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sjukdom för andra. Enligt Peterson (2008) är det vanligt att kvinnor döljer sin urininkontinens 

just pågrund av hotet mot självkänslan. I vår litteraturstudien framkom att urininkontinens var 

förknippat med tabu och kvinnor fruktade att bli betraktade som avvikande eller annorlunda,

stigmatiserade eller stämplade för att de var drabbade. Forskning om stigma har varit oerhört 

produktiv och framgångsrik när det gäller de negativa konsekvenserna för stigmatisering och 

livsvillkor för dem som drabbas. Personer med urininkontinens är en av många grupper i 

samhället som stigmatiseras, att tillhöra en sådan grupp har betydande konsekvenser och 

skapar verkliga problem i människors liv (Link & Phelan, 2001). Vårt resultat visar att 

kvinnor helst inte pratade eller diskuterade sina problem med någon, varken 

familjemedlemmar, vänner eller andra drabbade. O’Donell, Lose, Sykes, Voss och Hunskaar 

(2005) menar att kvinnor som inte döljer urininkontinens och diskuterar sina besvär med 

andra får mer information om sjukdomen och behandlingar, skäms mindre och blir pådrivna 

att söka vård. Att prata med andra om sina problem kan därför medföra att kvinnor med större 

sannolikhet söker hjälp för besvären. Wiklund (1997) menar att genom att synliggöra 

urininkontinens skulle kvinnor inte behöva känna sig annorlunda, vilket skulle medföra en 

känsla av lättnad för dem.

I resultatet framkom att kvinnor upplevde att samhället och familjen inte hade någon 

förståelse eller kände någon sympati för deras besvär utan istället hånade dem, vilket 

medförde att de såg på sig själva med avsky. Enligt Somma och Bond (2006)  är lägre 

självkänsla och nedbrytning av social status negativa konsekvenser av stigmatisering, vilket i 

sin tur leder till vidare stigmatisering. För att förändra stigmatiseringen av en grupp krävs 

interventioner riktade för att förändra attityder och övertygelser hos den dominanta gruppen 

som ligger bakom stigmatiseringen (Link & Phelan, 2001). Somma och Bond (2006) menar 

att ökad mängd ”rätt” kunskap om en sjukdom kan leda till en ökad tolerans inför den. 

Wiklund (1997) menar att genom att informera och synliggöra hur urininkontinens påverkar 

kvinnors livskvalitet, kan allmänheten få en ökad förståelse för kvinnor som lider av det.

I vår litteraturstudie framkom att kvinnor inte ville diskutera sina besvär med läkare pågrund 

av skam och förlägenhet, och valde att hantera besvären själva. Somma och Bond (2006) 

menar att hälsorelaterat stigma skapar sociala, känslomässiga och psykiska lidanden, vilket 

ökar sårbarheten och kan inverka på det hjälpsökande beteendet och motivering till 

behandling. Enligt SBU (2000) har massmedia på senare tid lyckats avdramatisera 
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urininkontinens till en viss del genom att rikta intresse mot problemet, vilket bidragit till att 

fler kvinnor har sökt hjälp för sina besvär. Studier (Chiarelli, 2004; O’Donell et al., 2005) 

indikerar att förlägenhet har en stor betydelse på kvinnors hjälpsökande beteende.  Chiarelli 

(2004) menar att urininkontinens är något som både vårdpersonal och patienter helst inte 

diskuterar, vilket är ett stort problem, eftersom det är en progressiv sjukdom och 

interventioner ger bäst resultat när symptomen fortfarande är milda. Det är därför en fördel att 

identifiera och erbjuda behandling till kvinnor som lider av urininkontinens i ett tidigt stadium 

av sjukdomen. Krause, Wells, Hughes, Brink och Mayer (2003) menar att det är mer sannolikt 

att kvinnor som pratar med vårdgivare om problemen kring urininkontinens deltar och blir 

hjälpta av ett behandlingsprogram. Med vetskapen om att kvinnor inte lyfter urininkontinens 

som ett problem med vårdgivare är det viktigt att sjuksköterskor tar initiativ för att hjälpa 

kvinnor att bedöma och identifiera urininkontinens som ett hälsoproblem.

