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Sammanfattning 

Urininkontinens (UI) innebär ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbara och som utgör 

ett socialt eller hygieniskt problem för individen. UI är en folksjukdom och är något oftare 

hos kvinnor än män. Hos kvinnor anses prevalensen vara runt 3-5 % i 20 års ålder, 12 % i 50 

års ålder och 25 % i 80 års ålder. UI kan innebära ett stort lidande för den som drabbas. För 

att sjuksköterskan ska kunna ge god vård och lindra lidande krävs en insikt och djupare 

förståelse för patientens egen upplevelse av sin situation. Denna studie syftar till att beskriva 

kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens. Studien har utförts som en 

litteraturstudie där 17 kvalitativa artiklar sammanställts. Sammanställningen resulterade i tre 

kategorier med subkategorier: Attityder till UI, följder av UI och vårdens roll vid UI. 

Resultatet visar att kvinnor såg UI som ett naturligt tillstånd och att det fanns en ovisshet 

kring de bakomliggande orsakerna. Kvinnor upplevde UI som något smutsigt och framhöll 

vikten av att få känna sig ren. UI upplevdes vara ett icke socialt accepterat samtalsämne. 

Genomgående beskrev kvinnor en känsla av att lära sig leva med och acceptera sin UI trots att 

tillståndet upplevdes som tragiskt. UI gav kvinnor en känsla av kontrollförlust som förändrade 

deras självbild och därför var återtagande av kontrollen viktigt. UI sågs hindra fysisk aktivitet 

och begränsa det sociala livet samt ha en negativ inverkan på arbetslivet. Kvinnor uttryckte en 

stark upplevelse av sexuell och intim alienation gentemot partnern som gav ångest inför 

relationen. De som hade valt att prata om sin UI andra upplevde detta mycket positivt och 

hjälpfullt. Kvinnorna hade blandade känslor kring mötet med vården. I diskussionen 

uppmärksammas att kvinnor anser UI som biologiskt givet för kvinnor, känslan av 

stigmatisering och brist på kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Nyckelord: kvalitativ studie, kvinnor, upplevelser, urininkontinens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Abstract 

Urinary incontinence (UI) is involuntary leakage of urine is objectively demonstrable and 

which constitute a social or hygienic problem for the individual. UI is a common disease but 

is considered somewhat more common for women than men. In women the prevalence is 

considered to be around 3-5% at age 20, 12% at age 50 and 25% at age 80. UI can mean a 

great deal of suffering for those affected. For the nurse to provide good care and alleviate 

suffering requires an insight and deeper understanding of the patient's own perception of their 

situation. This study aims to describe women's experience of living with UI. The study was 

conducted as a literature in which 17 qualitative articles were compiled. The compilation 

resulted in three categories with subcategories: Attitudes towards UI, consequences of UI, the 

role of healthcare at UI. The results show that women saw UI as a natural condition and that 

there was uncertainty about the underlying causes. Women experienced UI as something dirty 

and stressed the importance of getting to feel clean. Women felt that the UI was not a socially 

acceptable topic of conversation. Consistently described the women a sense of learning to live 

with and accept their UI even though the state was perceived as tragic UI gave women a sense 

of loss of control that changed their self-image and therefore were readmission of control is 

important. UI was seen hinder physical activity and limit social life and have a negative 

impact on employment. Women expressed a strong sense of sexual and intimate alienation 

towards the partner who gave anxiety about the relationship. Women who had chosen to talk 

about UI experienced this very positive and helpful. The women had mixed feelings of 

meetings in care. The discussion highlighted that women consider UI as biologically given to 

women, the sense of stigma and lack of knowledge among health care professionals. 
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Bakgrund 
 

International Continent Society (ICS) definierar urininkontinens (UI) som ”ofrivilligt 

urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt eller hygieniskt problem för 

individen” (Altman, Falconer & Zetterström, 2010, s. 17). 

 

Förekomst 

UI är en folksjukdom som berör mer än 50 miljoner människor världen över (Altman et al., 

2010). I Sverige beräknas runt 40 % av befolkningen lida av problemen (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2013a). Antalet drabbade är fler i högre åldrar. Sjukdomen 

förekommer hos båda könen men är något vanligare hos kvinnor än män. Hos kvinnor anses 

prevalensen vara runt 3-5 % i 20 års ålder, 12 % i 50 års ålder och 25 % i 80 års ålder 

(Altman et al., 2010; SBU, 2013a). Mörkertalet för antalet drabbade anses dock vara högt då 

endast 20-50% av de drabbade förmodas söka vård för besvären (Altman et al., 2010). Mer än 

häften av de som vårdas av anhöriga i hemmet uppges ha UI.  

 

Nedre urinvägarnas normala funktion 

Mönstret för att lagra och tömma urin kallas miktionscykeln och delas in i fyllnads- samt 

tömningsfas. Fyllnadsfasen är mest tidskrävande och utgörs av att urinblåsan fylls med urin. I 

början av detta skede är muskulaturen kring urinblåsan helt relaxerad och urinröret stängt. 

Muskelaktiviteten ökar ju mer blåsan fylls på för att garantera att urinröret ska hållas stängt. 

Detta sker i samverkan med bäckenbotten, vaginas framvägg och slemhinna hos kvinnor 

(Altman et al., 2010; Malmberg & Mattiasson, 2005). Bäckenbotten stödjer och fixerar 

underlivsorganen vid ansträngning som bland annat vid övervikt, ansträngande kroppsarbete, 

graviditet och förlossning. Vid till exempel hosta, nysning, skratt och fysisk rörelse ger 

bäckenbotten stöd genom att reflexmässigt dra ihop sig och fungerar återfjädrande. 

Bäckenbotten har därför en betydelsefull roll vid kontroll av urinavgång (Hellström & 

Lindehall, 2006). Tömningsfasen utgörs av ett tryck över blåsan som initierar miktion och 

öppning av urinröret för att minimera hinder vid blåskontraktion. Innerveringen i de nedre 

urinvägarna styr aktivering och hämning av miktionscykeln både reflex- och viljemässigt 

(Malmberg & Mattiasson, 2005). Upprätthållande av kontinens innebär en samverkan mellan 

nervsystemet och de nedre urinvägarna, urinblåsan ska klara att lagra urin, urinröret ska kunna 

hållas stängt, slemhinnan i urinröret ska verka tätande och muskulaturen kring urinblåsa och 

urinrör ska klara att stå emot ett ökat tryck (Altman et al., 2010).  

