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Sammanfattning 

Bakgrund: Urininkontinens (UI) är ett folkhälsoproblem både internationellt och nationellt 

och är mer vanligt bland kvinnor än män. Många personer besväras i tysthet, då UI 

fortfarande är ett tabubelagt ämne. UI definieras som ofrivilligt urinläckage och delas in i 

följande tre huvudtyper; ansträngnings-, trängnings- och blandinkontinens. 

Riskfaktorer för att drabbas av UI är graviditet och förlossning, gynekologiska operationer, 

övervikt och allvarliga sjukdomar.  

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. 

Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. Databaserna som 

användes var Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. 17 kvalitativa studier som utgör grund för 

resultatet analyserades utifrån en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Fem kategorier framkom i resultatet; En del av livet, Emotionella reaktioner, Social 

påverkan, Sexuell påverkan och Svårigheter att söka vård. Studierna visar att UI påverkar 

livskvalitét negativt. UI kan orsaka nedstämdhet, frustration, känslor av skam och försämrad 

självkänsla. Kvinnorna drog sig undan, undvek vissa aktiviteter till exempelvis resor, dans, 

promenader och sex. De höll tyst om sina besvär för att undvika att riskera förödmjukelse. 

Självskattad ohälsa förekom på grund av en ständig oro över läckage och lukt. 

Konsekvenserna kan bli isolering och ensamhet. UI var ett känsligt ämne vilket medförde 

svårigheter att söka vård. 

Slutsats: Resultat visade att kvinnorna upplevde UI som en normal och förväntad åkomma 

eftersom kroppen försvagas med åldern och var ett naturligt förekommande besvär efter 

graviditet och förlossning. För att lättare kunna hantera UI var det viktigt att hitta olika 

strategier för att underlätta det dagliga livet. Att leva med UI var förknippat med negativa 

känslor vilket hade en negativ inverkan på självkänslan. Att inte kunna kontrollera sin urin 

påverkade livskvalitéten. De upplevde att de förlorat kontroll över sin kropp, en minskad 

värdighet och självständighet. Besvären medförde sociala konsekvenser då kvinnorna 

begränsades i sina val av aktiviteter och detta ledde till isolering. Kvinnorna upplevde 

svårigheter med att ta kontakt med hälso- och sjukvården eftersom UI var ett känsligt och 

tabubelagt ämne. Vårdpersonal behöver bli bättre på att lyssna, fråga, informera och visa 

förståelse för kvinnor med UI. Dessutom behöver allmänhetens attityder förändras för att UI 

inte ska behöva vara tabubelagt. 

Nyckelord: kvinnor, känslor, livskvalité, upplevelser, urininkontinens.  



                                                                                 

                                                                                                                                               

 

Abstract  

Background: Urinary incontinence (UI) is a public health problem both internationally and 

nationally and is more common among women than men. Many people are bothered by 

silence, when the UI is still a taboo subject. UI is defined as involuntarily urinalized and 

divided into the following three main types; exertion, congestion and mixed incontinence. 

Risk factors for UI are pregnancy and childbirth, gynecological surgery, and obesity and 

serious illnesses. 

Objective: To describe the women`s experiences of living with urinary incontinence. 

Method: Literature study with systematic search and descriptive design. The databases used 

were Cinahl, MEDLINE and PsycINFO. 17 qualitative studies that form the basis for the 

result were analyzed on the basis of a manifest content analysis. 

Results: Five categories emerged in the result; Part of Life, Emotional Reactions, Social 

Impact, Sexual Impact and Difficulties to Seek Care. The studies show that the UI has a 

negative impact on life quality. UI can cause depression, frustration, feelings of shame and 

impaired self-esteem. The women pulled away, avoiding certain activities, for example. 

travel, dance, walking and sex. They kept silent about their trouble to avoid risk of 

humiliation. Self-assessed ill health occurred due to constant concern about leakage and odor. 

The consequences can be isolation and loneliness. The UI was a sensitive subject which led 

to difficulties in seeking care. 

Conclusion: Results showed that women perceived UI as a normal and expected condition as 

the body deteriorated with age and was a naturally occurring discomfort after pregnancy and 

childbirth. In order to more easily manage the UI, it was important to find different strategies 

to facilitate daily life. Living with the UI was associated with negative emotions, which had a 

negative impact on self-esteem. Being unable to control their urine affected the quality of life. 

They perceived that they lost control over their body, reduced dignity and independence. The 

inconvenience caused social consequences when women were restricted in their choice of 

activities and this led to isolation. The women experienced difficulties in contacting the 

health care because the UI was a sensitive and taboo subject. Healthcare professionals need to 

be better at listening, asking, informing and understanding women with UI. In addition, 

public attitudes need to change in order for the UI not to be tabooed. 

Keywords: emotions, experiences, quality of life, urinary incontinence, women. 
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1. BAKGRUND 
 

1.1 Urininkontinens 
 

Urininkontinens (UI) är ett folkhälsoproblem både internationellt och nationellt. Mer än 50 

miljoner människor i världen besväras av urininkontinens. I Sverige beräknas mellan 30 och 

40 procent av personer över 65 år ha besvär, vilket motsvarar drygt 530 000 personer. 

Kvinnor är generellt mer benägna att drabbas,  men risken ökar även bland män med stigande 

ålder (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013; Socialstyrelsen, 2016). Hos 

kvinnor är förekomsten av urininkontinens tre gånger vanligare än hos män (Altman, 

Falconer & Zetterström, 2010). Ett brett spektra av studier är publicerade kring förekomst av 

UI, med olika prevalens beroende på studier. Förklaringen till det kan vara att det finns olika 

skillnader i definitionen av urininkontinens, epidemiologisk metodik och demografiska 

egenskaper mellan studierna (Thüroff et al., 2011). Den höga förekomsten av UI och 

bristande behandlingsmetoder, leder till en hög nivå av vårdresursanvändningen (Kalejaiye, 

Vij & Drake, 2015). 

    UI definieras enligt International Continence Society [ICS] som alla former av ofrivilligt 

urinläckage oavsett typ, frekvens och svårighetsgrad vilka kan påverka individers livskvalitét 

(Abrams et al., 2010; 2002).  

    UI kan vara både ett socialt och ett medicinskt problem, som medför höga kostnader för 

samhället vilket också beräknas öka med en åldrande befolkning (Hellström & Lindehall, 

2006; SBU, 2013). UI är ett tabubelagt problem vilket medför att många personer besväras i 

tysthet utan att få den hjälp de behöver (Barrie, 2015). Kvinnor beskriver även en rädsla, 

känsla av skam och fruktan för förnedring som hindrat dem från att söka vård (Strickland, 

2014). Andra anledningar som beskrivs är brist på kunskap om behandlingsmetoder, brist på 

information om var vård ska sökas och att det är en normal del av åldrandet. Många kvinnor 

har istället hittat andra sätt att hantera problem med UI (Strickland, 2014).   

 

1.2 Riskfaktorer 
 

Riskfaktorer för att drabbas av UI är graviditet och förlossning, gynekologiska operationer, 

neurologiska sjukdomar, urinvägsinfektion, långvarig förstoppning, övervikt, arbete med 

tunga lyft, kroniska luftrörsjukdomar, diabetessjukdom eller läkemedel. 
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Bäckenbottenförsvagning, förändring av urinblåsans kapacitet och funktion kan även leda till 

urininkontinens (Bardsley, 2016; Hrisanfow & Hägglund, 2011; SBU, 2015; Thüroff et al., 

2011). Parkinsons sjukdom kan orsaka UI, men sjukdomen påverkar även både rörlighet och 

förmågan att använda toaletten utan hjälp. Läkemedel för behandling av Parkinsons kan 

dessutom orsaka svårigheter att urinera och inkontinensproblem (Lloyd Jones, 2015; 

Nazarko, 2015a). 

 

1.3 Olika typer av urininkontinens 
 

 Urininkontinens delas in i tre  huvudtyper; ansträngnings-, trängnings-, och blandinkontinens 

(Abrams et al., 2010; Barie, 2015; Nazarko, 2015a; SBU, 2015). Fördelningen av de tre 

huvudtyperna av UI förändras med åldern (Legende, Ringa, Fauconnier & Fritel, 2013). 

     Ansträngningsinkontinens innebär att bäckenbottenmuskulaturen är försvagad. UI kan 

uppstå i samband med fysisk aktivitet som till exempel tunga lyft, hopp, hosta, nysning, skratt 

eller uppresning från sittande till stående ställning. Urin avgår utan att det föregås av några 

trängningar. Denna typ är vanlig hos kvinnor och förekommer sällan hos män (Abrams et al., 

2010; Bardsley, 2016; Barie, 2015; Nazarko, 2015a; Walton, 2010). 

Ansträngningsinkontinens hos kvinnor är associerad med graviditet, förlossning, förstoppning 

och fetma och beror på en försvagad bäckenbotten (Bardsley, 2016). 

   Trängningsinkontinens som även benämns överaktiv blåsa uppstår vid en ofrivillig 

sammandragning av urinblåsans muskulatur. Det leder till svårigheter att hålla urinen, täta 

trängningar, plötsligt urinläckage samt svårighet att hinna till toalett i tid (Abrams et al., 

2010; Bardsley, 2016;  Barie, 2015; Nazarko, 2015a; Walton, 2010). Trängningsinkontinens 

kan förekomma i alla åldrar men är vanligare hos äldre personer med neurologisk sjukdom, 

såsom Parkinsons sjukdom, stroke, diabetes, MS och demens (Lloyd Jones, 2015). 

    Blandinkontinens är den vanligaste inkontinenstypen hos äldre personer vilket är en 

kombination av ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens (Abrams et al., 2010; 

Bardsley, 2016; Barie, 2015; Nazarko, 2015a; SBU, 2015; Walton, 2010). 

 

1.4 Behandling 
 

I Hälso- och sjukvårdlagens (HSL, 2017:30) framgår att målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för 
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alla personer, bygga på respekt för personens självbestämmande och integritet samt främja 

goda relationer mellan personer och hälso- och sjukvårdpersonal (ibid). 

    Vid behandling av urininkontinens bör personal respektera varje persons individuella 

behov och önskemål (Bardsley, 2016). Beroende på vilken typ av urininkontinens och grad 

av besvär, finns olika behandlingsalternativ som bäckenbottenträning, beteendeterapi, 

livsstilsförändringar, farmakologisk behandling och kirurgi (Abrams et al., 2010; Bardsley, 

2016; Thüroff et al., 2011). Bäckenbottenträning (BBT) är den viktigaste 

behandlingsmetoden för ansträngningsinkontinens (Altman, Falconer & Zetterström, 2010). 

Syftet med BBT är att förbättra styrkan och uthålligheten i muskulaturen samt öka 

muskelmassan (Hellström & Lindehall, 2006). Blåsträning är en form av 

beteendeterapibehandling. Syftet med beteendeterapi är att hjälpa personen att öka blåsans 

kapacitet och att återfå blåskontroll för att minska antalet trängnings och inkontinensepisoder. 

För att få önskad effekt av blåsträningen krävs information, motivation och aktiv träning samt 

uppföljning av särskild utbildad sjuksköterska, sjukgymnast eller uroterapeut som även kan 

stödja patienten (Altman et al., 2010). Kirurgiska behandlingar rekommenderas för personer 

med ansträngninsinkontinens som inte förbättrats av BBT (Thüroff et al., 2011). 

    Läkare och distriktssköterskor bör se över användningen av läkemedel som vanligen 

förknippas med urininkontinens bland annat sedativa-hypnotika, diuretika, antikolinergika, 

antispasmodika, analgetika, antihistaminer, antipsykotiska och läkemedel vid Parkinsons 

sjukdom (Bardsley, 2016). Östrogenbehandling för äldre kvinnor ger en viss förbättring i 

symptomen av urininkontinens, speciellt hos postmenopausala kvinnor med vaginal atrofi 

(Bardsley, 2016). 

 

1.5  Primärvårdens och distriktssköterskans roll 
 

 I primärvården sker ofta den inledande bedömningen av kvinnors besvär av UI. Det är därför 

viktigt att ha god kommunikationsförmåga, att se kvinnors besvär och kunna diskutera 

känsliga frågor om urinblåsans funktion (Rantell, 2015). Information, ökad tillgänglighet och 

kulturell kompetens i vården kan ge större möjligheter för personer med UI att få önskad 

hjälp, behandling och adekvat vård (Andersson, 2009). Att vårdpersonal som läkare, 

distriktssköterska/sjuksköterska besitter god kommunikationsförmåga är av största vikt för att 

kvinnor ska känna sig bekväma när de berättar om sina besvär med UI (Rantell, 2015). 
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     Distriktssköterskor ska enligt Kompetensbeskrivningen stödja personer i det dagliga livet, 

bemöta och vårda personer i alla åldrar, samt skapa relationer som stödjer personers 

autonomi, integritet och delaktighet. Distriktssköterskor ska vidare stödja personens 

egenvårdsförmåga och självbestämmande (Distriktsköterskeföreningen, 2008). De bör ha ett 

professionellt förhållningssätt, vara öppna för personens känslor, ge effektiv vård och bevara 

personers värdighet samt främja personens hälsa och välbefinnande (Nazarko, 2015a; 

Strickland, 2014). Vidare bör alla aspekter av kvinnans inkontinensproblem övervägas, 

såsom livsstil, livskvalitét och vårdbehov (Barrie, 2015). Tillvägagångssättet möjliggör för 

distriktssköterskan att arbeta med och att bestämma hur hen, på bästa sätt kan bemöta de 

personer som behöver vård och på så sätt ges möjligt för hen att uppleva bästa möjliga 

livskvalitét (Nazarko, 2015b). 