Resultatet visade att kvinnor upplevde att det var viktigt att få reda på mer om sin sjukdom, 

eftersom de inte förstått de förklaringar de blivit erbjudna. Det skulle vara lättare att anpassa 

sig till urininkontinens om de förstod varför de drabbats och försökte därför komma på 

möjliga orsaker till besvären, som många gånger var felaktiga. Att många kvinnor inte känner 

till de faktorer som ökar risken för att drabbas av urininkontinens bidrar enligt Peterson 

(2008) till att de inte heller vet på vilket sätt de kan förändra sin livsstil för att reducera 

besvären. I vår litteraturstudie framkom att en vanlig uppfattning bland kvinnor var att 

urininkontinens antingen var deras eget fel, vilket fick dem att känna skuld eller att det var 

något oundvikligt och naturligt som inte gick att behandla. Melville, Wagner, Fan, Katon och 

Newton (2008) menar att kvinnors otaliga uppfattningar om etiologin bakom urininkontinens 

kan ha ett samband med varför de inte söker hjälp. De menar att kvinnor som tror att orsaken 

till urininkontinens ligger utom räckhåll och att det är en naturlig del av livet eller av att föda 

barn, tror att inget kan göras för att hjälpa dem. Omvänt gäller för kvinnor som beskyller sig 

själva för urininkontinens, då de tror att det enbart ligger i deras ansvar att göra något åt det 

och att de inte behöver samråd med hälso- och sjukvård. Peterson (2008) menar att patienter 

ofta upplever att sjusköterskor ger en bristfällig information om urininkontinens och det är 

därför viktigt att förbättra kommunikationen och informationen mellan sjuksköterska och 

patient. Som en del av det preventiva arbetet är det viktigt att sjuksköterskan ger kvinnor 

korrekt information och gör dem medvetna om orsakerna till urininkontinens för att lättare 

kunna identifiera dem som ligger i riskzonen för att drabbas. Genom att göra det kan 
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sjuksköterskan främja hälsosamma livsstilsförändringar, så som motion, viktnedgång och 

rökstopp, som har visat sig reducera risken för att drabbas av urininkontinens.

Litteraturstudien visade att kvinnor inte heller kände till att det fanns olika behandlingar för 

urininkontinens eller sätt att hantera urinläckagen på. Gray (2003) menar att urininkontinens 

kan hanteras framgångsrikt med en kombination av en rimlig livsstilsförändring, träning av 

bäckenbottens muskulatur och läkemedel. Därför är rutinmässiga undersökningar, 

individuella utvärderingar och behandling viktigt och fördelaktigt för kvinnor och deras 

familjer. Sjuksköterskor kan hjälpa kvinnor att identifiera hur urininkontinens inverkar på 

livet och på ett individuellt plan överväga för- och nackdelar med att påbörja ett 

behandlingsprogram. Att förstå och bedöma vilka faktorer som är viktigast för den enskilda 

kvinnan kan hjälpa sjuksköterskor och andra vårdgivare att hitta det bästa 

behandlingsprogrammet. Kvinnor i vår litteraturstudie beskrev att de trodde de utförde träning 

av bäckenbottens muskulatur felaktigt. Peterson (2008) menar att det är viktigt att

sjuksköterskan ger korrekta instruktioner för träning av bäckenbottens muskulatur, då rätt 

utförda övningar kan reducera konsekvenserna av urininkontinens. Det kan i sin tur leda till 

en förbättrad livskvalitet, ett mindre behov av avancerade medicinska och kirurgiska ingrepp 

och lägre vårdkostnader. 

I vår litteraturstudie framkom att kvinnor försökte hantera urineliminationen genom olika 

typer av försiktighetsåtgärden som i vissa fall ledde till att de begränsades i vardagen. Enligt 

Gray (2003) är vissa av de åtgärder kvinnor tar till för att hantera urininkontinens effektiva 

och kan till och med främja en mer hälsosam livsstil. Dessvärre har många beteenden, så som 

socialt tillbakadragande och självvald uttorkning motsatt effekt och kan förvärra de negativa

konsekvenserna av urininkontinens och leda till relaterade sjukdomar som tillexempel 

förstoppning och urinvägsinfektioner. I vårt resultat framkom att kvinnor begränsade fysiska 

aktiviteter på grund av rädsla för att läcka urin, vilket enligt Peterson (2008) är en av de 

största konsekvenserna tillföljd av att kvinnor inte blir diagnostiserade och behandlade för 

urininkontinens. Brist på fysisk aktivitet innebär ett stort hälsoproblem och kan leda till andra 

kroniska och riskfyllda hälsotillstånd så som hypertoni, diabetes och övervikt som är 

associerade med hög dödlighet.
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I resultatet framkom att urininkontinens innebar en social och känslomässig isolering eftersom 

kvinnor inte längre kunde umgås med familj och vänner eller utföra dagliga aktiviteter på det 

sättet de var vana vid. Detta medförde att deras livskvalitet försämrades och att de inte längre 

kunde leva det liv de ville. Enligt Gray (2003) framkom i en undersökning att kvinnor med 

urininkontinens visade sig ha en signifikant lägre hälsorelaterad livskvalitet än kvinnor som 

var kontinenta. De hade även en sämre fysik, minskad livskraft, större initiativlöshet och färre 

sociala kontakter än kvinnor som inte led av inkontinens (Lee, Reid, Saltmarche & Linton, 

1995; Wagner, Patrick, Bavendam, Martin & Buesching, 1996). Wiklund (1997) menar att 

information om hur urininkontinens påverkar kvinnors livskvalitet kan ge en bättre förståelse 

för det lidande och den förtvivlan det innebär att begränsa vardagslivet pågrund av läckage. 