 

Urininkontinens 

UI är ett symtom, tillstånd, kliniskt tecken eller sjukdom och bör urskiljas genom att lyfta 

fram faktorer som typ av inkontinens, frekvens, svårighetsgrad, påverkan på det sociala livet 

och hygienen samt de åtgärder som används för att kontrollera läckaget (Abrams et al., 2002; 

SBU, 2000). UI delas in efter orsaken bakom och litteraturen beskriver tre framträdande 

typer; ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandinkontinens (Altman et al., 

2010; Damber & Peeker, 2012; Hellström & Lindehall, 2006; Malmberg & Mattiasson, 2005) 

Ansträngningsinkontinens orsakas av en försvagning i bäckenbotten och yttrar sig som 

läckage på grund av ett ökat tryck mot bäckenbotten vid ansträngning såsom tunga lyft 

nysning och hosta (Abrams et al., 2002; Damber & Peeker, 2012). Trängningsinkontinens 

beror istället på skador på nervsystemet som påverkar innervering av muskulaturen i 

bäckenbotten och urinblåsan vilket kan resultera i oförutsedda och mycket hastiga 

urinträngningar och läckage, ofta vid små blåsvolymer (Damber & Peeker, 2012; Hellström & 

Lindehall, 2006). Blandinkontinens är en kombination av båda läckage vid ansträngning och 

plötsliga trängningar (Damber & Peeker, 2012). Ansträngningsinkontinens är vanligare bland 
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kvinnor i yngre åldrar medan bland- och trängningsinkontinens framförallt ses i högre åldrar. 

Andra typer av UI som beskrivs är bland annat läckage vid samlag och nattliga läckage 

(Altman et al., 2010).  

      Identifierade faktorer som bidrar till försvagad bäckenbotten och därmed ökar risken för 

kvinnor att drabbas av UI är hög ålder, graviditet, förlossning, framfall, östrogenbrist samt 

ohälsosamma faktorer såsom övervikt och rökning. Kirurgiska ingrepp i nedre delen av buken 

och underliv såsom hysterektomi ses också som en faktor som ökar risken (Andersson, 2009; 

Altman Granath, Cnattingius & Falconer, 2007; Altman et al., 2010; Gungor & Beji, 2011). 

Neurologiska och kognitiva sjukdomar anses också vara en riskfaktor samt fistlar i underliv. 

Fistlar ger mer eller mindre rikligt läckage av urin från slidan och kan uppkomma till följd av 

strålning, maligna tumörer, komplikationer till kirurgi samt mindre utvecklad 

förlossningsvård i till exempel u-länder(Altman et al., 2010; Andersson, 2009; SBU, 2013a). 

 

Sjukvården, diagnostisering och behandling 

Primärvården utgör en mycket betydelsefull roll för inkontinensvården men som tidigare 

nämnts finns ett stort mörkertal vad gäller antalet personer som är drabbade av UI. 

Majoriteten av de äldre som lider av UI bor i de egna hemmen och brist på behandling av 

tillståndet gör det till en av de viktigaste omständigheterna som leder till inläggning på 

sjukhem och långvårdskliniker (Altman et al., 2010; SBU, 2000). Individer som lider av UI 

ska oavsett ålder erbjudas utredning och behandling då de flesta har goda chanser att uppleva 

förbättring (SBU, 2013a). 

      Diagnostisering av UI börjar med en anamnes från patienten där denne får berätta om 

tidigare sjukdomshistoria, aktuella läkemedel, livsstil, ärftlighet och på vilket sätt besvären 

påverkar dennes liv och hur mycket. Efter detta får patienten föra en miktionslista som ger en 

bild av urinmängd, hur ofta patienten kissar, antal läckage och när under dygnet läckagen 

sker. I miktionslistan noterar patienten även vätskeintag. I vissa fall ger miktionslistan inte 

tillräcklig information för att fastställa kvantiteten av läckaget och ett blöjvägningstest kan då 

utföras av sjuksköterska eller uroterapeut. Vid undersökning av en patient som genomgår 

utredning för UI görs också en fysikalisk undersökning för att upptäcka om eventuella 

anatomiska orsaker föreligger. Ett hostprovokationstest utförs för att se eventuellt urinläckage 

vid hastigt ökat buktryck. Det utförs också en neurologisk undersökning, residualurinmätning 

och urinanalys (Altman et al., 2010)  

      Trängningsinkontinens kan behandlas av sjuksköterska eller uroterapeut med blåsträning 

som ska öka blåsans kapacitet. Andra konservativa behandlingar är elektrisk stimulering som 

inverkar på nervsignalerna samt akupunktur. Trängningsinkontinens kan även behandlas 

farmakologiskt och hormonellt samt med kirurgi. Ansträngningsinkontinens kan också 

behandlas konservativt med bäckenbottenträning för att stärka muskulaturen kring nedre 

urinvägarna. Vid ansträngningsinkontinens används även ändring av livsstil (viktnedgång, 

rökstopp, kost för att motverka förstoppning) som behandling och det kan behandlas 

farmakologiskt samt med mekaniska hjälpmedel och kirurgiskt (Altman et al., 2010). 

 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

UI kan innebära ett stort lidande för den som drabbas (Malmberg & Mattiasson, 2005). Ett av 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande (Hedelin, Jormfeldt & 

Svedberg, 2009). Lidande kan ses ur två perspektiv: det övergripande allmängiltiga 

perspektivet som försöker förstå innebörden av lidandet samt perspektivet där varje individs 

syn på sin livssituation, hälsa och sjukdom är avgörande för om denne upplever lidande 

(Wiklund, 2009). Eriksson (1994) skriver att personal inom vården stöter på lidande som 

upplevs i samband med sjukdom och behandling. Eriksson benämner detta sjukdomslidande. 