 

1.6 Teoretiskt perspektiv KASAM 
 

 Enligt Antonovsky (2005) är känslan av sammanhang (KASAM) upplevelser av hur en 

individ klarar av stress, och detta är i sin tur är avgörande för individens hälsotillstånd. Ingen 

person är enligt Antonovsky någonsin helt sjuk eller frisk, utan alla människor befinner sig 

någonstans mellan de två hälsotillstånden. KASAM är uppbyggd av tre centrala 

beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (ibid). 

    Hanterbarhet kan förklaras som en individs förmåga att möta och hantera olika negativa 

händelser och situationer utan att bli offer för dessa. Hanterbarhet innebär således, de inre 

resurser individen har för att kunna hantera olika händelser som skett i dennes omgivning. 

Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga mot ohälsa 

(Antonovsky 2005). 

    Begriplighet innebär att känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför 

individen, är begripligt, strukturerat och går att förutse. Människan som individ mår bra av att 

ha en struktur och regelbundenhet i sitt liv. Att kunna förutsäga skeenden och om något sker 

kunna förklara händelseförloppet. Individer som har förmågan att få händelser att bli 

begripliga för dem själva förblir i högre utsträckning friska (Antonovsky, 2005). 

   Meningsfullhet är en känsla av att kunna påverka sin situation och att kunna se en mening 

med en negativ händelse. Meningsfullhet i livet är de utmaningar individen ställs inför värda 

att engagera sig i, vilket leder till att individen kan hantera negativa händelser (Antonovsky, 

2005). 
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    De tre beståndsdelarna samverkar, men är inte beroende av varandra. Det betyder att de  

olika delarna kan vara olika starka hos olika individer och att det kan leda till skillnader i den 

psykiska hälsan (Antonovsky, 2005). 

 

1.7 Problemformulering 
 

Mer än 50 miljoner människor i världen besväras av UI. I Sverige beräknas mellan 30 och 40 

procent av personer över 65 år ha besvär, vilket motsvarar drygt 530 000 personer. UI är ett 

socialt och medicinskt problem, som medför höga kostnader för samhället och lidande för 

den enskilda individen. Studier har visat att många kvinnor inte söker vård för sina besvär, 

trots att UI i många fall påverkar kvinnors livskvalitét. Kvinnor som upplever besvär med 

urininkontinens bör ges möjlighet att få en professionell bedömning och behandling av sin 

UI, och på det sättet få en förbättrad livskvalitét. Det är därför viktigt att 

distrikssköterkor/sjuksköterskor har kunskap kring kvinnors upplevelser av UI. Detta för att 

kunna ge stöd i vårdsökandet. 

 

2. SYFTE 

Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens. 

 

3. METOD 
 

3.1 Design 
 

För att sammanställa aktuell forskning genomfördes en litteraturstudie med systematiska 

sökningar och deskriptiv design. För att strukturera arbetet följdes Polit och Beck (2012) 

flödesschema för litteraturstudier (se Figur 1). 

 

 

                                                    

1. Formulera och förfina 

studiens syfte 

2. Utforma en sökstrategi, 

välja databaser och identifiera 

ämnesord 

 

3. Identifiera, söka och hämta 

primärkällor i ett första urval, 

dokumentera sökbeslut och 

handlingar 
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Figur 1.  Flödesschema fritt översatt från Polit och Beck (2012, s.96).  

 

3.2 Sökstrategi  
 

Systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. I Cinahl 

användes Cinahl Headings, i MEDLINE användes MeSH och i PsycINFO användes 

Thesaureus för att samla in material till litteraturstudien. Sökorden utgick från de 

meningsbäranden orden i syftet som var; urininkontinens och upplevelser som översattes 

först till engelska för att därefter översättas till ämnesord i databaserna. Vid sökningen i 

Cinahl och MEDLINE delades sökorden in i tre sökblock och i PsykInfo i två sökblock (se 

Tabell 1). För att begränsa sökningen användes den booelska operatorn OR i sökblock två 

och AND användes för att kombinera sökblocken med varandra (se Tabell 1). I alla tre 

databaserna gjordes avgränsningar att studierna skulle vara publicerade de senaste 10 åren 

(2006-2016) vara skrivna på engelska och handla om kvinnor. I PsycInfo användes även 

avgränsningen ”qualitative study”. Alla sökningar dokumenteras och redovisas i en sökmatris 

(Bilaga 1a). En ny sökning gjordes 171030 i samtliga tre databaser med samma sökord och 

begränsningar för att undersöka om några nya studier hade tillkommit från den första 

databassökningen. Se Bilaga 1b. 

 

Tabell 1.  Sökord/ämnesord som inkluderades i respektive sökblock och databas. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

CINAHL 

 

(MH ”Urinary 

Incontinence”) 

(MH ”Life 

Experiences”) OR 

experience* OR (MH 

“Emotions”) OR (MH 

”Life Change Events”) 

OR (MH ”Quality of 

Qualitative stud** 

 6. Sammanfatta och överföra 

informationen från studierna 

 

                                               

5. Läsa igenom materialet. 

4. Urskilja relevanta studier, 

samt förkasta irrelevanta och 

olämpliga studier 

 

9. Kritisk sammanställning av 

resultatet/förbereda syntes 

 

8.Analysera/sammanställa 

informationen  

 

7. Kvalitetsgranskning av 

studierna 
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Life”) 

MEDLINE 

 

(MH ”Urinary 

Incontinence”) 

(MH ”Life Change 

Events”) OR 

experience* OR (MH 

“Emotions”) OR (MH 

”Quality of Life”) 

Qualitative stud** 

PsycINFO 

 

Urinary Incontinence * (experiences) OR (DE 

“Life Experiences” OR 

DE “Life Changes”) OR 

emotion OR quality of 

life 

 

* Fritextsökning. ** Fritextsökning med trunkering. 

 

 

3.3 Urval 
 

 Inklusionskriterierna var kvalitativa studier som beskrev vuxna kvinnors upplevelser av UI 

och att studierna skulle ha etiska överväganden och vara godkända av etisk kommitté. 

Exklusionskriterierna var litteraturreviewer, pilot studier eller studier som handlade om barn 

eller män med UI. 

    Urvalet av studier genomfördes i olika steg. I den första sökningens urval lästes totalt 113 

titlar för att se om de svarade mot studiens syfte. Av titlarna bedömdes 67 studier svara mot 

syftet och deras abstrakt lästes i urval två. Studier som inte passade syftet och dubbletter 

exkluderades vilket resulterade i att 29 studier lästes i fulltext i urval tre. Av de 29 studierna 

bedömdes 17 besvara litteraturstudiens syfte (urval fyra) (Se Figur 2 och Sökmatris Bilaga 

1a). De 12 exkluderade studierna som lästes i sin helhet redovisas i Bilaga 2.  

 

  

  

 

 

  

 

    Antal lästa titlar : 113  Exkluderade studier efter 

läsning av titel: 46 

 Antal lästa abstrakt: 67 Exkluderade  studier efter 

läsning av abstrakt: 38 

 Antal  lästa studier i 

fulltext: 29 

 

Exkluderade studier efter 

läsning i fulltext: 12 
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Figur 2. Flödesschema över urvalsprocessen vid den 1:a sökningen år 2006-2016 

 

    I den andra sökningens urval lästes totalt 19 titlar för att se om de svarade mot studiens 

syfte. Av titlarna bedömdes 14 studier svara mot syftet och deras abstrakt lästes i urval två. 

Studier som inte passade syftet och dubletter exkluderades vilket resulterade i att två studier 

lästes i fulltext i urval tre. Av de två studierna bedömdes två besvara litteraturstudiens syfte 

(urval fyra) (Se Figur 3 och Sökmatris Bilaga 1b).           

  

       

      

    

  

  

 

 

 

 

 

Figur 3. Flödesschema över urvalsprocessen vid den andra sökningen år 2016-2017. 

 

              CINAHL: 7 

             MEDLINE: 3 

             PsycINFO:  5 

Exkluderade  studier efter 

kvalitetsgranskning: 2 

 

 

Antal kvalitetsgranskade 

studier:  17 

Antal valda studier till  

litteraturstudiens  resultat: 

15 

   Antal lästa titlar: 19    Exkluderade studier efter 

läsning av titel:  5 

    Antal lästa abstrakt: 14    Exkluderade  studier efter 

läsning av abstrakt: 12 

 Exkluderade studier efter 

läsning i fulltext :  0 

    Antal  lästa studier i 

fulltext: 2 

  Antal kvalitetsgranskade 

studier:  2 

   Exkluderade  studier efter 

kvalitetsgranskning : 0 

    Antal valda studier till  

litteraturstudiens  resultat: 2 

             CINAHL:  2 

             MEDLINE: 0 

             PsycINFO: 0 
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3.4 Kvalitetsgranskning   

  
I den första sökningen bedömdes 17 studier vara relevanta att inkludera i studien och 

granskades med stöd av Örebro universitets granskningsmall för kvalitativa studier (Örebro 

universitet, 2016). Utifrån mallarna granskades studierna med hänsyn till vetenskaplig 

relevans och redlighet, urval och procedur, analys, resultat/fynd och kritiskt förhållningsätt.  

Studier som uppnådde 80 procent eller mer JA-svar (>26 stycken - JA) bedömdes ha hög 

kvalitét. Studier som uppnådde mellan 60 -79 procent JA-svar (>22<25) bedömdes som 

medelkvalitét och studier som uppnådde under 60 procent JA-svar (< 21) bedömdes som låg 

kvalitét. Studier som uppnådde hög och medelkvalitét vid kvalitetsgranskning inkluderades i 

studiens resultat (Bilaga 3).  

    I den nya sökningen (2016/2017) bedömdes två studier vara relevanta att inkludera i 

studien och granskades med samma granskningsmall för kvalitativa studier. Studier som 

uppnådde mellan 60 -79 procent JA-svar (>22<25) bedömdes som medelkvalitét (Bilaga 3). 

Två studier från den första sökningen uppnådde låg kvalitét och exkluderades (redovisas i 

Bilaga 3). Av de 17 studier som ingår i studiens resultat, bedömdes åtta studier ha hög 

kvalitét och nio studier medelkvalitét (Bilaga 4).  

 

3.5 Dataanalys 
 

Analys av artiklarna genomfördes med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få förståelse av 

dess helhet. Därefter markerades meningsbärande enheter, dvs. meningar eller fraser som 

besvarade litteraturstudiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades, dvs. 

kortades ner men det centrala innehållet bevarades. Utifrån de meningsbärande enheterna 

skapades koder som beskrev dess innehåll. I nästa steg i analysen jämfördes koderna med 

varandra och de med liknande innebörd sorterades in i fem kategorier. 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
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World Medical Association [WMA] har utvecklat Helsingforsdeklarationen (2013) om etiska 

principer för medicinsk forskning på människor. Det innebär att hänsyn ska tas till fyra etiska 

principer; att studiedeltagarna fått information om studiens syfte, informerat samtycke både 

skriftligt och muntligt, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan och konfidentialitet. Vid en litteraturstudie behövs inget tillstånd från etisk 

kommitté eftersom studien grundas på tidigare forskningsresultat. Alla studier som valdes ut 

och ingår i studien resultat hade tillstånd från etisk kommitté eller noggran beskrivning av 

etiska överväganden. Artiklarna är redan publicerade och ingen enskild deltagare kan skadas 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

    God forskning bygger på att resultatet skall vara av hög kvalité. Forskaren ska vara neutral 

och oberoende. Författaren har inte förvrängt, vilselett, plagierat eller förfalskat materialet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Etiska överväganden bör göras vid urval och presentation av 

resultatet. Alla resultat presenteras och inte enbart dem som stödjer författarnas egna åsikter 

(Polit & Beck, 2012).  

    Diskriminering på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller 

religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet ska 

motverkas (Socialstyrelsen, 2015). 

 

4. RESULTAT  
 

Resultatet bygger på 17 kvalitativa artiklar. Artiklarna som ingår i studiers resultat var 

genomförda i Alaska (n = 1), Brasilien (n = 2), England (n = 3), Iran (n = 1), Kanada (n = 1),  

Malaysia (n = 1), Sverige (n = 4), Taiwan (n = 1), Turkiet (n = 1), och USA (n = 2). Det 

totala antalet kvinnor i studierna var 224 i åldrar mellan 20 och 94 år. 

    Litteraturstudiens resultat redovisas utifrån de fem kategorierna: En del av livet, 

Emotionella reaktioner, Social påverkan, Sexuell påverkan och Svårigheter att söka vård. I 

Bilga 5 ges en översikt i vilka studier de olika kategorierna förekom. 

 

4.1 En del av livet 
 

Kvinnorna upplevde UI som en normal och förväntad åkomma eftersom kroppen försvagas 

med ålder och som ett naturligt besvär efter graviditet, förlossning, upprepade 
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urinvägsinfektioner och vid försvagad bäckenbottenmuskulatur (Andersson, Johansson, 

Nilsson & Sahlberg-Blom, 2008; Doshani, Pitchforth, Mayne & Tincello, 2007; Higa, 

Chvatal, de Moraes Lopes & Turato, 2011; Hägglund & Wadensten, 2007; Kao, Hayter, 

Hinchliff, Tsai & Hsu, 2015). En del kvinnor beskrev att de upplevde UI första gången under 

graviditet eller i samband med förlossning, eller efter hysterektomi (Hale et al., 2009; Akyuz 

et al., 2014). Andra kvinnor kom inte ihåg när de upplevde UI för första gången, men uppgav 

att de upplevt det i samband med hosta och nysningar (Akyuz et al, 2014). Kvinnor beskrev 

att de var medvetna om besvären och kunskap ingav självförtroende för att hitta egna 

lösningar på problemet (Hale et al., 2009; Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). Flera hade lärt 

sig knep och strategier från släkt och vänner att hantera problemet. Media fokuserade på den 

självständiga kvinnan som kunde hantera sina problem på egen hand (Hale et al., 2009). 