Att utvärdera hur kvinnors urinläckage påverkar deras förmåga att upprätthålla en aktiv 

livsstil och främja god livskvalitet är en viktig del av omvårdnaden (Peterson, 2008). Utifrån 

ett livsvärldsperspektiv borde det därför vara av intresse att inkludera effekter på 

rörelseförmåga, stämningsläge och social funktion när olika behandlingsmetoder utvärderas.

Resultat i vår studie visade dock att en del kvinnor inte upplevde några större begränsningar 

eller inverkan på livet till följd av urininkontinens. Gray (2003) menar att graden av hur 

mycket kvinnors livskvalitet påverkas av urininkontinens beror på frekvensen och volymen på 

läckagen, typen av inkontinens samt hur den påverkar kvinnors sexuella och sociala liv.

Resultatet i vår litteraturstudie indikerade att urininkontinens hade en negativ inverkan på 

sexualiteten och det intima umgänget, vilket ledde till en negativ inverkan på hälsan och 

otillfredsställelse över livet. Wiklund (1997) menar att urininkontinens påverkan på 

sexualiteten är ett större problem än vad som för närvarande framkommit i litteraturen och att 

40 procent av de kvinnor som är drabbade undviker sexuellt umgänge. LeCroy (2006) menar 

att den negativa inverkan på sexualiteten leder till en minskad livskvalitet och sämre 

självkänsla. Trots det är påverkan på den sexuella funktionen en problematik som inte 

uppmärksammas och utvärderas inom hälso- och sjukvården och det finns lite forskning om 

orsaken till varför. Eftersom det är ett ouppmärksammat problem och sexualiteten har en stor 

inverkan på livskvaliteten och själförtroendet är det av stor vikt att sjuksköterskor tar upp 

ämnet. Interventionsmodellen PLISSIT kan vara fördelaktig i behandling av urininkontinens 

med hänsyn till problematiken kring kvinnors sexualitet. PLISSIT står för `Permission, 

Limited Information, Specific Suggestion, Intensive Therapy` och är en modell i fyra nivåer 

som syftar till att individualisera patienters symtom och kan hjälpa vårdpersonal i deras 
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förhållningssätt när de tar upp frågor som berör urininkontinens påverkan på sexualiteten

(LeCroy, 2006). 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor som lider av urininkontinens inte tog sina besvär 

på allvar och undvek att söka hjälp. Erfarenheter eller berättelser från andra hade avskräckt 

kvinnor och de trodde att deras problem inte skulle tas på allvar. I en studie (Vinsnes, 

Harkless, Haltbakk, Bohm & Hunskaar, 2001) där sjuksköterskors attityder till patienter med 

urininkontinens undersöktes framkom att sjuksköterskor kände frustration, trötthet, missmod, 

irritation och hjälplöshet. De kände sig deprimerade och upprörda över sitt arbete vilket fick 

dem att vilja avgå. I vårt resultat framkom att tidigare vårdbesök hade fått kvinnor att känna 

att deras besvär blev bagatelliserade, förbisedda och försummade av vårdpersonalen. Enligt 

Vinsnes et al. (2001) ignorerade sjuksköterskor medvetet patienter med urininkontinens 

genom att undvika dem och genom att inte besvara dem eftersom de ogillade lukten av urin 

och att byta blöta kläder. En annan studie (Teunissen, Van den Bosch, Van Weel & Largo-

Janssen, 2006) visade att vårdpersonal kände hopplöshet inför att vårda och behandla äldre 

patienter med urininkontinens eftersom det var tidskrävande och de hade en uppfattning om 

att kvinnor inte vill genomföra regelbunden träning. Sjuksköterskor undersökte därför inte

vad inkontinensen berodde på, utan skrev istället ut inkontinensskydd.

Metoddiskussion

Syftet med vår litteraturstudie var att utifrån ett inifrånperspektiv beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med urininkontinens, vi använde därför en manifest innehållsanalys.

För att avgöra och bestämma trovärdigheten på en kvalitativ studie utgår man från delarna: 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004).