Hon skriver att detta lidande kan åsamkas av dels kroppslig smärta samt det lidande som 
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orsakas av den förnedring, skam och/eller den skuld människan känner till följd av sin 

sjukdom. Dessa upplevelser kan dels uppkomma av människan själv eller förorsakas av 

attityder hos vårdpersonal och andra i samhället (a.a). I mötet med patienten ställs 

sjuksköterskan nästan alltid inför lidande kopplat till sjukdom och/eller behandling. I mötet 

med patienter som lider är det därför viktigt att sjuksköterskan inte bara ser en diagnos och 

lindrar symtom utan ser till den lidande individen bakom. Det innebär att varje patients 

upplevelse av sin situation och respekten för patientens sätt att uttrycka detta är en viktig 

insikt för att kunna förstå och lindra lidande (Wiklund, 2009).  

 

Problemformulering 

Ett stort antal kvinnor drabbas av UI och det kan påverka såväl fysiska psykiska som sociala 

aspekter i deras livssituation. Det kan upplevas svårt att prata om sin sjukdom och att uttrycka 

lidande i ord. Hälso- och sjukvårdspersonal ska ge trygghet och finnas till hands för 

information och stöd (Hälso- och Sjukvårdslagen, SFS 1982:763). För att sjuksköterskan ska 

kunna uppfylla detta samt ge god vård och lindra lidande krävs insikt och djupare förståelse 

för patientens egen upplevelse av sin situation. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vuxna kvinnors upplevelser av att leva med 

urininkontinens. 

 

Metod 

Metoden som användes för att svara på denna studies syfte var en systematisk litteraturstudie. 

Genomförandet av studien grundades på SBU:s (2013b) principer för systematiska sökningar: 

 Frågeformulering och urvalskriterier 

 Systematisk litteratursökning 

 Urvalsprocess och kvalitetsgranskning av studier 

 Analys 

 

Frågeformulering och urvalskriterier 

En tydlig frågeformulering med inklusions- samt exklusionskriterier arbetades fram. 

Inklusionskriterier var kvalitativa studier som beskriver vuxna kvinnors egna upplevelser av 

att leva med UI och studier som var etiskt granskade. Exklusionskriterier var studier som 

endast beskriver upplevelser av behandlingar, upplevelser kopplat till annan sjukdom och 

beskrivning av copingstrategier. 

 

Systematisk litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes med stöd av SBU:s handbok (2013b). Innan den systematiska 

litteratursökningen genomfördes gjordes en förberedande sökning för att få en översikt om 

kunskapsläget inom ämnesområdet. Därefter utfördes testsökning för att kontrollera hur stor 

mängd material som kunde förväntas, kontrollera om frågeställningen behövde förtydligas 

samt ta reda på hur relevanta studier var indexerade. Mot bakgrund av vad den förberedande 

sökningen visade utfördes den systematiska litteratursökningen i databaserna Medline, 

CINAHL och PsycInfo (se bilaga 1).  Indexeringsorden ”Urinary Incontinence”, ”Adaption, 

Psychological”, ”Attitude to Health” samt fritextordet Experience* användes i Medline och 

CINAHL. Indexeringsorden ”Urinary Incontinence”, ”Experiences (Events)” och ”Life 

Experiences” samt fritextordet Experience* användes vid sökning i PsycInfo. Vid samtliga 

sökningar användes booleska operatorerna AND och OR. Litteratursökningen begränsades till 

studier som var skrivna på engelska, publicerade mellan år 2004-2014 och innehöll 

åldersgrupp 18 år och äldre i PsycInfo samt 19 år och äldre i Medline och CINAHL. 
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Begränsningar användes till samtliga sökningar. I slutet av denna litteraturstudie gjordes en 

uppdaterad sökning för att kunna inkludera eventuella artiklar som publicerats under arbetets 

gång. 

 

Urvalsprocess och kvalitetsgranskning av studier 

Urvalsprocessen (se bilaga 2) följer SBU:s steg för relevansbedömning (SBU, 2013b). I steg 

ett granskade författaren relevans gentemot föreliggande studies syfte utifrån artikelabstrakt 

och titlar. Bedömning av relevans utgick från de valda inklusions- och exklusionskriterierna. 

Resultatet av den systematiska sökningen importerades till ett referenshanteringsprogram där 

en utförligare manuell granskning av sökresultatets relevans till frågeställningen gjordes. 

Efter det utfördes en dubblettkontroll. Totalt 30 artiklar importerades varav 15 artiklar från 

Medline, 10 från CINAHL och 5 från Psycinfo. Efter dubblettkontrollen återstod 18 artiklar. I 

steg två lästes dessa artiklar i fulltext och tillämpligheten bedömdes. En studie exkluderades 

då det ansågs vara för otydligt att urskilja vad som var männens och vad som kvinnornas 

upplevelser av UI. Orsak dokumenterades (se bilaga 3). De studier som i steg två ansågs vara 

relevanta inkluderades i den systematiska litteratursammanställningen och 

kvalitetsgranskades i steg tre. Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av SBU:s (2013b) 

granskningsmall för kvalitativa studier. Resultatet av granskningen av artiklarna 

sammanställdes i en artikelmatris (se bilaga 4).  

 

Analys 

Alla studier lästes noggrant igenom av författaren. De studieresultat som var av vikt för att 

svara på denna litteraturstudies syfte urskildes och dokumenterades. Därefter skedde en 

syntes, vilket innebar att resultaten från studierna som hängde samman kombinerades i nya 

kategorier för att ge ett övergripande perspektiv på kvinnors upplevelser av UI. När de nya 

kategorierna arbetats fram, växte övergripande kategorier fram. Kategorierna som arbetades 

fram vid syntesen återges i form av rubriker i denna studies resultatredovisning.  