Kvinnorna hämtade information från flera olika källor såsom tv, internet, tidningar och 

broschyrer (ibid). De beskrev att det var lättare att acceptera UI som en naturlig del av livet 

vid 50 års ålder än vid 30 års ålder (Hägglund & Ahlstöm., 2007). Kvinnor beskrev att UI 

påverkade sömnen och att de var tvungna att stiga upp för att urinera eller byta sängkläder på 

nätterna (Delarmelindo et al., 2013). 

     För att hantera UI-besvären letade kvinnorna efter strategier (Nikolson et al., 2008). 

Kvinnorna använde olika strategier, en strategi var att lära sig om sin egen kropp, veta när 

läckage uppstår och för att minimera urinläckaget gick kvinnorna på toaletten ofta 

(Andersson et al., 2008; Doshani et al., 2007). Kvinnorna beskrev praktiska åtgärder för att 

alltid vara beredda på läckage, t.ex., att ha extra kläder och inkontinenshjälpmedel med sig 

både dagtid och nattetid (Lindgren, 2016). De beskrev att de korsade benen när de började 

känna att urin var på väg (Pakgohar, Hamid, Ibrahim & Vahid-Dastjerdi, 2015), begränsade 

vätskeintaget eller gick mer frekvent på toaletten (Doshani et al., 2007; Pakgohar et al., 

2015). Det handlade bland annat om att besöka badrummet ofta för att hålla sig ren, byta 

kläder ofta på grund av en rädsla för att vara våt och lukta illa av urin (Pakgohar et al., 2015). 

Kvinnornas val av kläder spelade en stor roll, mörka kläder föredrogs då det var mindre 

avslöjande vid eventuellt läckage. Stor vikt lades vid personlig hygien och en viktig del var 

att använda inkontinensskydd korrekt och att få testa olika skydd vilket gav trygghet 

(Andersson et al., 2007). För att minska risken för urinläckage vid inplanerade aktiviteter 

avstod de från att ta urindrivande läkemedel (Andersson et al., 2008). Andra strategier var 

exempelvis att använda extra skydd och använda olika typer av naturläkemedel. Många 

kvinnor hade däremot inte hittat någon välfungerande strategi (MacDonald & Butler, 2007). 
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Kvinnorna beskrev att det var viktigt för dem att träffa andra kvinnor med liknande UI- 

besvär och att dela sina upplevelser med dem. Det gav en insyn i hur andra hanterade sina UI- 

besvär, de fick även mer kunskap och praktiska råd (Andersson et al., 2008; Bradway & 

Strumpf, 2008).  

    Kvinnor som bodde på vårdboenden beskrev upplevda rutiner och regler på boendet som 

problematiska och frustrerande, där tidsbrist hos personalen kunde vara en orsak (MacDonald 

et al., 2007). En del av kvinnorna upplevde att personal hade förutfattade meningar om 

besvär som UI, vilket medförde att kvinnorna kände sig åsidosatta och diskriminerade. En 

vanlig upplevelse var att problematiken stod i direkt relation till vårdpersonalens 

arbetsbelastning. Kvinnor fick inte den hjälp som de behövde och fick ligga kvar våta och 

kalla i sina sängar (ibid). 

  

4.2 Emotionella reaktioner 
 

Kvinnorna upplevde oro över sin UI men upplevde att det alltid fanns något annat som 

behövde prioriteras, t.ex jobb, familj och andra sociala sammanhang (Hägglund & 

Wadensten, 2007). UI beskrevs som irriterande och generande (Higa et al., 2011). Att leva 

med UI var besvärligt, otrevligt och hemskt (Andersson et al., 2008; Delarmelindo et al., 

2013). Kvinnorna upplevde att UI hade en förödande inverkan på självkänslan och de beskrev 

känslor av att gå tillbaka till barndomsstadium igen (Andersson et al., 2008), och att de var 

ensamma om att inte kunna kontrollera sin urin (Bradway et al., 2008; Delarmelindo et al., 

2013; MacDonald et al., 2007; Pakgohar et al., 2015). De beskrev en känsla av förlust av 

kontroll över sin kropp, minskad värdighet, självständighet och förlust av att leva ett aktivt liv 

(Delarmelindo et al., 2013; Hägglund & Ahlström, 2007; MacDonald et al., 2007). De kände 

sig gamla, oattraktiva och ensamma (Nicolson et al., 2008). Det fanns en oro för att råka ut 

för urinläckage på offentliga platser på grund av att de inte alltid visste när läckage skulle 

uppstå (Kao et al., 2015; Lindgren et al., 2017; Nicolson et al., 2008; Yusof, 2017). 

    Kvinnors negativa känslor såsom ilska, trötthet, oro och ångest var ett resultat av hur UI 

påverkade dem i det dagliga livet. Kvinnors rädsla att inte hinna till toaletten i tid medförde 

ett konstant tillstånd av oro och ångest (Lindgren et al., 2017; Nicolson et al., 2008). De 

beskrev att personer i omgivningen var omedvetna om hur mycket besvär de gick igenom och 
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att inkontinens kändes som ett handikapp i det dagliga livet och det orsakar känslor av 

begränsning och brist på frihet (Lindgren et al., 2017; Yusof, 2017). De beskrev även  en 

rädsla över att familjemedlemmar kunde upptäcka att de tvättade kläder ofta och att de inte 

kunde kontrollera sin urin (Pakgohar et al., 2015). Det fanns en förtvivlan inför framtiden och 

en fruktan att besvären skulle förvärras med tiden och att behöva använda inkontinensskydd 

för evigt (ibid). 

 

4.3 Social påverkan  
 

Kvinnorna upplevde att UI inte var något större problem till en början. Efter en tid 

utvecklades dock känslor av maklöshet på grund av att problemen började gå ut över deras 

sociala liv (Akyuz et al., 2014). UI påverkade deras sociala liv negativt. Besvären medförde 

att kvinnorna begränsades i sina val av aktiviteter (Nicolson et al., 2008). En del kvinnor hade 

hållit sitt problem för sig själv och på det sätt isolerat sig (MacDonald et al., 2007; Yusof, 

2017). För att livet skulle fungera blev kvinnorna tvungna att ändra vardagliga rutiner 

(Bradway & Strumpf, 2008). Kvinnorna upplevde sig obekväma av att vara bland människor 

på grund av risk för urinläckage (Delarmelindo et al., 2013). Att alltid behöva planera och 

försäkra sig om tillgång till toalett inför en fysisk aktivitet medförde en trötthet som 

upplevdes vara ett ständigt närvarande problem (Hägglund & Wadensten, 2007; Nicolson et 

al., 2008; Yusof, 2017). De var ofta tvungna att stanna hemma från olika sociala 

tillställningar exempelvis som dans, promenader eller gå på fester, eller att resor med buss 

eller båt under flera timmar (Delarmelindo et al., 2013; Komorowski et al., 2006; Nicolson et 

al., 2008). Kvinnorna beskrev också att UI kunde vara ett problem i förhållande till arbetet. 

Det kunde vara svårt att anpassa arbetssituationen efter deras behov (Hägglund & Wadensten, 

2007).  

 

4.4 Sexuell påverkan  

 

UI påverkade kvinnors livskvalitét och sexliv. Många kvinnor upplevde oro över att de inte 

kunde tillfredsställa sin partner samt en oro över läckage under samlag (Delarmelindo et al., 

2013). De upplevde att sexlusten minskade med åldern och att UI påskyndade processen 
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(Akyuz et al., 2014). En del kvinnor trodde att tidigare sexuella erfarenheter exempelvis tidig 

sexdebut kunde ha haft en inverkan på UI symptom (Bradway et al., 2008). Kvinnorna 

beskrev att det var svårt att tala om UI utan att känna skam även inom familjen och det 

påverkade relationen till sin partner (Hägglund & Ahlstöm, 2007). Att inte kunna vara öppen 

med sina problem gav en känsla av att leva i en ”skugga” (Bradway et al., 2008). Den intima 

relationen påverkades för många kvinnor eftersom den inte längre var spontan då de upplevde 

sig ofräscha eller oroliga (Hägglund & Wadensten, 2007) och upplevde sig mindre kvinnliga 

(Kao et al., 2015). Det var inte ovanligt att känna skam under samlag på grund av UI 

besvären (Akyuz et al., 2014). Även smärta och brännande känsla var symtom som kvinnorna 

upplevde under samlag (Akyuz et al., 2014; Yusof, 2017), vilket medförde svårigheter att 

njuta av samlag på samma sätt som tidigare (Komorowski et al., 2006). 

    Kvinnorna utvecklade strategier för att minska urinbesvären under samlag. De försökte gå 

på toalett innan samlag, tänka positiva tankar, träna på avslappningsövningar och BBT 

(Akyuz et al., 2014). En del kvinnor var positivt inställda till  BBT och ville lära sina döttrar 

att stärka bäckenbottenmusklerna för att minska risken för UI och därmed få ett bättre sexliv. 

Kvinnorna blev uppfostrade av sina mödrar att inte tala om sina problem (Hale et al., 2009). 

BBT hade en god effekt på sexlivet och kvinnor som regelbundet tränade bäckenbotten 

upplevde större sexlust (Kao et al., 2015).  

 

4.5 Svårigheter att söka vård  
 

Att tala om UI upplevdes obehagligt. En känsla av ångest gjorde att kvinnorna använde 

tystnad som främsta strategi (Higa et al., 2011). Det beskrevs som tabubelagt vilket ledde till 

svårigheter att tala öppet om sitt problem (Hägglund & Ahlstöm, 2007; Hägglund & 

Wadensten, 2007). Kvinnor beskrev att de trodde att det fanns många med liknande besvär 

men att de inte vågat tala om sina besvär (Zeznock et al., 2009). De valde noggrant vem de 

talade med om sina problem. Skamkänsla och rädsla för förnedring hade en negativ inverkan 

på vårdsökandet (Andersson et al., 2007). En del av kvinnorna visste inte att behandling 

existerade överhuvudtaget, medan andra inte trodde att UI symtom var tillräckligt allvarligt 

för att söka vård för (Komorowski et al., 2006) eller diskutera vid vårdbesök (Doshani et al., 

2007). Kvinnorna upplevde svårigheter att ta kontakt med hälso och sjukvården i synnerhet 

med en läkare, vilket resulterade i att de undvek kontakt så länge som möjligt (Andersson et 
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al., 2008). Det fanns också de som uttryckte en rädsla för att inte bli tagna på allvar om de tog 

upp besvären (ibid). De uttryckte att smärtsymtom var normen för att söka vård och att andra 

problem inte kommer att tas på allvar (Andersson et al., 2008). Många kvinnor längtade dock 

efter behandling och upplevde skuld över att de inte gick till läkaren i tid (Akyuz et al., 

2014).   

Tron på den egna förmågan att ta hand om vad de uppfattade som mindre hälsoproblem 

medförde ibland en fördröjning i deras vårdsökande. Diagnoser som kroniskt urinläckage var 

vanliga konsekvenser av det (Hale et al., 2009). En orsak till att kvinnorna avvaktade med att 

söka vård berodde på synen av att UI var en följd av förlossning och normalt åldrande (ibid). 

Kvinnorna beskrev att andra allvarliga sjukdomar, som exempelvis diabetes eller 

hjärtrelaterade sjukdomar hade krävt regelbundna läkarbesök eftersom det upplevdes som 

väsentligt större problem samt bedömdes viktigare än besvären med UI (Andersson et al., 

2008; Doshani et al., 2007). De uttryckte att de var för gamla för behandling och eventuella 

åtgärder skulle förmodligen inte vara framgångsrika vid deras höga ålder (Andersson et al., 

2008). Kring själva läkarbesöket fanns delade meningar, både positiva och negativa. Många 

kvinnor hoppades på snabb lösning medan andra inte upplevde att de fått svar på sina frågor 

(Zeznock et al., 2009). De beskrev bristfällig hjälp av den vårdpersonal de träffat (Bradway et 

al., 2008; MacDonald et al., 2007) och upplevde att läkare inte tog problematiken på allvar 

(Bradway et al., 2008., Komorowski et al., 2006; MacDonald et al., 2007 ). De upplevde även 

att de inte fått några värdefulla råd eller behandling för att hantera UI (Doshani et al., 2007). 

    Kvinorna beskrev känslor som förlägenhet, genans och skam i samtal med manliga läkare 

(Doshani et al., 2007). De upplevde att det var svårt att tala om sin inkontinensproblematik 

med en läkare som de inte kände väl och obehag av att ständigt träffa nya läkare (Hale et al., 

2009). De upplevde att det skulle vara lättare om de hade en husläkare som de kände och var 

bekväm med och kunde kontakta vid behov (Andersson et al., 2008). Diskussioner kring UI 

upplevdes lättare med en kvinnlig läkare och med en sjuksköterska som hade mer tid. Helst 

av allt önskade kvinnorna en läkare med samma etnicitet för en ökad kulturell förståelse och 

en enklare kommunikation (Doshani et al., 2007). Kvinnorna förväntade sig att vårdpersonal 

skulle ställa frågor om blåskontroll samt vara öppna och lyhörda för deras upplevelser och 

känslor kring UI. Det ansågs vara viktigt att frågor gällande urinläckage skulle ingå som 

standardfrågor vid besök hos sjuksköterska (Doshani et al., 2007; Hägglund & Wadensten, 

2007). De upplevde även brister gällande direkta telefonnummer och kontaktpersoner som 

arbetade med UI-problem (Hägglund & Wadensten, 2007). Små diskussionsgrupper kunde 
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vara positivt för att skapa en bättre förståelse för problematiken och motverka tabu (Doshani 

et al., 2007; Higa et al., 2011). Olika medier med inflytande kunde med fördel även lyfta  

frågan för att öka kunskap och kännedom kring UI (Doshani et al., 2007). 