Trovärdighet uppstår redan i början av studien i fråga om urval, deltagare och 

tillvägagångssätt vid datainsamlingen (Graneheim & Lundman, 2004). Vår analys bygger på 

studier som är genomförda i olika länder, på kvinnor i olika åldrar och av flera observatörer 

med olika perspektiv, vilket kan ha bidragit till en rikare variation av det fenomen vi 

undersökt. För att öka trovärdigheten i litteraturstudien styrkte vi resultat med hjälp av citat 

från det ursprungliga materialet. Vi var två personer som läste igenom materialet som legat till 

grund för analysen vilket har minskat risken för tolkning. (jfr. Graneheim & Lundman, 2004:

Holloway & Wheeler, 2002, s. 252-255).
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Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) syftar pålitligheten i en studie till att 

möjliggöra att andra forskare ska kunna komma fram till ett likartat resultat, vilket kräver en 

tydlig beskrivning av insamling och analys av data. För att styrka studiens pålitlighet har vi 

presenterat våra sökvägar (tabell 1) och artiklar som ingått i studien (tabell 2) samt 

kontinuerligt refererat tillbaka till studiens originalmaterial under analysprocessen. Vi har 

även kvalitetsgranskat och graderat de artiklar som ingår i resultatet enligt Willman och Stoltz 

(2006, s. 97) och uteslutit de artiklar som inte bedömts ha medel eller hög kvalitet.

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet i studien kan överföras i andra 

sammanhang eller på grupper i liknande situationer (Graneheim & Lundman, 2004; Holloway 

& Wheeler, 2002, s. 255; Polit & Beck, 2004, s. 435). För att läsaren ska kunna bilda sig en 

uppfattning om det har vi beskrivit tillvägagångssätt av datainsamling, analys och deltagare i 

studien (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Bekräftelsebarhet handlar om att man ska kunna 

spåra tillbaka materialet till dess ursprungliga källa (Holloway och Wheeler, 2002, s. 255).

Genom att vår litteraturstudie analyserats med en manifest ansats som lämnar lite utrymme för 

tolkningar ökar bekräftelsebarheten (jfr. Burnard, 1991). 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) minskar trovärdigheten i en studie om 

litteratursökningen genomförts i få databaser, innehåller få artiklar och är begränsad till få

språk. Svagheter i vår studie som kan ha lett till en minskad trovärdighet är därför att vi

endast hade med 13 artiklar i analysen, genomförde sökningar i tre databaser, samt att vi på 

grund av språkliga begränsningar enbart inkluderade studier på engelska, tyska och nordiska 

språk. Eftersom vi har gjort en litteraturstudie kan vi ha gått miste om de olika resultatens 

kontext och därmed helheten, då vi inte har tillräcklig kunskap om deltagarnas kroppsspråk, 

tonläge och ansiktsuttryck, vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) kan minska studiens 

överförbarhet. Vi kan ha gått miste om språkliga nyanser när textenheterna översatts från 

engelska till svenska, eftersom det inte alltid finns ett passande svenskt ord för det engelska.

Enligt Graneheim & Lundman (2004) bygger kvalitativa studier på berättelser och iakttagelser 

som tolkats av andra forskare och omfattar alltid flera olika betydelser. Det finns därför alltid 

en viss grad tolkning när man närmar sig en text. Vår förförståelse och våra förutfattade 

meningar om ämnet kan ha lett till omedvetna tolkningar av det ursprungliga materialet.
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Slutsatser

Kvinnor som lider av urininkontinens befinner sig i en utsatt position, eftersom deras rädsla 

för att bli stigmatiserade av familj, vänner och samhället tvingar dem att dölja sin sjukdom.

Fruktan över att bli nonchalerad, bortglömd och inte tagen på allvar av hälso- och sjukvården 

hindrar kvinnor från att söka hjälp för sina besvär. Till följd av detta hamnar de i en position 

där de själva måste hitta sätt att hantera urininkontinens och de begränsningar sjukdomen 

medför. Det finns ett behov av ökad kunskap och förståelse för kvinnor med urininkontinens, 

både inom sjukvården och i samhället. Enligt Edwards (2001) är det även viktigt att

sjuksköterskor har kunskap om att personer berörs på olika sätt utifrån deras upplevelser. 

Genom att förstå hur olika situationer kan upplevas av andra ges bättre möjlighet att ge stöd 

och hjälp. Vår uppfattning är att det inte går att förvänta sig att kvinnor ska ta sina egna 

besvär på allvar, när vårdpersonalen inte gör det eller att de kommer att söka professionell 

hjälp när de blir negligerade och bemötta med okunskap. Enligt International Council of 

Nurses (ICN, 2007) ska all omvårdnad bygga på respekt för mänskliga rättigheter och med 

stöd från etiska och professionella värderingar. Det är sjuksköterskans ansvar att 

uppmärksamma den problematik som är förknippad med urininkontinens och de drabbade 

kvinnornas behov. En ökad förståelse och acceptans hos sjukvårdspersonal skulle kunna bidra 

till att fler kvinnor sökte hjälp och fick behandling för sina besvär. Vidare forskning bör riktas 

mot hur samhället och vårdpersonalens attityder kan förändras samt mot hur man får drabbade 

kvinnor att våga söka vård. 
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