 

Forskningsetiska aspekter 

I sjukvården är det alltid patientperspektivet som ligger till grund för de forskningsetiska 

aspekterna som sammanfattas i autonomiprincipen, rättviseprincipen, principen att göra gott 

samt principen att inte skada (SBU, 2013b). I denna studie kontrollerades om studierna 

genomgått etisk prövning och om det förelåg etiska konflikter. Inga artiklar inkluderades eller 

exkluderades med avsikt att medvetet styra resultatet.  
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Resultat 

Vid analysen framkom fjorton subkategorier som samlades in till tre huvudkategorier (se 

tabell 1) 

 
Tabell 1 

Huvudkategorier Subkategorier 

 

 

 

Attityder till UI 

 

Ett förväntat tillstånd 

Ovisshet kring orsaker 

Ett smutsigt tillstånd och viljan att känna sig 

ren 

Stigmatisering 

Känslan av att leva med och acceptera sin 

situation 

 

 

 

 

Följder av UI 

 

Påverkad självbild till följd av förlust av 

kontroll 

Hinder för fysisk aktivitet 

En begränsning i det sociala livet 

Negativ inverkan på arbetslivet 

Påverkan på intimitet och sexualitet 

Försämrad partnerrelation 

Stöd av familj och andra i samma situation 

 

Vårdens roll vid UI 

 

Bristande omvårdnad 

Blandade känslor vid mötet med vårdpersonal 

 

Attityder till UI 

Ett förväntat tillstånd  

Kvinnor betraktade UI som en naturlig del av livet och ett förväntat tillstånd att drabbas av 

som kvinna till följd av genomgångna graviditeter, förlossningar samt med stigande ålder. 

Vidare förklarades att de trodde att alla kvinnor ibland upplevde läckage och benämnde de 

som ett naturligt fenomen (Akyuz, Kok, Kilic & Guvenc, 2014; Andersson, Johansson, 

Nilsson & Sahlberg- Blom, 2008; Andersson, Johansson, Nilsson & Sahlberg- Blom, 2009; 

Bradway & Barg, 2006; Higa, Chvatal, de Moraes Lopes & Turato, 2011; Hägglund & 

Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Li, Low & Lee, 

2006). 

      Kvinnor ansåg att UI inte var tillräckligt som tillstånd att söka vård för. De uttryckte att de 

inte ville slösa med läkarens tid eller att de hade viktigare hälsoproblem att prata om vid 

läkarbesök (Andersson et al., 2008; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 

2006; Li et al., 2006). Kvinnor uttryckte att de skulle sökt hjälp om de ansåg att tillståndet 

påverkade deras liv och om trosorna var blöta varje dag (Hägglund & Wadensten, 2007).  

 

Ovisshet kring orsaker 

Det fanns en ovisshet kring och brist på kunskap om orsakerna bakom UI och olika tankar om 

detta beskrevs. (Bradway, 2005; Bradway & Strumpf, 2008; Gjerde, Rortvet, Muleta & 

Blystad, 2013; Komorowski & Chen, 2006; van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006). 

Ibland framkom att kvinnorna helt saknande kunskap och förståelse för urinblåsans funktion 

och de genitala organen (van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006). Kvinnor trodde det 

berodde på tidigare sexuella erfarenheter, att deras män varit väldigt oförsiktig vid samlag 
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eller våldtäkt. (Bradway, 2005; Bradway & Strumpf, 2008; Gjerde et al., 2013). De uttryckte 

också att tidigare hårt arbete kunde vara orsaken bakom sjukdomen (Andersson et al., 2009; 

Gjerde et al., 2013; Komorowski & Chen, 2006) eller alkohol, psykisk stress och ärftlighet 

(Bradway & Barg, 2006). Kinesiska kvinnor trodde att de kunde ha smittats av kollegan de 

satt bredvid på jobbet för att hon sprang på toa så ofta eller smittats av en kinesisk frukt de ätit 

(Komorowski & Chen, 2006). Kvinnor som flyttat från Syrien till Sverige trodde den svenska 

kalla luften var en orsak till besvären och kvinnor boende i Etiopien trodde istället att kissa 

eller sitta på en varm plats var orsaken (Andersson et al., 2009; Gjerde et al., 2013). Även 

tankar om religiösa grunder fanns. Kvinnor uttryckte att Allah försatt dem i tillståndet för en 

mening eller att anden Kole hade försatt dem i tillståndet som straff för ett misslyckat 

offrande vid bön (Gjerde et al., 2013; van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006). 

 

Ett smutsigt tillstånd och viljan att känna sig ren 

UI upplevdes som något smutsigt och kvinnor framhöll vikten av att få känna sig ren. De 

ansåg att lukten av urin obekväm skamlig och förnedrande och de tvättade sig flera gånger om 

dagen för att försöka minimera dessa känslor (Bradway & Barg, 2006; Gjerde et al., 2013; 

Komorowski & Chen, 2006; Li et al., 2006). Etiopiska kvinnor berättade hur viktigt det var 

för dem att försöka hålla sig rena men att det kunde vara svårt. De var ibland tvungna att gå 1-

2 timmar varje dag för att hämta vatten och de hade inte alltid tillgång till tvål. De fick 

dessutom endast tvätta sig när det var mörkt ute då det ansågs olämpligt och ohälsosamt för 

kvinnor att tvätta sig när solen var uppe (Gjerde et al., 2013). Muslimska kvinnor uttryckte att 

UI påverkade deras tro då de inte upplevde sig rena under de rituella bönesessionerna och att 

detta är ett måste. Den renande ritual som utförs inför varje bön var tvungen att upprepas då 

den inte längre ansågs giltig efter urinläckage (van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 

2006). 

 

Stigmatisering 

Kvinnor upplevde att UI inte var ett socialt accepterat samtalsämne. Livet hemma ansågs 

enklare och friare medan offentliga områden representerar en zon av osäkerhet och fasa till 

följd av en känsla av oförståelse från andra människor. De uttryckte att personer i samhället 

ibland inte förstod sjukdomsbilden och att de människor runtomkring inte såg dem som sjuka 

eftersom de såg friska ut (Gjerde et al., 2013; Higa et al., 2011; Hägglund & Ahlström, 2006; 

Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006; MacDonald & Butler, 2007; 

Zeznock, Gilje & Bradway, 2009). I händelse av att läckage uppstått i närhet av andra hade 

kvinnor känt sig sårbara, obekväma, skamsna och på ett negativt sätt unika vilket gav känslor 

av att vara ensamma och uteslutna (Hayder & Schnepp, 2010; Komorowski & Chen, 2006). 