    Kommunikation i vården via tolk ansågs negativt eftersom det upplevdes obekvämt att tala 

om UI med personer de inte kände. Det fanns också en risk för att tolken skulle ingå i samma 

sociala grupp som patienten och på så sätt kanske sprida informationen vidare (Doshani et al., 

2007). Ett missnöje fanns hos de kvinnor som inte fått adekvat information gällande 

behandlingen. De behandlingsformer som de hade fått lära sig visar att ingen egentligen hade 

informerat dem om betydelsen av att utföra dessa övningar eller deras långsiktiga fördelar 

(ibid). Flera kvinnor upplevde sig sårade av bristande intresse och utebliven uppföljning 

(Hägglund & Ahlström., 2007).  Kvinnorna beskrev frustration och sorg kring sin UI, samt de 

förlorade hoppet kring att bli bra från sina besvär och saknade medicinskt stöd (Delarmelindo 

et al., 2013). Kvinnorna beskrev brist på information om inkontinens och 

behandlingsalternativ, dvs, de trodde att om de hade fått information om 

behandlingsalternativ för att lindra inkontinens i tid, hade de inte haft så mycket problem med 

inkontinensen nu (Lindgren et al, 2017). 

4.6 Evidensgrad 
 

De 17 inkluderade studierna som ligger till grund för den genomförda litteraturstudiens 

evidensgrad bygger på den kvalitetsgranskning som gjorts utifrån Örebro universitets (2016) 

granskningsmallar. Utifrån den granskningen bedöms litteraturstudiens evidensgrad som 

medelhög.  

 

5.  DISKUSSION 

 

 5.1 Metoddiskussion 

 

För att få kunskap om tidigare forskning om vuxna kvinnors upplevelser av att leva med 

urininkontinens valdes en systematisk litteraturstudie med en deskriptiv design (Polit & Beck, 

2012). En intervjustudie hade varit ett alternativ, dock valdes det bort eftersom ett intresse 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 17 
 

fanns att få kunskap om den senaste forskningen inom området. En deskriptiv design valdes 

eftersom studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med UI. Ett 

flödesschema användes för att tydliggöra de olika stegen i litteraturstudien och för att få en 

tydlig struktur under arbetets gång. De tre databaser som användes vid datainsamlingen, 

Cinahl, MEDLINE och PsycINFO är lämpliga för litteratursökning inom omvårdnad (Polit & 

Beck, 2012). Vid litteratursökning krävs det en utförlig sökning i minst två databaser för att 

sökningen ska bedömas vara tillförlitlig (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 

2014). 

    En svaghet i litteraturstudien kan ha uppkommit under urval ett, då relevanta studier kan ha 

exkluderats på grund av att titeln inte bedömdes svara mot studiens syfte. För att få fram 

aktuell sökning gjordes begränsningen i alla tre databaserna att inkludera studier från de 

senaste 10 åren vilket stärker literaturstudiens pålitlighet och tillförlitlighet. Att göra 

begränsningar, kan ha medfört att författaren gått miste om relevanta artiklar. Dessutom 

skulle studierna vara skrivna på engelska, vilket kan ha inneburit att relevanta studier på 

annat språk exkluderats. Begränsningen ”female” användes i sökningarna för att få relevanta 

studier om vuxna kvinnors upplevelser att leva med urininkontinens. Två studier Andersson 

et al. (2008) och Nicolson et al. (2008) som ingår i studiens resultat inkluderade både kvinnor 

och män med UI besvär. I de båda studiernas resultat kunde kvinnornas upplevelser särskiljas 

från männens och inkluderades därför i litteraturstudien (Bilaga 4). Författaren översatte 

studierna från engelska till svenska vilket kan ha inneburit eventuella feltolkningar. För att 

studien ska anses pålitlig enligt Polit & Beck (2012) krävs två eller flera oberoende personer 

för att få samstämmighet gällande informationens riktighet. Det kan vara en svaghet att 

författaren ensam genomfört litteraturstudien och det kan ha ökat risken för bias. När två 

författare tillsammans utför en studie kan de utvärdera varandras slutsatser (Polit & Beck, 

2012). Dock kan litteratursstudiens resultat bekräftas med andra studier, vilket ökar 

trovärdigheten. 

    För att analysera data användes manifest innehållsanalys vilket är en metod som 

Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar när erfarenheter saknas. 

    Vid kvalitetsgranskningen användes validerade granskningsmallar vilket enligt Polit och 

Beck (2012) är en styrka och stärker därmed literaturstudiens tillförlitlighet. Studier med hög 

och medelhög studiekvalitet utgör underlag för att syntetisera data och bedöma evidensstyrka 

(SBU, 2014). Kvalitativ forskning var underlag till denna studie, på grund av att det gav en 

djupare förståelse för kvinnors upplevelser av UI, vilket stärker studiens tillförlitlighet. Den 
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kvalitativa forskningen är ofta beroende av sammanhanget och att författaren därför noggrant 

måste fundera över överförbarhet (SBU, 2014). De studier som inkluderades i den 

genomförda litteraturstudien var genomförda på kvinnor i Sverige, Alaska, Brazilien, 

England, Iran, Kanada, Malaysia, Taiwan, Turkiet och USA av olika forskargrupper. 

Litteraturstudiens övergörbarhet ökar därmed eftersom de inkluderade studierna är 

genomförda på olika populationer och har ett resultat som pekar i samma riktning (SBU, 

2014).  

 

5.2 Resultatdiskussion 

  

Studierna visade att UI påverkar kvinnors livskvalité negativt genom emotionell påverkan 

och påverkan i det dagliga livet. UI kan ge nedstämdhet, frustration, genans, medföra känslor 

av skam och en försämrad självkänsla. En del kvinnor ändrade sitt beteende i ett försök att 

kontrollera UI genom att dra sig undan, undvika vissa aktiviteter till exempelvis resor, dans, 

promenader och sex samt att hålla tyst om sina besvär för att undvika att riskera 

förödmjukelse. Det förekom även en ständig oro över läckage och lukt. Konsekvenserna kan 

bli isolering och ensamhet. UI var ett känsligt ämne vilket medför svårigheter till att söka 

vård. I litteraturstudiens resultat framkom fem kategorier: En del av livet, Emotionella 

reaktioner, Social påverkan, Sexuell påverkan och Svårighet att söka hjälp. 

 

En del av livet  

 

Litteratursstudiens resultat visade att UI upplevdes som en normal och förväntad åkomma, 

eftersom kroppen försvagas med åldern och kvinnorna trodde att det var ett naturligt besvär 

efter graviditet, förlossning, urinvägsinfektioner och en försvagad bäckenbottenmuskulatur. 

Kvinnorna var medvetna om sina besvär och sökte information via media och fick därmed 

större kunskap vilket ingav självförtroende att själva kunna hitta lösningar att hantera 

problemet. Enligt Antanovsky, (2005) är en persons förmåga att möta och hantera olika 

negativa händelser och situationer avgörande för hur personen hanterar besvären. Resultatet 

visada att kvinnorna vidtog åtgärder som till exempel att gå på toaletten och begränsa  

vattenintag innan långa resor. Detta bekräftas av Li, Low & Lee (2007) studie, där kvinnorna 

blev vaksamma om att hålla blåsan tom och att de använde olika inkontinenshjälpmedel för 

att känna sig säkrare. 
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Emotionella reaktioner 

 

I litteratursstudiens resultat framkom att UI var en ständigt pågående del av livet och 

beskrevs av kvinnorna som irriterande och generande. Att leva med UI var besvärligt, 

otrevligt och hemskt. De beskrev även en känsla av förlust av kontroll över sin kropp, 

minskad värdighet, självständighet och förlust av att leva ett aktivt liv. Även i en studie av Li, 

Low & Lee (2007) beskrev kvinnor UI som ett okontrollerat urinläckage vilket påverkade 

livskvalitéten i det dagliga sociala livet. Enligt Antonovsky (2005) är det viktigt att känslan 

av att det som händer i världen, både inom och utanför individen är begripligt, strukturerat 

och går att förutse. Storey, Aston, Irving & Hemmens (2009) och Li et al. (2007) beskrev att 

kvinnors rädsla för sårbarhet, förlägenhet och isolering och en ständig oro att leva med 

symptom spelade en stor roll för dem. De flesta kvinnor med UI hade en ständig rädsla för 

lukt, för läckage på kläderna eller möblemang ( Li et al., 2007; SBU, 2013). 

      

Social påverkan 

 

I litteratusstudiens resultat beskrev kvinnorna att UI inte var något större problem till en 

början. När UI problemen började gå ut över deras sociala liv utvecklades dock olika känslor, 

såsom osäkerhet, utsatthet, skamsenhet och negativism. Liknande känslor förekom i en 

tidigare studie av Hayder & Schnepp (2010). I studiens resultat framkom att UI påverkade 

kvinnors sociala liv negativt och de var tvungna att begränsa sig i sina val av aktiviteter. 

Kvinnorna var ofta tvungna att stanna hemma från olika aktiviteter på grund av UI. De har 

hållit sitt problem för sig själva och på det sättet isolerat sig. Sociala och fysiska aktiviteter 

föreföll vara första uppoffringen. En känsla av att kunna påverka sin situation och att ändå 

kunna se en mening med en negativ händelse är viktigt enligt Antonovsky (2005). Kvinnorna 

levde diskret med sina symptom, vilket bekräftades av Storey et al. (2009); Hayder et al. 

(2010). De upplevde sig obekväma av att vara bland människor, sina vänner och 

familjemedlemmar på grund av risk för urinläckage. Därför behöver kvinnor med 

urininkontinens ständig tillgång och många besök till toalett (SBU, 2013). I studien av 

Hayder (2010) bekräftades att gå på bio eller teater, shoppingresor, sporter som simning och 

fotboll inte är möjligt eller är begränsade. De beskrev också att UI kan vara ett problem i 

förhållande till arbete och det innebar att det var svårt att anpassa arbetssituation efter deras 

behov (ibid).  
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Sexuell påverkan 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att kvinnorna med UI-besvär uppgav en minskning av 

sexuell lust på grund av överaktiv blåsa, åldrande och klimakteriet. Vissa kvinnor beskrev en 

rädsla för en plötslig förlust av urin under samlag. Även i Coyne et al., (2007); Hayder et al., 

(2012) studier beskrivs att de upplevde att sexuell aktivitet sällan var möjligt på grund av 

behovet av att förbereda sig, inklusive skydda sängen med madrassöverdrag, begränsa 

vätskeintag och att besöka toaletten före samlag. Litteraturstudiens resultat bekräftas i studien 

av Coyne et al., (2007) där det framkom att kvinnorna också upplevde smärta under samlag 

och majoriteten klagade över att behöva avbryta samlaget. Andra kvinnor som redan hade 

upplevt förlust av urin under sexuell aktivitet beskrev det som fruktansvärt och obehagligt, de 

kände sig osäkra, orena, och det ledde till att de valde att minska eller undvika sexuell 

aktivitet (Coyne et al., 2007; Hayder et al., 2012). Eftersom sexlivet ändrades i samband med 

UI påverkades båda partnerna i relationen. Hayder, (2012) beskrev kvinnornas negativa 

upplevelser med en sexpartner. De fann det betydligt svårare att komma in i en ny relation, 

och de såg ofta ett partnerskap och sexualitet som omöjligt samt kände sig ensamma om sina 

problem. 

 

 Svårighet att söka vård 

 

Litteratursstudiens resultat visade att UI fortfarande var mycket tabubelagt, kvinnorna hade 

svårighet att tala öppet om sitt problem, vilket medförde att många kvinnor besvärades i det 

tysta utan att få den hjälp de behövde. Även i studien av Barrie, (2015); Strickland, (2014) 

beskrevs att kvinnorna använde tystnad som främsta strategi och att de avstod från att söka 

vård. Dessutom beskrevs en känsla av skam och fruktan för förnedring som hinder för att 

söka vård. I literaturstudiens resultat beskrevs en svårigheter att ta kontakt med hälso- och 

sjukvården i synnerhet med läkare och att de inte blev tagna på allvar. Detta resulterade i att 

de undvek att kontakta hälso- och sjukvården så länge som möjligt. Några skämdes inför 

manlig läkare eller vågade inte ta upp ämnet, eller ansåg att inkontinens var normalt i deras 

ålder vilket även bekräftades av Muijsenberg och Lagro-Janssen (2006). I litteraturstudien 

resultat framkom att kvinnorna som inte sökt hjälp för UI var inte medvetna om att deras 

läkare kunde göra något för dem, eller visste inte att behandling existerade överhuvudtaget 

medan andra inte trodde att UI var tillräckligt allvarigt för att söka hjälp. En orsak till att 
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kvinnorna avvaktade med att söka vård berodde på att deras syn på UI var att andra allvariga 

sjukdomar som diabetes eller hjärtrelaterade sjukdom upplevdes som väsentligt större 

problem än UI. I studien av Li et al., (2007), menade kvinnorna som sökt behandling, att UI 

inte var en sjukdom och deras situation inte var allvarlig nog att motivera professionell hjälp, 

som sådan. I litteraturstudiens resultat kvinnorna beskrev en rädsla för slöseri med resurser 

särskilt när det gällde att använda läkarnas tid att söka behandling för detta tillstånd. Barrie, 

(2015) menade att det var viktigt att kvinnor som upplevde urininkontinensbesvär gavs 

möjlighet att återfå sin livskvalité genom att få en professionell bedömning och behandling 

av UI. Litteraturstudiens reaultat visade att god tillgänglighet, god kommunikationsförmåga 

och kulturell kompetens, kunde ge större möjlighet för kvinnor med UI att få önskad hjälp, 

behandling och adekvat vård. I studien av Li et al., (2007) bekräftades att om inte tydlig och 

lättillgänglig information om UI fanns tillgänglig kommer det att fortsätta vara ett hinder i 

vårdsökandet. Andra anledningar som beskrevs i litteraturstudien resultat var brist på kunskap 

om behandlingsmetoder och brist på information om var vård ska sökas. En del av kvinnor 

var omedvetna om de gynnsamma effekter som kan uppnås med behandling. Strickland, 

(2014) i sin studie visade att många kvinnor istället har hittat andra sätt att klara UI 

problemen. Enligt Antanovsky (2005) beskrivs hanterbarhet hur en person upplever sig ha  

resurser till sitt förfogande när något händer och hur man kan möta de krav som ställs eller de 

stimuli som man kan tänkas utsättas för. Dessa resurser behöver inte enbart vara ens egna 

utan kan till exempel vara vänner, kollegor, vårdpersonal. Det viktiga är att man vet att man 

kan lita på dem och räkna med dem när det behövs. 