De hade ibland upplevt sig diskriminerade av grannar och främlingar till följd av offentliga 

läckage genom misshandel förnedrande ord, spottande och förbud att sitta bredvid andra 

(Gjerde et al., 2013). Kvinnor jämförde sig med andra som led av andra sjukdomstillstånd 

som ett sätt att mäta hur deras egen UI passar med ett större socialt sammanhang. De uttryckte 

att samhället vill ha perfekta människor och en kvinna med UI skulle anses som värdelös. De 

ansåg också att media sände en skev bild av UI då media endast visade upp vackra unga tjejer 

i sina reklamer för inkontinensskydd samt framhävde UI som något kvinnorna borde dölja 

och hålla hemligt (Bradway, 2005; Bradway & Barg, 2006).  

 

Känslan av att leva med och acceptera sin situation 

Genomgående beskrev kvinnor en känsla av att lära sig leva med och acceptera sin UI trots att 

tillståndet upplevdes som tragiskt. För att kunna acceptera sin UI var de tvungna att lära sig 

av olika situationer och händelser (Andersson et al., 2008; Bradway, 2005; Hayder & 

Schnepp, 2010; Higa et al., 2011; Hägglund & Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006). 
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En viktig faktor som togs upp i samband med acceptans var tidsfaktorn. Kvinnor menade att 

det var mycket enklare att acceptera tillståndet i 50 års ålder än 30 års ålder då det är mycket 

vanligare i 50 års ålder. Äldre kvinnor var medvetna om hur kroppen åldrades och att det 

fanns en ökad risk för sjukdom och funktionsnedsättning som ledde till en anpassning av 

deras förväntningar på livet. En medvetenhet och acceptans av UI uppstod när kvinnors egna 

medvetna lösningar gav självständighet och tillät vardagen och sociala livet fortsätta som 

tidigare. Ökad acceptans av sitt tillstånd kunde leda till att kvinnorna led i tystnad (Andersson 

et al., 2008; Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund & Ahlström, 2007). 

 

Följder av UI 

Påverkad självbild till följd av förlust av kontroll  

Kvinnor uttryckte att när de blev blöta upplevde de en känsla som innebar förlust av 

kroppskontroll och därmed okontrollerbar urinutsöndring som de tidigare haft (Akyuz et al., 

2014; Bradway & Barg, 2006; Gjerde et al., 2013; Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund & 

Ahlström, 2007; Komorowski & Chen, 2006; Li et al., 2006; MacDonald & Butler, 2007; 

Zeznock et al., 2009). Förlusten av kontroll formade förändrade känslor om den egna 

personen såsom förlorad värdighet, självständighet, självkänsla samt gav känsla av osäkerhet, 

ilska, ångest, skam och maktlöshet (Akyuz et al., 2014; Bradway & Barg, 2006; Hägglund & 

Ahlström, 2007; MacDonald & Butler, 2007). 

      Kvinnor upplevde en känsla av regression till barndomen då läckage var något som barn 

och inte vuxna skulle ha (Andersson et al., 2008; Bradway & Barg, 2006; Gjerde et al., 2013; 

Hägglund & Ahlström, 2007; MacDonald & Butler, 2007). Stoltheten ansågs minskad då 

potträning var en av de första färdigheterna som lärdes ut till barn och den färdigheten gick 

förlorad vid UI. Sängvätning och läckage vid skratt är något som drabbar barn och ansågs 

genant då det sker i vuxen ålder, som mammor (Gjerde et al., 2013) Kvinnor som var inlagda 

på långvården förklarade att UI fick dem att känna sig som barn till följd av att de behövde 

hjälp av personalen vid byte av inkontinensskydd och toalettbesök (MacDonald & Butler, 

2007) 

      Kvinnor uttryckte att det var viktigt att hitta lösningar för att återfå kontrollen och inte låta 

tillståndet kontrollera dem. Bibehålla eller återta kontrollen gav dem en känsla av ett 

upprätthållet självförtroende och återvunnen psykologiska kontroll (Andersson et al., 2008; 

Bradway, 2005; Gjerde et al., 2013; Hayder och Schnepp, 2010; Hägglund & Ahlström, 2006; 

Li et al., 2006; MacDonald & Butler, 2007). 

 

Hinder för fysisk aktivitet 

Med anledning av läckaget ansåg sig kvinnor begränsade vid fysiska aktiviteter och var 

tvungna att ständigt göra övervägningar av vilka aktiviteter de kunde och inte kunde utföra. 

Detta beskrevs som mycket tröttsamt. De berättade också att de saknade vissa aktiviteter som 

de helt slutat med till exempel jympa, simning, promenader och löpning (Andersson et al., 

2009; Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007; 

Komorowski & Chen, 2006; MacDonald & Butler, 2007). Buddhistiska kvinnor uttryckte en 

inskränkning på deras tro i och med att de inte längre kunde gå uppför de höga trapporna till 

Buddhatemplet som de tidigare brukade besöka (Komorowski & Chen, 2006).  

 

En begränsning i det sociala livet  

Kvinnor upplevde UI som en begränsning av friheten som de tidigare känt och det ansågs 

ibland omöjligt att ha ett normalt socialt liv. De förklarade att de på grund av sin UI helt slutat 

besöka släkt eller andra människor runt omkring. Bio, teater och shoppa ansågs inte heller 

möjligt. Utflykter eller resor till okända platser där kvinnorna inte visste var toaletterna fanns 

representerade en stor risk. De upplevde sig därför som beroende och oflexibla gentemot 
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umgängeskretsen. De beskrev också rädsla, psykisk stress och ångest inför att läckage 

och/eller lukt skulle uppstå i sociala sammanhang som främsta orsaker till känslan av 

inskränkning (Akyuz et al., 2014; Andersson et al., 2009; Hayder & Schnepp, 2010; 

Hägglund & Ahlström, 2007; Gjerde et al., 2013; MacDonald & Butler, 2007; Komorowski & 

Chen, 2006; Zeznock et al., 2009).  