Kvinnorna fruktade över tanken på försämrade villkor i framtiden och tycktes ha en rädsla för 

att söka behandling och få kunskap från vårdpersonal såsom läkare, sjuksköterska om hur 

man kan förebygga försämring av symtom, i synnerhet efter klimakteriet och i ålderdomen. 

Enligt Distrikssköterskeföreningen (2008), ska distriktssköterska ha ett professionellt 

förhållningssätt då de pratar med kvinnor, vara medvetna om deras känslor och ha intentionen 

att bevara kvinnors värdighet samt främja hälsa och välbefinnande. Studien av Strickland 

(2014) visar att distriktssköterskorna spelar en unik roll för att ge information om etiologi, 

egenvård och andra behandlingsåtgärder till kvinnor som har drabbats av urininkontinens.  

Enligt de mänskliga rättigheterna (Regeringens webbplats för mänskliga rättigheter, u.å). ska 

alla oavsett ålder behandlas likvärdigt. Stor del av nuvarande forskning är gjort på äldre 

kvinnor. Frågan är om unga kvinnor med UI for den vård och behandling de behöver för god 

livskvalité. 
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    Vi lever i ett mångkulturell samhälle och vård skall ges med respekt för alla personer, 

bygga på respekt för personens självbestämmande och integritet samt främja goda relationer 

mellan personer (HSL, 2017:30), vilket krävs god kulturell kompetens. Litteraturstudiens 

resultat visade att kommunikation i vård via tolk ansågs negativt och det upplevdes obekvämt 

att tala om UI med personer som de inte kände. Kvinnorna upplevde en risk att tolken skulle 

ingå i samma sociala grupp som de själva och på så sätt sprida informationen vidare. I studien 

av Muijsenberg och Lagro-Janssen, (2006) bekräftades att språksvårigheter och tolkbehov var 

ett hinder för att söka vård och att de saknade grundläggande kunskaper, samt förståelse för 

funktionen av urinblåsan. Hayder et al., (2012) visade i sin studie att kvinnorna önskade en 

kompetent läkare eller sjuksköterska, helst av samma kön. I studie av Welch, Taubenberger 

& Tennstedt (2011) visade att det var lättare att söka vård för UI-besvär med en kvinnlig 

läkare, då de kände sig mer bekväma. 

  

5.3 Slutsats 
 

Resultat visade att kvinnorna upplevde UI som en normal och förväntad åkomma eftersom 

kroppen försvagas med åldern och var ett naturligt förekommande besvär efter graviditet och 

förlossning. För att lättare kunna hantera UI var det viktigt att hitta olika strategier för att 

underlätta det dagliga livet. Att leva med UI var förknippat med negativa känslor vilket hade 

en negativ inverkan på självkänslan. Att inte kunna kontrollera sin urin påverkade 

livskvalitéten. De upplevde att de förlorat kontroll över sin kropp, en minskad värdighet och 

självständighet. Besvären medförde sociala konsekvenser då kvinnorna begränsades i sina val 

av aktiviteter och detta ledde till isolering. Kvinnorna upplevde svårigheter med att ta kontakt 

med hälso- och sjukvården eftersom UI var ett känsligt och tabubelagt ämne. Vårdpersonal 

behöver bli bättre på att lyssna, fråga, informera och visa förståelse för kvinnor med UI. 

Dessutom behöver allmänhetens attityder förändras för att UI inte ska behöva vara 

tabubelagt. 

5.4 Kliniska implikationer 
 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 23 
 

Den genomförda studien beskriver kvinnors upplevelser av att leva med UI-besvär. Studien 

kan ge en ökad förståelse och kunskap för kvinnors UI-besvär bland vårdpersonal. Den 

erhållna kunskapen bör sedan tillämpas i mötet med kvinnorna. Det är viktigt att personer 

med UI-symtom tidigt uppmärksammas inom primärvården. Tillgång till sjukvård är en del 

av rätten till hälsa. I de mänskliga rättigheterna ingår att få tillgång till sjukvård och att 

samhället vidtar insatser som förbättrar hälso- och sjukvården (Regeringen webbplats om 

mänskliga rättigheter, u.å).   

5.5 Förslag till framtida forskning 
 

Kvinnors uppleverser av UI visar att det behövs en ökad kvalitét inom vården. Det behövs 

mer forskning kring distriktssköterskans erfarenheter av att möta kvinnor med UI-besvär. 

Dessutom behövs mer forskning om unga kvinnors upplevelser.  
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Bilaga 1 a. Sökmatris 

Databas: Cinahl  

161019 Kl. 16:30 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 (MH ”Urinary 

Incontinence”) 
6,908     

S2 (MH ”Life 

Experiences”) 
14,873     

S3 experience* 232,948     

S4 (MH “Emotions”) 18,676     

S5 (MH ”Life Change 

Events”)  
5,704     

S6  (MH ”Quality of 

Life”) 
68,532     

S7 Qualitative stud* 92,873     

S8 S2 OR S3 OR S4 

OR S5 OR S6 
313,365     

S9 S1 AND S7 AND 

S8 
82     

S10 S1 AND S7 AND 

S8 English 

Language 

76     

S11 S1 AND S7 AND 

S8 English 

Language, Data 

2006-2016 

48     

S12 S1 AND S7 AND 

S8 English 

Language, Data 

2006-2016, 

Gender-female 

32 16 11 7 7 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

Databas: MEDLINE  

161019 Kl. 15:30 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 (MH ”Urinary 

Incontinence”) 
19,650     

S2 (MH ”Life Change 

Events”) 
20,575     

S3 experience* 827,508     

S4 (MH “Emotions”) 50,974     

S5 (MH ”Quality of 

Life”) 
140,003     

S6  S2 OR S3 OR S4 

OR S5  
1,003,912     

S7 Qualitative stud* 118,108     

S8 S1 AND S6 AND 

S7 
78     

S9 S1 AND S6 AND 

S7 English 

Language 

74     

S10 S1 AND S6 AND 

S7 English 

Language, Data 

2006-2016 

60     

S11 S1 AND S6 AND 

S7 English 

Language, Data 

2006-2016, 

Gender-female 

43 23 (*10) 5   4 3 

* Dublett från database Cinahl 10. 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

Databas: PsycINFO  

161019 Kl. 11:30 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 urinary 

Incontinence 

2,743     

S2 (experiences) OR 

(DE ”Life 

Experiences” OR 

DE Life Change”) 

474,401     

S3 emotion 157,632     

S4 quality of life 89,226     

S5 S2 OR S3 OR S4  669,942     

S6  S1 AND S5  576     

S7 S1 AND S5 

English Language 

549     

S8 S1 AND S5 

English 

Language, Data 

2006-2016 

391     

S9 S1 AND S5 

English 

Language, Data 

2006-2016, 

Gender-female 

283     

S10 S1 AND S5 

English 

Language, Data 

2006-2016, 

Gender-female. 

Methodology-

qualitative study 

38 28 (*4) 14    6  (*3) 5 

*Dublett från database Cinahl 3 stycken och MEDLINE 4 stycken.  

 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

Bilaga 1 b. Sökmatris 2016/2017 

Databas: Cinahl  

171030 Kl. 18:30 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 (MH ”Urinary 

Incontinence”) 
7.170     

S2 (MH ”Life 

Experiences”) 
16.499     

S3 experience* 288.772     

S4 (MH “Emotions”) 21.015     

S5 (MH ”Life Change 

Events”)  
6.047     

S6  (MH ”Quality of 

Life”) 
75.662     

S7 Qualitative stud* 107.991     

S8 S2 OR S3 OR S4 

OR S5 OR S6 
375.813     

S9 S1 AND S7 AND 

S8 
97     

S10 S1 AND S7 AND 

S8 English 

Language 

90     

S11 S1 AND S7 AND 

S8 English 

Language, Data 

2016-2017 

13     

S12 S1 AND S7 AND 

S8 English 

Language, Data 

2016-2017, 

Gender-female 

9  4 (*1) 2 2 2 

* Dublett från database PsycINFO 1 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

Databas: MEDLINE  

171030 Kl. 19:30 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 (MH ”Urinary 

Incontinence”) 
20.271     

S2 (MH ”Life Change 

Events”) 
21.170     

S3 experience* 890.272     

S4 (MH “Emotions”) 54.730     

S5 (MH ”Quality of 

Life”) 
152.751     

S6  S2 OR S3 OR S4 

OR S5  
1.080.258     

S7 Qualitative stud* 133.348     

S8 S1 AND S6 AND 

S7 
86     

S9 S1 AND S6 AND 

S7 English 

Language 

81     

S10 S1 AND S6 AND 

S7 English 

Language, Data 

2016-2017 

6 6 (*1) 0 0 0 

* Dublett från database Cinahl 1. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

Databas: PsycINFO  

171030  Kl. 12:30 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

S1 urinary 

Incontinence 

2,843     

S2 (experiences) OR 

(DE ”Life 

Experiences” OR 

DE Life Change”) 

508.161     

S3 emotion 168.119     

S4 quality of life 97.132     

S5 S2 OR S3 OR S4  717.395     

S6  S1 AND S5  610     

S7 S1 AND S5 

English Language 

580     

S8 S1 AND S5 

English 

Language, Data 

2016-2017 

54     

S9 S1 AND S5 

English 

Language, Data 

2016-2017, 

Gender-female 

35     

S10 S1 AND S5 

English 

Language, Data 

2016-2017, 

Gender-female. 

Methodology-

qualitative study 

4  

 
4 (*1) 0 0 0 

*Dublett från database Cinahl 1  

 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

Bilaga 2. Exkluderade studier efter att artiklar lästs i helhet.   

 

 

 

FÖRFATTARE (ÅRTAL) ORSAK TIIL EXKLUDERING 

1. Coyne et al. (2007).   Svarar ej på syftet. 

2.  Hayder D. (2012).    Ingen särgruppsredovisning. 

3.  Li et al. (2007).     Svarar ej på syftet. 

4. Lobchuk et al. (2014).   Ingen särgruppsredovisning. 

5.  Nilmini et al. (2009)                                              Det var både kvantitativ och kvalitativ 

studier, går ej skilja. 

6.  Paranhos et al. (2016). Svarar ej på syftet. 

7.  Shaw et al. (2008). Svarar ej på syftet. 

8.  Storey et al. (2009). Svarar ej på syftet. 

9.  Welch et al. ( 2011).    Svarar ej på syftet. 

10. Doshani et al., 2007 Dubblett som missades sent. 

11. Higa et al., 2011 Dubblett som missades sent. 

12. Kao et al., 2015 Dubblett som missades sent. 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 

 

Bilaga 3. Kvalitetsbedömning utifrån Örebro universitets granskningsmall för kvalitativa studier. 

Första sökningen. 

Förfatare Vetenskapl

ig relevans 

och 

redlighet 

Urval och 

procedur 

Analys Resultat/fynd Kritiskt 

förhållningssätt 

Bedömd 

kvalitets-

nivå 

Årtal Antal JA 

svar n/N=6 

Antal JA 

svar 

n/N=8 

Antal JA 

svar 

n/N=5 

Antal JA 

svar n/N=7 
Antal JA 

svar n/N=6 
Totalt 

antal JA-

svar 

n/N =32 

1.Anderson et al. 

(2008). 

6/6 8/8 5/5 6/7 6/6 Hög   

2. Akyuz et al. 

(2014). 

4/6 7/8 5/5 7/7 4/6 Medel  

3. Bradway et al. 

(2008). 

5/6 7/8 5/5 5/7 4/6 Medel 

4.Delarmelindo 

et al. (2012). 

5/6 6/8 4/5 7/7 6/6 Hög 

5. Doshani et al. 

(2007). 
6/6 5/8 4/5 7/7 2/6 Medel 

6. Hale et al. 

(2009). 

4/6 6/8 4/5 4/7 4/6 Medel 

7. Higa el al. 

(2011). 

5/6 6/8 3/5 7/7 4/6 Medel 

8. Hägglund et 

al. (2007). 

6/6 6/8 5/5 7/7 6/6 Hög 

9. Hägglund et 

al. (2007). 
6/6 7/8 5/5 6/7 5/6 Hög 

10. Kao et al. 

(2015). 

5/6 7/8 5/5 7/7 5/6 Hög 

11.Komorowski 

et  al. (2005). 

5/6 7/8 4/5   7/7 4/6 Hög 

12. MacDonald 

et al. (2007). 

4/6 6/8 3/5 6/7 3/6 Medel 

13. Nicolson et 

al. (2008). 

5/6 7/8 4/5 6/7 4/6 Medel 

14. Pakgohar et 

al. (2015). 

6/6 6/8 5/5 6/7 5/6 Hög 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 

15. Zeznock et 

al. (2009). 

6/6 8/8 5/5 7/7 6/6 Hög 

Muijsenberg et 

al. (2006) 

4/6 7/8 1/5 4/7 4/6 Låg 

Gjerde et al. 

(2012).    

 

5/6 4/8 3/5 5/7 2/6 Låg 

 

Kvalitetsbedömning utifrån Örebro universitets granskningsmall för kvalitativa studier andra 

sökningen. 

Förfatare Vetenskaplig 

relevans och 

redlighet 

Urval och 

procedur 
Analys Resultat/fynd 

Kritiskt 

förhållningssätt 
Bedömd 

kvalitets-

nivå 
Årtal 

Antal JA 

svar n/N=6 
Antal JA 

svar n/N=8 
Antal JA 

svar n/N=5 
Antal JA 

svar n/N=7 
Antal JA 

svar n/N=6 
Totalt antal 

JA-svar 

n/N =32 
 

1.Lindgren 

et al., 

(2017).  

 

 

6/6 

 

8/8 

 

4/5 

 

4/7 

 

3/6 

 

Medel 

 

2.Yusof, D.  

M. (2017).  

 

 

5/6 

 

6/8 

 

4/5 

 

7/7 

 

4/6 

 

Medel 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 
 

Bilaga 4. Artikelmatris                                                                                                                                                                                                                                       1(17) 

Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 
Andersson, G., 

Johansson, J., 

Nilsson,K., & Sahlberg-

Blom, E., (2008). 

 

Accepting and 

Adjusting: Older 

Women's Experiences of 

Living With Urinary 

Incontinence 

 

UROLOGIC NURSING, 

28(2), 115-121. 

 

 

 

Sverige 

Syfte  var att beskriva 

upplevelser av att leva 

med UI bland personer 

som inte önskar 

ytterligare bedömnig och 

behandling. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: Personer med UI besvär.17 kvinnor, och 

en man i ålder  66-89. 

Inklusionskriterier: Personer som har besvär med urin 

läckage, men som inte önskat behandling. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval: Konsekutivt urval.  

Slutlig studiegrupp: 11 kvinnor mellan  66 och 89 års 

ålder. 

Bortfall: 6 

Datainsamling: Individuella djupintervjuer. 

Analysmetod: Fenomenologiska metod enligt Giorgi 

& Giorgi. 

 

 

Alla kvinnor hade olika livssituationer. 

En del av kvinnorna beskrev att leva 

med UI som ett hanterbart problem 

som de hade lärt sig att leva med. 

Andra upplevde UI som en normal och 

förväntad åkoma med ökad ålder och 

ett naturligt besvär efter graviditet, 

förlossning och försvagad 

bäckenbottenmuskelatur. De visade 

styrka och lust att hantera det på egen 

hand. Andra kvinnorna beskrev sina  

upplevelser av att leva med 

urinläckage som irriterande och 

obehagligt. UI hade en förödande 

inverkan på självkänslan och beskrevs 

att gå tillbaks till barndomer igen.  

Flera kvinnor önskade att träffa andra 

med liknande besvär och utbyta 

erfarenheter av att leva med UI och att 

få insikt i hur andra hanterade 

problemet.  

 Kvinnorna upplevde svårigheter i 

mötet med hälso och sjukvården och 

det ledde till ovilja att söka vård. De 

beskrev att andra sjukdomar tas mer på 

allvar än UI. Några beskrev 

förhållandet till läkaren som obekväm. 

Det fanns en rädsla att inte tas på 

allvar. 

 

 

 

 Styrkor: 

Tydlighet hur 

undersökning är 

genomförd, tydligt 

syfte. 

Deltagandet var  

frivilligt och 

deltagarna  var 

informerade om 

studiens syfte, 

konfidentialitet 

och 

skriftligt samtycke 

erhölls från varje 

deltagare. Förslag 

på fortsatt 

forskning framgår. 

Inklusionskriterier 

framgår  

Svaghet: 

exklusionskriterier 

 framgår ej. 

 

Hög kvalitet. 

   80-100% 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 
 

   2(17) 

Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 
Akyuz, A., Kok, G., 

Kilic, A., & Guvenc, G., 

(2014).  

 

 

In Her Own Words: 

Living with Urinary 

Incontinence in Sexual 

Life 

 

Sexuality And Disability, 

32(1), 23-33. 

 

 

Turkiet 

 

Syftet var att identifiera 

kvinnornas upplevelser 

med UI och dess effekter 

på deras sexuella liv. 

 

 

Design:  Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: 12 kvinnor med UI besvär, medelålder  47 

år. 

Inklusionskriterier: Kvinnor över 20 års ålder, med 

minst ett klagomål av UI under ett år eller längre,  hade 

ett aktivt sexuell liv, gift och kunde tala och förstå 

turkiska. 

Exklusionskriterier: Makes sexuell dysfunktion och 

andra hälsoproblem såsom gynekologisk cancer.  

Urval: Ändamålsenligt urval.  

Deltagarna kom från olika provinser i Turkiet, studien 

genomfördes  på obstetrik och gynekologi och urologi 

avdelning på ett forskningssjukhus. Från september till 

december 2010. 

Slutlig studiegrupp:12 kvinnor medelålder 47 år. 

Datainsamling: Semistrukturerad intervju. 

Analysmetod:  Colaizzi’s fenomenologiska analys. 

De flesta kvinnor kom inte ihåg när de 

upplevde UI för första gången, men 

uppgav att de hade upplevt det i 

samband med hosta och nysningar. 

Andra kvinnor upplevde efter 

graviditet eller förlossning och 

hysterektomi. En del av kvinnor 

beskrev att de inte trodde att det var ett 

problem. Känslor om UI symtom 

under samlag påverkade deras sexliv. 

De flesta kvinnor beskrev känslan av  

ofrivilligt läckage och ”skam”  under 

samlag. 

 Kvinnorna uttryckte att deras sexlust 

minskade med ålder och det som 

påskyndade denna process var UI. En 

del av kvinnor uppgav att de hade 

utvecklat lösningar för att minska 

effekten av ofrivillig UI vid samlag, 

tex  att ofta gå på toalett före samlag, 

positivt tänkande/avkopplande eller 

träna bäckenmuskulaturen. Många 

kvinnor längtade dock efter behandling 

och upplevde sig skyldiga för att de 

inte gick till läkare i tid. 

.  

Styrkor: 

Tydlighet hur 

undersökning är 

genomförd, tydligt 

syfte.  

Deltagandet var  

frivilligt och 

deltagarna  var 

informerade om 

studiens syfte och 

konfidentialitet. 

Skriftligt 

samtycke erhölls 

från varje 

deltagare. 

 

Inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier 

 framgår 

 

Svaghet:. 

En godkännande 

från etisk 

kommitte frmgår 

inte. 

 Medel kvalitet. 

     60-80% 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 
 

          3(17) 

Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 

Bradway, C., & Strumpf, 

N. (2008).  

 

 

Seeking care:  

women's narratives 

concerning long-

termurinary 

incontinence. 

 

 

Urologic Nursing, 28(2), 

123-129. 

 

 

 
 USA 

Den primära syfte var att 

undersöka  kvinnors 

upplevelser av UI och 

den andra var att 

beskriva individuella 

upplevelser/ 

erfarenheter av hur UI 

påverkade sexualitet och 

intimitet. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population:  17 kvinnor med UI besvär. 

Inklusionskriterier: Kvinnor över 18 års ålder med 

långtids UI, bor i samma östra USA stad, engelska som 

modersmål. 

 Exklusionskriterier: 12 år erfarenhet och 10 episoder 

av UI per vecka. 

Urval: Ändamålsenligt och snöbollsurval 

Slutlig studiergrupp: 17 kvinnor, medelålder 65 år. 

Datainsamling:  Semistrukturerad intervjuer. 

Analysmetod: QSR NUD* ist (Non-numerical 

Unstructured Data by indexing, Searhing and 

Theorizing) 

Rad för rad kodning. 

Kvinnor beskrev att de var medvetna 

om besvären och kunskap ingav 

självförtroende att själva kunna hitta 

egna lösningar på problemet. 

Kvinnor berättade om sina känslor, hur 

de hanterade sin urininkontinens. En 

del av kvinnornas berättelse visade en 

positiv syn när de fått hjälp från andra 

som hade kompetens. Andra kvinnor 

berättade att UI hade en negativ 

inverkan på självkänslan när de sökte 

vård. Kvinnorna beskrev funderingar 

kring hur tidigare erfarenheter av 

sexualitet och intimitet, kan påverkat 

UI. 

Styrka: 

Deltagandet var  

frivilligt och 

deltagarna  var 

informerade om 

studiens syfte och 

konfidentialitet. 

Skriftligt 

samtycke erhölls 

från varje 

deltagare. 

Inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier 

framgår. 

 

Svaghet: 

 Svårt att förstå 

analysmetod som 

används. 

Medel kvalitet 

    60-80% 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 
 

   4(17) 

Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 
Delarmelindo, R. A., 

Parada, C. L., 

Rodrigues, R. P., & 

Bocchi, S. M. (2013).  
 

 Between suffering and 

hope: rehabilitation from 

urinary incontinence as 

an intervening 

component.  

 

Ciência & Saúde 

Coletiva, 18(7), 1981-

1991. 

 

Brasilien 

Studiens syfte var att 

förstå brasilianska 

kvinnors upplevelser av 

UI och utforma en 

represantativ teoretisk 

modell för upplevelsen. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population:  18 kvinnor med UI besvär. 

Inklusionskriterier: Kvinnor över 40 år 

Exklusionskriterier: Kvinnor med UI som var < 40 år 

gamla. 

Urval: Teoretiskt urval. 

Slutlig studiegrupp: 18 kvinnor i åldrarna 41-81 år. 

 Datainsamling: Data samlades in från 2007-2009.  

Individuella intervjuer. 

Analysmetod: Grounded Theory. 

Kvinnors upplevelser av UI var baserat 

på repellerande känslor som uppstod 

från interaktion med sina personliga 

erfarenheter. De kunde inte leva som 

tidigare på grund av en oförmåga att 

kontrollera urin. UI ledde till negativ 

inverkan på deras livskvalitet. 

Kvinnorna beskrev frustration och sorg 

kring UI, samt att de förlorade hoppet 

kring att bli bra från sina besvär och 

saknade medicinskt stöd. Kvinnorna 

kände sig begränsade i aktiviteter. De 

kände sig moraliskt deprimerade. UI 

påverkade sömn och sexualitet. 

 Styrka: Tydlighet 

hur undersökning 

är genomförd och 

tydligt syfte. 

Deltagandet var 

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte 

samt  

konfidentialitet. 

Skriftligt 

samtycke erhölls 

från varje 

deltagare. 

Inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier 

 framgår 

 

Svaghet: 

Analysen är inte 

tidligt beskrivet. 

 Hög kvalitet 

  80-100% 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 
 

   5(17) 

Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 

Doshani, A., Pitchforth, 

E., Mayne, C. J., & 

Tincello, D. G.(2007). 

 

Culturally sensitive 

continence care: a 

qualitative study among 

South Asian Indian 

women in Leicester.  

 

Family Practice, 24(6), 

 

585-593. 

 

England 

Studies syfte var att 

undersöka synpunkter 

och upplevelser av 

urininkontinens och 

uppfattningar om vården 

bland indiska kvinnor i 

Leicester, 

Storbritannien. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: Fyra fokusgrupper, sex kvinnor i varje 

grupp. 

Inklusionskriterier: Framgår ej. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Slutlig studiegrupp:24 kvinnor. 

Datainsamling: Fyra fokusgrupper, sex kvinnor i varje 

grupp. Två grupper hölls med kvinnor i åldrarna 30 – 

60 år och två med kvinnor i åldern 60 – 80 år. 

Analysmetod: En systematisk och iterativ 

analysmetod, baserad på den konstanta komparativa 

metoden. 

 

Kvinnorna upplevde att symtom såsom 

läckage, frekvens och nokturi var en 

normal del av åldrandet eller 

konsekvenserna av förlossning samt en del 

av orsaken var att musklerna försvagades 

med ålder.  

Kvinnor hade lidit med dessa symtom i 

flera år, så det hade blivit en del av deras 

dagliga liv och de hade utvecklat strategier 

för att införliva dessa UI symtom i 

vardagen, dvs, att försöka ta reda på var 

toaletter fanns och att sitta nära toaletten. 

En del av kvinnorna hade inte sökt 

medicinsk hjälp. De kvinnor som hade sökt 

hjälp hos läkare upplevde att de inte hade 

fått några värdefulla råd eller behandling 

UI. Vilket hade  förstärkt deras tro att 

ingenting kunde göras.  

Hjälpsökande hindrades av känslor av 

förlägenhet när de diskuterade känsliga 

problem, särskilt med manlig hälso- och 

sjukvårdspersonal.  Kvinnor i den yngre 

gruppen ansåg att det var pinsamt att träffa 

en manlig läkare att tala med om det 

känsliga ämnet. I alla fokusgrupper fanns 

ett uttalat önskemål att träffa kvinnlig 

läkare eller från liknande etnisk bakgrund, 

för att underlätta samtal. Kvinnor beskrev 

brist på tillgänglig information. 

Samtalsbaserade medier var mer värderade 

än textbaserad media. 

Styrka: Tydlighet 

hur undersökning 

är genomförd och 

tydligt syfte. 

Deltagandet var  

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte 

och 

konfidentialitet. 