 

Negativ inverkan på arbetslivet 

UI ansågs påverka arbetet negativt. Kvinnor förklarade att de behövde gå på toaletten 

konstant på jobbet för att undvika läckage, försökte dölja problemet för sina kollegor eller 

planerade sin arbetsdag med hänvisning till en toalett. En kvinnlig lärare berättade att hon 

undvek att skratta och var tvungen att stå med benen tätt ihop (Häggström & Ahlström, 2007; 

Komorowski & Chen, 2006). En annan kvinna förklarade att hennes arbetsplats är under 

ombyggnad och att kvinnorna då endast hade en toalett att använda. Hon uttryckte att det hade 

varit svårt att hantera då hon inte hinner hålla sig i väntan på att toaletten ska bli ledig. Hon 

förklarade vidare att hon i framtiden ska be om att ha tillräckligt med toaletter på 

arbetsplatsen (Zeznock et al., 2009). 

 

Påverkan på intimitet och sexualitet 

Kvinnor upplevde att UI påverkade och hämmade deras sexliv. UI gav en känsla av skam och 

rädsla för läckage som ledde till oförmåga att njuta av samlag och minskad sexlust. Känslan 

av de negativa förändringarna UI hade medfört för sexlivet gav ångest och ledsamhet (Akyuz 

et al., 2014; Bradway & Strumpf, 2008; Hayder, 2012; Hayder & Schnepp, 2010; Hägglund 

& Wadensten, 2007; Komorowski & Chen, 2006). Läckage i samband med samlag gav 

genans och avtagen erotik. Ett spontant sexliv ansågs omöjligt på grund av behovet av 

förberedelser såsom att skydda madrassen, kontrollera vätskeintag innan och behov av 

frekventa toalettbesök innan samt noggrann duschning innan, under och efter samlag. Vissa 

aktiviteter som tidigare kunnat utföras var numera bara otrevligt och kvinnor upplevde att de 

valde att bromsa eller helt undvek sexuella aktiviteter (Hayder, 2012). Ibland upplevde 

kvinnor smärta och en brännande känsla under samlag då de spände sig för att undvika 

läckage (Akyuz et al., 2014). De kvinnor som led av mildare form av UI med få läckage 

upplevde inte att de var rädda för att läcka under samlag. En kvinna uttryckte att om det bara 

var några droppar är det varken dåligt eller oerotiskt och en annan kvinna berättade att hennes 

man inte brydde sig om att hon läckte vid orgasm. Kvinnor upplevde både att de kunde och 

inte kunde prata om sexuella problem med sin make för att tillsammans hitta lösningar 

(Akyuz et al., 2014; Bradway & Strumpf, 2008; Hayder, 2012). 

 

Försämrad partnerrelation  

Kvinnor uttryckte en stark upplevelse av skam och intim alienation gentemot partnern som 

gav ångest inför relationen. De försökte dölja tillståndet för sin partner och undvek därför 

också umgänge med partnern. Det upplevdes även att maken drog sig undan eller att UI var 

orsaken till skilsmässa (Bradway & Strumpf, 2008; Gjerde et al., 2013; Hayder, 2012; Hayder 

& Schnepp, 2010; Hägglund & Ahlström, 2007; van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 

2006).  

      Singlar upplevde att det var svårt att gå in i en ny relation och de kände en rädsla över att 

berätta om sitt problem för en eventuell ny partner. Hur allvarlig UI kvinnor led av påverkade 

sökandet efter ny partner och de som hade haft en negativ sexuell upplevelse tidigare tyckte 

det var betydligt mycket svårare att gå in i en ny relation. Högre självförtroende och 

självrespekt gjorde det lättare att fortsätta leta efter en ny partner (Hayder, 2012; Hayder & 

Schnepp, 2010; van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006).  
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Stöd av familj och andra i samma situation 

Kvinnor som hade valt att prata om sin inkontinens med andra upplevde detta mycket positivt 

och hjälpfullt. De upplevde det befriande att få dela sina känslor med någon. Förtroende för 

någon bedömdes viktigt för att kunna öppna sig och det ansågs lättare för kvinnor att prata 

med en kvinna. Öppenhet skyddade mot att behöva ljuga eller försöka dölja sin inkontinens 

och kunde kännas frigörande. Familjen beskrevs som den främsta stödjande cirkeln.  

De hade ett absolut förtroende och gav trygghet. Kvinnor berättade även att de fick stöd 

genom att genom att träffa andra i samma situation och prata då det gav dem insikt, kunskap 

och praktiska råd. De uttryckte också att det likväl som att få eget stöd kändes det mycket 

glädjande att kunna få stödja andra i samma situation (Andersson et al., 2008; Bradway, 2005; 

Higa et al., 2011; Hayder, 2012; Hayder & Schnepp, 2010). 

 

Vårdens roll vid UI  

Bristande omvårdnad 

Kvinnor i långvården beskrev att åldersdiskriminering tycktes ha förbindelse med den 

institutionella kulturen och syntes tydligt i avsaknaden av beslutsbefogenheter och kontroll 

dessa kvinnor hade i samband med deras inkontinens. De påpekade bristen av att få välja 

inkontinensskydd, när skyddet ska bytas, när och hur många gånger de gick på toaletten samt 

brist på integritet. Antal personal vid ett skift, kön och attityder hos personalen påverkade 

kvinnornas upplevelse av UI. De förklarade att de ringde på klockan när de behövde gå på 

toaletten och att personalen inte alltid hann komma fram i tid och de kunde då inte hålla sig. 

De beskrev även att när de inte kunde få skyddet bytt när de ville vilket ledde till en obekväm 

fysisk påverkan som hudirritation, upprepade blåskatarrer och en känsla av att vara kall och 

våt mot huden (MacDonald & Butler, 2007). 

 

Blandade känslor vid mötet med vårdpersonal 

Vissa upplevde sjuksköterskan som en trygg person att prata med och var tacksamma för den 

hjälp de fått (Bradway, 2005; Zeznock et al., 2009). 

     UI ansågs ibland vara något för privat att ens prata med vårdpersonal om och det fanns en 

rädsla av att inte bli lyssnad på. Kvinnor beskrev sig ibland sårade över hur de hade blivit 

behandlade av vården. De upplevde att de inte blivit tagna på allvar samt saknat kontinuitet 

och uppföljning av vården och därför känt sig bortglömda. De beskrev att vården antingen var 

ohjälpsam, vägrade ta tag i problematiken eller tog tag i det med hjälp av sin auktoritet. Det 

ansågs därför inte meningsfullt att söka hjälp. Kvinnor beskrev ibland också språkbarriär som 

ett problem (Andersson et al., 2008; Bradway & Barg, 2006; Hägglund & Ahlström, 2007; 

Hägglund & Wadensten, 2007; Li et al., 2006).  