Skriftligt 

samtycke erhölls 

från varje 

deltagare. 

 

Svaghet: 

Inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier 

framgår ej. 

 Medel kvalitet 

    60-80% 
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Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 

Hale, S., Grogan, S.,  

& Willott, S. (2009). 

 

 

 'Getting on with it': 

Women's experiences of 

coping with urinary tract 

problems.  

 

Qualitative Research In 

Psychology, 6(3), 203-

218. 

 

 

 

England 

Syfte var att undersöka 

kvinnornas upplevelser 

av att söka medicinsk 

hjälp samt hur kvinnor 

fattade beslut om att 

söka medicinsk hjälp för 

nedre urinvägsproblem. 

Design: : Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population:  20 kvinnor med UI besvär, i ålder 50-79 

år. 

Inklusionskriterier: Framgår ej.  

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Slutlig studiegrupp: 20 kvinnor i åldrarna 50-79 år. 

Datainsamling Semistrukkturerade individuella 

intervjuer. 

Analysmetod: Fenomenologisk analys. Interpretive  

Phenomenologisk analys (IPA). 

Kvinnorna hade ofta sökt vård för UI 

besvären sent, eftersom de trodde att 

symptomen var ett naturligt tecken på 

åldrande.  

 

Kvinnorna fick tips och hjälp från 

släktingar och vänner samt använde 

olika självhjälpsmetoder för att 

behandla, kontrollera och dölja  

urininkontinens symptom. När de 

metoderna var ineffektiva, var relation 

med läkare viktig. Kvinnorna beskrev 

olika åsikter kring  bemötande från 

läkaren och förtroende för läkaren. 

Styrka:  Tydlighet 

hur undersökning 

var genomförd, 

tydligt syfte. 

 Deltagandet var 

frivilligt och devar 

informerade om 

studiens syfte,  

konfidentialitet. 

Skriftligt 

samtycke erhölls 

från varje 

deltagare.  

 

 

Svaghet: 

Inklusionskriterier  

och 

exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Medel kvalitet. 

  60-80% 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 
 

     7(17) 

Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 
Higa, R., Chvatal, V. L.,  

de Moraes Lopes,  

M. M., & Turato, E. R. 

(2011).  

 

 

The Meanings of Silence 

 in Brazilian Women  

With Urinary 

Incontinence. 

 

 

 Journal Of Wound,  

Ostomy & Continence 

Nursing, 38(5), 565-568 

 

 

Brasilien 

Syftet med studien var 

att analysera upplevelser 

hos kvinnor med UI som 

lever i lägre 

socioekonomiska 

områden med UI och 

som inte hade sökt 

behandling. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: 8 kvinnor med UI besvär. 

Inklusionskriterier: Kvinnor med UI som ej har sökt 

behandling före datainsamling, från lägre 

sociaekonomiska skikt. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval: Ändamålsenligt  och snöbollsurval. 

Slutlig studiegrupp: 8 kvinnor i åldrarna 30 till 45 år. 

Datainsamling: Individulla semi-strukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

En del av  kvinnor upplevde att UI var 

ett naturligt fenomen, dvs., de trodde 

inte att det var viktigt och såg inte det 

som ett problem, Det som ett vanligt 

problem för kvinnor. Andra kvinnor 

undvek att diskutera UI och ett initialt 

motstånd fanns att benämna sig som 

inkontinenta. 

Kvinnorna beskrev tystnad som ett sätt 

att undanhålla den psykosociala nöd 

som skapats av deras UI. Tystnaden 

tolkades som ett uttryck för 

förlägenhet, skam och rädsla samt 

beskrevs som en adaptiv psykosocial 

mekanism. Kvinnorna beskrev att små 

diskussiongrupper kunde vara positivt 

för att skapa en bättre förståelse för 

problematiken och motverka tabu. 

 Styrka: Tydligt 

syfte. 

Klinisk nytta med 

studien finns, 

studiens 

begränsningar 

redogörs. 

Inklusionskriterier  

 framgår 

 

 

Svaghet:  

Exklusionskriterier 

framgår ej.  

 

 

Medel kvalitet. 

    60-80% 

 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 
 

   8(17) 

Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 
Hägglund, D., & 

Ahlström, G. (2007).  

 

 

The meaning of women's 

experience of living with 

long-term urinary 

incontinence is 

powerlessness.  

 

Journal Of Clinical 

Nursing, 16(10),  

1946-1954. 

 

Sverige 

Syftet var att belysa 

betydelsen av kvinnors 

upplevelser  av att leva 

med UI. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: 20 kvinnor med UI besvär. 

Inklusionskriterier: Kvinnor med UI besvär. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Bortfall: 6. 

Slutlig stugiegrupp: 14 kvinnor i ålder 34 – 52 år. 

Datainsamling: Individuella intervjuer. 

Analysmetod: Fenomenologisk hermeneutisk metod. 

Att leva med UI innebar att ha ett liv 

som påverkades av sjukdomen på olika 

sätt. De talade om att vara sårbara i det 

förflutna, nuet och framtiden. De flesta 

kvinnor kunde inte stoppa läckaget, 

andra upplevde det var ett litet problem 

som de hade kontroll över. Att leva 

med inkontinens var tabu för de flesta 

kvinnor, de uttryckte känslan av skam. 

Kvinnorna upplevde skam i närvaro av 

familjen och talade inte om UI 

besvären, även skam i intim relation. 

UI påverkade  kvinnors livskvalité i 

det dagliga livet. I relation med 

vårdpersonal beskrev  kvinnorna 

upplevelser negativt. De saknade 

respektfull behandling, uppföljning 

och kvinnor kände sig bortglömda. Det 

fanns variationer i deras sårbarhet när 

det gäller reaktion på situationen, om 

de hade kontroll eller inte över 

urinläckage och hur de upplevde 

situationen. Kvinnorna hade accepterat 

att  leva med UI och hittat strategier att 

hantera urinläckage t.ex., att använda 

inkontinensskydd, gå på toalett innan 

fysisk aktivit och BB - träning. 

  Styrka: Tydlighet 

hur undersökning 

var genomförd, 

tydligt syfte. 

 Deltagandet var  

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte 

och 

konfidentialitet. 

Skriftligt samtycke 

erhölls från varje 

deltagare. 

 

Svaghet: 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

 

Hög kvalitet. 

  80-100% 
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Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 

Hägglund, D., & 

Wadensten, B. (2007).  

 

 Fear of humiliation 

inhibits women's care-

seeking behaviour for 

long-term urinary 

incontinence.  

 

 

Scandinavian Journal 

Of Caring Sciences, 

21(3), 305-312. 

 

 

Sverige 

Studies syfte var att 

belysa betydelsen av 

kvinnors lidade  och 

upplevelser när de sökte 

vård för UI. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: 15 kvinnor med UI besvär.  

Inklusionskriterier: Kvinnor som inte hade sökt 

profesionell hjälp för inkontinens.  

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Bortfall: 2  

Slutlig studiegrupp: 13 kvinnor i ålder 37 – 52 år. 

Datainsamling: Individuella intervjuer.  

Analysmetod: En fenomenologisk hermeneutik metod 

inspirerad av Ricoeur (1976). 

Skamkänslor var det största problemet 

i kvinnornas berättelser. UI beskrevs  

som tabu och det var pinsamt att tala 

fritt om det, att prata om UI besvär var 

privat. UI besvär påverkade imtima 

relationer, de var tvungna att planera 

och tyckte inte att det var kul längre. 

UI påverkade på båda parters hälsa. 

Andra orsaker varför kvinnorna inte 

sökte vård var jobb och familjeansvar. 

Personlig övertygelse om att söka vård 

innebar att kvinnorna hade sina egna 

föreställningar om moraliskt 

acceptabelt beteende för att söka vård 

på grund av UI. Detta ledde till en 

nedtoning av deras problem och  

minimering av problemet i samband 

med inkontinens, eftersom det ansågs 

vara en normal följd av graviditet och 

förlossning. Kvinnor ansåg att 

vårdpersonal / sjuksköterskor bör vara 

mer noggranna, lyssna  och ställa 

frågor om urininkontinens vid besöket. 

Styrka:  

Tydlighet hur 

undersökning är 

genomförd, tydligt 

syfte. 

Deltagandet var 

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte 

och 

konfidentialitet. 

Skriftligt samtycke 

erhölls från varje 

deltagare.  

Inklusionskriterier  

 framgår 

 

Svaghet:, 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

 Hög kvalitet. 

  80-100% 
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Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Design och Metod Resultat Kvalitet och 

värdering 

Kao, H., Hayter, M., 

Hinchliff, S., Tsai, C., & 

Hsu, M. (2015).  

 

 

 Experience of pelvic 

floor muscle exercises 

among women in 

Taiwan: a qualitative 

study of improvement in 

urinary incontinence and 

sexuality.  

 

Journal Of Clinical 

Nursing, 24(13/14), 
1985-1994. 

 

Taiwan 

Syftet med denna studie 

var att få en fördjupad 

förståelse av kvinnors 

upplevelser att utföra 

bäckenbottenövningar 

vid urininkontinens och 

dess påverkan på deras 

sexualitet. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population:  12 kvinnor med UI besvär. 

Inklusionskriterier: Kvinnor som oregelbundet eller 

konsekvent utförde bäckenbottenövningar och villigt 

delade med sig av sina erfarenheter om  

bäckenbottenövningar vid UI och dess inverkan på 

sexualiteten. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Slutling studiegrupp: 12 kvinnor i åldrarna 44 till 66 

år. 

Datainsamling: Individuella semistrukturerande 

djupintervjuer 

Analysmetod: Data analyserades med hjälp av 

tematisk analys. 

De flesta kvinnor beskrev skam, oro, 

brist på kunskap vilket innebar att 

kvinnorna fortfarande var mycket 

bekymrade över att behöva dölja sin 

UI. De upplevde förlägenhet på grund 

av läckage och negativa effekter av UI 

på sexualiteten. 

Genom att lära BBT - övningar blev 

kvinnor medvetna om sin 

bäckenbottenmuskulatur, deras 

funktion, dysfunktion och fördelarna 

med BBT - övningar. När de upplevde 

kontroll över sin 

bäckenbottenmuskulatur, förbättrade 

styrkan i muskulaturen vilket 

medförde att<       UI minskade. 

Kvinnorna blev mer säkra, fick 

kontroll och var villiga att dela sina 

upplevelser med andra. 

Styrka: 

Deltagandet var 

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte 

och 

konfidentialitet. 

Skriftligt 

samtycke erhölls 

från varje 

deltagare. 

Tydlighet hur 

undersökning var 

genomförd, tydligt 

syfte. 

Inklusionskriterier  

 framgår 

 

Svaghet: 

Exklutionskriterier 

framgår ej. 

 

Hög kvalitet. 

    80-100% 
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Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 
Komorowski, L., & 

Chen, B. (2006). 

 

Female urinary 

incontinence in China: 

experiences and 

perspectives. 

 

 

Health Care For Women 

International, 27(2),  

169-181.  

 

 USA 

Studiens syfte var att 

förstå uppfattningar och 

upplevelser av att leva 

med UI bland kinesiska 

kvinnor. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: 15 kvinnor med UI besvär. 

Inklusionskriterier: Alla kvinnor över 18 år som 

erkände läckage av urin. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval:. Kvoturval. 

Slutlig studiegrupp: 15 kvinnor i åldrarna 24-81 år. 

Datainsamling: Individuella semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: Tolkande fenomenologisk analys  

(IPA). 

Kvinnorna uttryckte osäkerhet om 

orsaken till UI, självanklagelser, 

undvikande, känslomässig isolering 

och längtan efter behandling. De 

beskrev att vara isolerade och att de 

var tvungna att undvika sociala 

aktiviteter. De var tvungna att  stanna 

hemma på grund att de behövde byta 

och tvätta sina kläder ofta. De undvek 

att träffa vänner och de behövde 

använda toaletten ofta. Detta ledde till 

negativa effekter på jobbet, sexlivet 

och försämrad sömn. 

Önskan för behandling beskrevs samt 

ett missnöje med det aktuella 

problemet och behovet av att få hjälp. 

Kvinnorna hade ej fått någon 

behandling eller fick veta att ingen 

behandling fanns. Kvinnorna beskrev 

att de fick lära sig om UI och 

tillgängliga behandlingar från vänner 

och släktingar. Endast en kvinna 

beskrev att problemet inte hade varit 

svårt och inte behövde någon 

behandling. 

Styrka: 

Deltagandet var 

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte. 

Skriftligt samtycke 

erhölls från varje 

deltagare. 

Tydlighet hur 

undersökning var 

genomförd, tydligt 

syfte. Förslag på 

fortsatt forskning 

finns. 

Inklusionskriterier 

framgår. 

 

Svaghet: 

 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Hög kvalitet. 

     80-100% 
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Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 
Lindgren, A., 

Dunberger, G., & 

Enblom, A. (2017).  

 

 

Experiences of 

incontinence and pelvic 

floor muscle training 

after gynaecologic 

cancer treatment.  

 

 

Supportive Care In 

Cancer, 25(1), 157-166.  

 

 

Sverige 

Syftet med studien var 

att beskriva hur 

gynekologisk 

canceröverlevande 

upplever inkontinens i 

förhållande till 

livskvalitet, deras 

möjligheter till fysisk 

aktivitet och motion samt 

deras uppfattningar och 

erfarenheter av 

bäckenbottensmuskulatur 

utbildning. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: 13 kvinnor 48-82 år, 10 kvinnor med UI, 3 

kvinnor med fekal incontinens 

Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, hade fått 

behandling för gynekologisk cancer hade genomgått 

efterföljande kontroll efter avslutad behandling hade 

urin och eller fekal inkontinens, kunna läsa, prata och 

förstå svenska och kunna förflytta sig inomhus utan 

hjälpmedel. 

Exklusionskriterier. Pågående cancer eller tidigare 

genomförd eller planerad operation mot inkontinens. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Slutlig studiegrupp: 13 kvinnor 48-82 år 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

Analysmetod: innehållsanalys 

 

 

Känslor relaterade till inkontinens 

minskade psykologisk livskvalitet och 

social och existentiell livskvalitet, på 

grund av begränsningar i aktivitet och 

känslor av utslagning. Praktiska och 

mentala strategier 

för att upprätthålla livskvaliteten 

beskrevs, som att alltid byta kläder och 

acceptera situationen. 

Möjligheter för sexuell och fysisk 

aktivitet samt motion var också 

begränsad av inkontinens. Kvinnorna 

hade liten eller ingen erfarenhet av 

BBT men har en positiv inställning till 

att prova det. De beskrev också en 

brist på information om risken för 

inkontinens. 

 Styrka: 

Deltagandet var 

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte. 

Skriftligt 

samtycke erhölls 

från varje 

deltagare. 

Tydlighet hur 

undersökning var 

genomförd, tydligt 

syfte. 

Inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier 

framgår. 

 

 

 

Svaghet: 

Medel kvalitet. 

    60-80% 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 



                                                                                 

                                                                                                                                               

 
 

   13(17) 

Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 

MacDonald, C., & 

Butler, L. (2007).  

 

Clinical outlook. Silent 

no more: elderly 

women's stories of living 

with urinary incontinence 

in long-term care.  

 

Journal Of 

Gerontological Nursing, 

33(1). 14-20. 

 

 

Kanada 

Studies syfte var att 

undersöka upplevelser av 

UI hos  äldre kvinnor 

som bor på äldreboende. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: 6 kvinnor med UI besvär. 

Inklusionskriterier: Utan kognitiva försämringar, 

kvinnor som hade upplevt UI problem minst 6 månader, 

hade inkontinensskydd vid alla tidpunkter, varierade i 

ålder från 73 till 94 år. 

Exklusionskriterier: Framgår ej.  

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Slitlig studiegrupp: 6 kvinnor i åldrarna 73-94 år. 

Datainsamling: Semistrukturerade individuella 

intervjuer. 

Analysmetod. Tematisk analys. 

Kvinnornas upplevelser var att UI hade 

dramatisk inverkan på livskvaliteten. 

De förmedlade känslor av regression till 

barndomen och känslor av förlägenhet 

som ett resultat av att vara inkontinent 

sin tur påverkade deras självkänsla. 

Kvinnorna beskrev förlust av värdighet, 

förlust av självständighet och förlust av 

förmåga att genomföra dagliga 

aktiviteter och förlust av kontroll av 

kroppsfunktioner. Kvinnorns tystnad 

resulterades i en känsla av social 

isolering. 

De fysiska begränsningarna var 

hudirritationsproblem och nedbrytning, 

fysiskt obehag att vara våt, kall och 

fuktig. Kvinnor hittade strategier att 

försöka hantera UI besvär, dvs., de 

försökte minska vätskeintag, hålla  urin, 

extra inkontinensskydd, täta 

toalettbesök. Kvinnornas upplevelser av 

rutiner på äldreboende beskrevs 

negativt. De beskrev brist på toalett 

rundor, typ av inkontinensskydd och 

tillåtna kvoten av fyra inkontinensskydd 

per dag och åldersdiskriminering, brist 

på vårdpersonal. 

Styrka: 

Tydlighet hur 

undersökning var 

genomförd, tydligt 

syfte.  

Inklusionskriterier 

och konklusion 

finns. 

 

Svaghet: 

 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

Frmgår ej om 

deltagarna var 

informerade om 

studiens syfte. 

Frmgår inte om 

skriftligt samtycke 

inhämtades från 

deltagarna. 

 

Medel kvalitet. 

    60-80% 
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Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 
Nicolson, P., Kopp, Z., 

Chapple, C. R., & 

Kelleher, C. (2008).  

 

 It's just the worry about 

not being able to control 

it! A qualitative study of 

living with overactive 

bladder. 

 

 British Journal Of 

Health Psychology, 

13(2), 343-359. 

 

England 

Syftet med studien var 

att undersöka 

patienternas upplevelser 

av och perspektiv på 

symtom vid 

överaktivblåsa. I 

synnerhet dess inverkan 

på hälsorelaterade 

livskvalitet, identitet och 

självbild, sociala och 

intima relationer. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: Personer med UI besvär, 18 med UI 

besvär, tre fokusgrupper för odiagnostiserade, en för 

kvinnor och två för män.  10 kvinnor, 8 män,  i 

åldrarana 51 till 85 år. 

Inklusionskriterier: både diagnostiserade och 

odiagnostiserade med UI. 

Exklusionskriterier: Framgår ej 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Bortfall:  8 män från fokusgrupp 1, 

 4 kvinnor från fokusgrupp 2. 

Slutlig studiegrupp: 6 kvinnor fokusgrupp i åldrarna 

55-82 år. 

Datainsamling: En serie av semistrukturerade 

individuella och gruppintervjuer. 

Analysmetod: Tematisk analys.  

 

 

UI påverkade kvinnors livskvalite. 

Detta uttrycks på ett antal olika sätt, 

kvinnorna var tvungna att tänka och 

planera kring tillgång till toaletter. De 

var tvugna att planera fysisk aktivitet 

såsom resor som tog längre tid, eller 

teaterbesök eller träning på gym.  

Kvinnorna hade använt 

inkontinensskydd som inte var 

korrekta. De var tvunga att byta ofta 

och var tvugna att använda mörka 

kläder vilket resulterade i att de 

upplevde skamkänslor.  Kvinnorna var 

generade att familjemedlemmar skulle  

upptäcka UI symtom. Kvinnorna 

beskrev  känslor som ångest, rädsla, 

depression och hopplöshet. Låg 

självkänsla påverkade deras sexualitet 

och den sexuella realationen till 

partnern. 

Styrka: 

Deltagandet var 

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte 

och 

konfidentialitet. 

Skriftligt samtycke 

erhölls från varje 

deltagare. 

Tydlighet hur 

undersökning var 

genomförd, tydligt 

syfte. 

Inklusionskriterier 

framgår. 

 

Svaghet: 

 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

 Medel kvalitet. 

    60-80% 
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Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 

Pakgohar, M., Hamid, 

T., Ibrahim, R., & 

Vahid-Dastjerdi, M. 

(2015).  

  

Portrait representation of 

postmenopausal 

women’s experiences of 

living with urinary 

incontinence.  

 

Journal Of Women & 

Aging, 27(1), 81-95. 

 

 

Iran 

Studiens syfte var att 

undersöka 

postmenopausala kvinnor 

upplevelser av UI, som 

födda och uppvuxna i ett 

muslimskt land. 

Design: Kvalitativ, deskriptiv studie. 

Population:  9 kvinnor med UI besvär. 

Inklusionskriterier: UI definierades som någon typ av 

okontrollerat läckage av urin mer än sex 

månader.Kvinnor med UI som kunde rita en bild om 

sina upplevelser av att leva med UI. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval: Ändamålsenligt och snöbollsurval. 

Slutlig studiegrupp: 9 kvinnor, i åldrarna 52 – 64 år. 

Datainsamling: Individuella semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Analysmetod: En fenomenologisk hermeneutisk metod 

inspirerad av Van Manen (2001). 

 

UI påverkade  kvinnors dagliga liv.  De 

var upprörda, oroliga och rastlösa. 

Några av kvinnor uppgav stor ilska och 

lidande, extrem trötthet, rädsla och 

ångest som resultat av UI i sin vardag. 

De berättade hur ofta de var tvungna att 

besöka toalett för att hålla sig ren och 

att byta kläder. De var tvungna att bära 

med sig väska med underkläder. 

Kvinnorna beskrev att de begränsade 

sitt intag av vatten eller te. Några 

begränsade även sitt intag av frukt 

såsom vattenmelon. Kvinnorna hade 

dåliga förväntningar om framtiden och 

upplevde en osäkerhet om framtiden. 

Kvinnor fruktade att UI besvären skulle 

förvärras i framtiden med åldrandet. 

Att de inte skulle kunna kontrollera 

urin och bli tvungna att använda 

inkontinesskydd för evigt. 

Styrka: 

Tydlighet hur 

undersökning var 

genomförd, tydligt 

syfte. Förslag på 

fortsatt forskning 

finns. 

Svaghet: 

Saknar skriftligt 

samtycke från 

varje deltagare. 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

 

Hög kvalitet. 

    80-100% 
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Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 
Zeznock, D., Gilje, F., & 

Bradway, C. (2009).  

 

Living with urinary 

incontinence: 

experiences of women 

from 'The Last Frontier'.  

 

 

Urologic Nursing, 29(3), 

157-185 

 

 

Alaska 

Syftet med studien var 

att undersöka kvinnors 

upplevelser av att leva 

med UI och få en bättre 

förståelse utifrån deras 

perspektiv och historia. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: 17 kvinnor med UI besvär 

Inklusionskriterier: För närvarande upplevd UI, 18 år 

eller äldre, kunna kommunicera på engelska. 

Exklusionskriterier: Framgår ej. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Slutlig studiegrupp: 17 kvinnor i åldrarna 33 till 86 år. 

Datainsamling: Ostrukturerade intervjuer 

Data samlades in under 2003 genom ostrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). 

UI var inte ett bekvämt ämne att tala 

om men det fanns fortfarande många 

kvinnor som led i tysthet. UI 

påverkade kvinnors dagliga liv och de 

var tvungna att ändra sitt liv. De 

försökte hitta lösningar att hantera UI 

besvär på arbetsplats, dvs att besöka 

toalett oftare, använda extra 

inkontinsskydd. UI läckage var 

pinsamma händelser, de visste inte när 

läckage skulle uppstå. Våt fläck på 

baksidan av byxor gjorde att kvinnorna 

upplevde rädsla, skam och förlägenhet.  

Vid möten med vårdpersonal framkom 

både positiva och negativa 

upplevelser. En kvinna upplevde ett 

positivt bemötande och snabb lösning 

av sitt UI besvär.  Några kvinnor var 

missnöjda med besöket när de sökte 

hjälp. De fick inte tillräcklig 

behandling och de blev inte tagna på 

allvar för sina besvär. 

 Styrka: 

Deltagandet var 

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte. 

Skriftligt samtycke 

erhölls från varje 

deltagare. 

Tydlighet hur 

undersökning var 

genomförd, tydligt 

syfte. Förslag på 

fortsatt forskning 

finns. 

Inklusionskriterier  

 Framgår. 

 

Svaghet: 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

Hög kvalitet. 

  80-100% 
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Författare, 

årtal/nummer,titel, 

tidskrift, land. 

 

Syfte 

 

Design och Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet och 

värdering 

Yusof, D. M. (2017).  

 

 

Stigma, insecurity and 

burden: women's 

experience with postnatal 

urinary incontinence in a 

Malaysian population. 

 

 

Australian & New 

Zealand Continence 

Journal, 23(2), 36-41. 

 

 

 

Malaysia 

Syftet var att undersöka 

effekterna av 

urininkontinens på 

kvinnans liv som 

beskrivs 

av postnatala kvinnor i 

Kelantan, Malaysia. 

Design: Deskriptiv kvalitativ metod. 

Population: 16 kvinnor från första fasen. 

Inklusionskriterier: De inklusionskriterier för 

deltagare var kvinnor, som hade deltog i den första fasen 

(undersökning) och som hade persistent PNUI under 

studietiden. 

Exklusionskriterier: Kvinnor valdes inte för studien 

om deras inkontinens hade lösts. 

Urval: Deltagare urval gjordes enligt metoden 

beskriven av Richie och Lewis. 

Bortfall:  4 kvinnor. 

Slutlig studiegrupp: 12 kvinnor i ålder 20 till 40 år. 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

Analysmetod: Tematisk analys. 

Kvinnors upplevelser av UI 

associerades med känslor som genans, 

obekväm, orolig och frustrerande, 

rädsla att andra kunde avslöja 

inkontinens. Speciellt på arbetsplats 

dvs.,vid nysningar eller vid hosta. UI 

begränsade kvinnors dagliga aktiviter, 

de var tvungna att leta efter toalett. De 

flesta kvinnor var yngre än 30 år och 

uttryckte känslor av skam, förlägenhet 

och oro för att andra märker deras 

problem. De fruktade också att andra 

skulle upptäcka lukten av urin. Stigma, 

osäkerhet påverkade kvinnornas 

dagliga liv, de var tvunga att 

koncentrera sig, att städa och 

underhålla rutiner. De upplevde att de 

fortfarande kände sig våta efter avslutat 

rengöring av underlivet. Kvinnorna 

beskrev osäkerhet under sexuell 

aktivitet. De var oroliga att läcka under 

samlag. De beskrev att UI påverkade 

sömnen och det innebar en påverkan på 

deras dagliga funktioner och den 

fysiska och mentala hälsan påverkades 

på många sätt. 

 Styrka: 

Deltagandet var 

frivilligt och de 

var informerade 

om studiens syfte. 

Skriftligt 

samtycke erhölls 

från varje 

deltagare. 

Tydlighet hur 

undersökning var 

genomförd, tydligt 

syfte. 

Inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier 

framgår. 

 

 

 

Svaghet: 

Medel kvalitet. 

    60-80% 

 

  



                                                                                 

                                                                                                                                               

 
 

Bilaga 5. Översikt i vilka studier de olika kategorierna förekom. 

 

Kategori 
 

En del av livet 

 

Emotionella reaktioner 

 

Social påverkan 

 
Sexuell påverkan 

 

Svårighet att söka vård 
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