      Det uttrycktes en önskan om att få möta vårdpersonal som lyssnade, ingav trygghet, hade 

större kunskap om problematik och aktivt ställde frågor rörande UI. Direkta frågor upplevdes 

kunna skapa en förtroendeingivande atmosfär (Andersson et al., 2008; Hayder, 2012; 

Hägglund & Ahlström, 2007; Hayder, 2012; Hägglund & Wadensten, 2007; Komorowski & 

Chen, 2006; van den Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006; Zeznock et al., 2009).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Ämnesvalet till denna litteraturstudie styrdes av att ämnet har stor betydelse för liv och hälsa, 

är ett vanligt hälsoproblem samt viktigt i arbetet för vårdpersonal. Detta menar SBU (2013b) 

är bra fokus vid kunskapssammanställningar. Tydlig frågeformulering och tydliga 

urvalskriterier arbetades fram noggrant av författaren. SBU anger att detta är betydande för 

vilka studier som fångas in vid litteratursökningen och minskar risken för överinklusion.       

      I denna litteraturstudie inkluderades endast kvalitativa studier. En kritik mot kvalitativ 

forskning är dock att kvalitativ forskning kan anses vara alltför bundet av sammanhanget, inte 

har tillräckligt många deltagare och att den inte ger överförbara och generaliserbara resultat. 

Dock ansågs kvalitativa forskningsmetoder skapa en djupare förståelse för emotionella och 

sociala aspekter utifrån kvinnans eget perspektiv och tydliggör deras upplevelser, erfarenheter 

och uppfattningar. Det ger därför större förståelse och mer detaljerade kunskap om företeelser 

än kvantitativa ansatser. Etiskt granskade artiklar som inklusionskriterium valdes för att inte 

stödja att oetisk forskning bedrivs.  

      En testsökning utfördes innan den systematiska sökningen och detta menar SBU (2013b) 

ger en tydlig bild över hur relevanta studier är indexerade samt hur termer i titlar och abstrakt 

är utformade. Det visade också hur stora sökmängder som kunde förväntas samt om 

litteraturstudiens frågeformulering var tillräckligt tydlig. 

      En systematisk sökning gjordes för att minimera risk för att slumpen skulle påverka 

resultatet i denna litteraturstudie. SBU:s metodbok (SBU 2013b) anger att litteratursökningen 

bör göras i samråd av informationsspecialist och projektgrupp. I detta fall utfördes 

litteratursökningen av studiens enda författare dock utfördes den i diskussion med handledare. 

Med tanke på omfattande forskning beslutades att avgränsa till den i tid mest aktuella 

forskningen trots att upplevelse av UI sannolikt inte är tidsberoende. Tre databaser för 

omvårdnadsforskning användes vid den systematiska sökningen. Metodboken (2013b) menar 

att frågeställningen styr valet av databaser och minst två databaser bör användas vid 

systematiska sökningar därför att sökning i flera databaser gör risken för systematiska fel så 

liten som möjligt och ger större möjligheter att fånga in alla artiklar som är relevanta för 

studiens syfte. Metodboken tar även upp denna studies valda databaser, Medline, CINAHL 

och PsycInfo, som exempel för lämpliga databaser att använda vid systematiska sökningar. 

      Valet av sökord styrdes av frågeformuleringen. Sökorden arbetades dessutom fram med 

hjälp av testsökningen genom att kontrollera hur artiklar som ansågs svara mot syftet var 

indexerade för att vara säker på att fånga så relevanta artiklar som möjligt för studiens syfte. 

Många relevanta artiklar var indexerade på samma sätt varför valet av sökord inte ansågs vara 

svårt att göra. Sökorden och de kombinationer som gjordes ansågs relevanta och objektiva 

mot studiens syfte.  

      Den systematiska sökningen i litteraturstudien bestod av både fritext- och indexeringsord 

som kombinerades med booleska operatorer för att detta enligt metodboken ger en bred 

sökning som ökade möjligheterna att finna flest antal artiklar och därmed fler för studien 

relevanta artiklar. En nackdel är dock att det gav en del irrelevanta sökträffar. Fördelen med 

indexeringsorden var att det gav tydliga termer som berättade om studiens innehåll och 

hänsyn behövdes inte tas för synonymer eller stavningar. ”Urinary incontinence” användes 

konsekvent i alla databaser då detta var ämnet som skulle beröras. Författaren övervägde att 

använda indexeringsordet ”Attitude to Illness” men fann att ”Attitude to Health” gav bättre 

sökning då fler relevanta artiklar identifierades. Nackdelen med indexeringsord var att de 

ibland gav alltför generella träffar. SBU (2013b) menar att vid systematisk sökning av 

kvalitativa artiklar bör det uppmärksammas att det finns brister i databasernas indexering 

och/eller artiklarnas abstrakt. För att fånga subjektiva upplevelser i till exempel Medline finns 

ingen skild indexering av forskningsmetoder. Ytterligare hinder och försvårande vid 
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sökningen av kvalitativa artiklar kan vara utformning av titlar och/eller abstrakt. Titlar kan 

vara utan direkt koppling till vad artikeln handlar om och i vissa fall kan viktig information i 

abstrakt saknas då författarna inte valt att skriva syfte, metod, resultat, slutsats eller ämnesord. 

Dessa brister kan alltså leda till att artikeln inte indexeras med något ämnesord som relaterar 

till kvalitativ forskning och det kan därför vara svårt att utforma sökningar utifrån detta. 

Fritextord gav därför möjligheter att finna artiklar som eventuellt inte hade hunnit blivit 

indexerade och därmed en chans att hitta den allra senaste forskningen. Fritextord gav heller 

inte generella träffar på samma sätt som indexeringsord. Trunkering på ordet experience 

valdes för att även fånga in de artiklar som valt att använda andra böjningar av ordet. 

Booleska operatorer OR och AND användes vid litteratursökning. Operatorn OR gav en 

utvidgad sökning och användes för att fånga in den stora mängd av olika termer som kunde 

användas för att uttrycka upplevelser. Operatorn AND användes för att kombinera de olika 

uttryck som fanns för upplevelser med urininkontinens. Sökstrategierna och sökresultatet 

dokumenterades noggrant då detta var en viktig del av SBU:s (2013b) krav på hög 

tillförlitlighet och transparens. 

      Syftet med kvalitetsgranskningen var att bedöma studiernas trovärdighet. I metodboken 

(SBU, 2013b) står det att två eller flera personer helt oberoende av varandra ska granska 

abstrakt samt fulltextartiklar och bedöma om de uppfyller uppsatta krav för litteraturstudien. 

En nackdel med denna studie är att granskningarna endast utfördes av en person. Dock har 

granskningen skett i samråd med handledare. Vid granskning av titlar och abstrakt från en 

bred sökning uppger metodboken att det kan vara svårt att hålla koncentrationen uppe och 

därför kunde den mänskliga faktorn göra att risk fanns att relevant litteratur sållats bort av 

misstag. Författaren styrker dock att inga artiklar medvetet valdes bort för att påverka 

resultatet i denna studie. I steg två exkluderades en artikel då det ansågs för svårt att urskilja 

vad som var mäns och vad som var kvinnors upplevelser. Samtliga artiklar var kvalitativa 

detta ansågs underlätta bearbetningen då samma kvalitetsgranskningsmall kunde användas. 

Artiklarna bearbetades med etiska överväganden i beaktande.  

       Vid kvalitetsgranskningen utifrån metodboken (SBU, 2013b) värderades tio studier ha 

hög kvalitet. Dessa studier ansågs ha tydliga frågeställningar, tydlig urvalsmetod 

sammanhang, redovisat metodavsnitt och tydligt hanterat förförståelse i aktuella fall. 

Studierna hade tydligt redovisad relation mellan data och resultat, tydlig analysprocess, 

teorianknytning samt diskuterad överförbarhet. Sex studier bedömdes ha medelhög kvalitet. I 

dessa studier sågs en eller flera brister i beskrivning av urvalsprocess, datainsamling, 

transkriberingsprocess, analys, metod eller tolkningar. En studie ansågs ha låg kvalitet. Brister 

som sågs i denna studie var otydlig diskussion kring metodisk medvetenhet och tolkningar 

samt något otydlig diskussion om trovärdighet och tillförlitlighet. Det fanns även brister i 

kontextualisering av tidigare data. Dock verifieras tolkning med citat i resultatet och studien 

innehöll värdefulla resultat som inte framkom i andra artiklar. Det kan vara betydelsefullt att 

notera att de inkluderade studierna använts sig av olika forskningsmetoder, det vill säga att 

studierna som ligger till grund för denna litteraturstudie ibland beskrev kvinnors egna levda 

erfarenheter och ibland återgav forskarens tolkning av deras levda erfarenheter. Det kan även 

vara betydelsefullt att nämna att flera författare och informanter förekommer i fler än en 

studie och därmed fick stora möjligheter att göra sina röster hörda vilket kan ha påverkat 

trovärdigheten i resultat. Kvalitetsgranskningen ansåg därför extra viktigt.  

      Att studierna är utförda i olika delar av världen (Australien, Turkiet, Sverige, USA, 

Etiopien, Tyskland, Brasilien, Kina, Kanada, Holland) och därför fångar upplevelser i 

geografiskt och kulturellt skilda delar gör att denna litteraturstudies sammanställning av 

kvinnors upplevelser kan överföras till vårdpersonal världen över. 
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      Endast studiens författare sammanställde resultatet till denna studie vilket kan ses som en 

nackdel då det enligt metodboken ska utföras av två eller flera personer oberoende av 

varandra. Dock utfördes sammanställningen i samråd med handledare.  

Vissa kategorier var ibland svåra att utforma då samma känsla påverkade många områden. 

Författaren övervägde att forma en kategori som endast beskrev alla känslotillstånd men det 

ansågs till slut ändå bättre att placera känslotillstånd i relation till när de uppstod. 

     Sjukdomstillstånd hos patienterna presenterades inte i resultatet då upplevelser oavsett 

grundsjukdom inte var av betydelse för studien.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kvinnor såg UI som ett naturligt tillstånd och att det fanns oklarhet kring 

bakomliggande orsaker. UI upplevdes som något som något smutsigt och kvinnor framhöll 

därför vikten av att känna sig ren. UI upplevdes som ett icke accepterat samtalsämne i sociala 

sammanhang. Genomgående beskrev kvinnor en känsla av att lära sig att leva med och 

acceptera sin situation trots att tillståndet upplevdes tragiskt. UI gav en känsla av 

kontrollförlust som förändrade självbilden och därför var återtagande av kontrollen viktigt. UI 

sågs hindra fysisk aktivitet och begränsa det sociala livet samt ha en negativ inverkan på 

arbetslivet. Kvinnor uttryckte en stark upplevelse av sexuell och intim alienation gentemot 

partnern som gav ångest inför relationen. De som hade valt att prata om sin UI med andra 

upplevde detta mycket positivt och hjälpfullt. Kvinnors känslor kring mötet med vården sågs 

vara blandade.  

      När begreppet lidande enligt Eriksson (1994) sätts i relation med de upplevelser som 

framkom i denna litteraturstudie är det tydligt att kvinnor står inför ett lidande. Kvinnor 

uppfattade skam och skuldkänslor samt känslor av förlust och förnedring till följd av sin UI. 

Dessa känslor berodde till viss del på den egna självbilden men också på det sociala 

sammanhanget. Eriksson identifierar lidande med skam och skuldkänslor samt känslor av 

vanära till följd av sjukdom. Känslorna som formar lidande kan ibland vara förorsakade av 

andra. Lidande kan komma till följd av stigmatisering. Anmärkningsvärt är att vården, enligt 

kvinnors beskrivning, ibland förorsakade lidande genom att kvinnor behövde vänta, söka 

information eller behöva anpassa sig efter institutionens tider.  

     Trots att kvinnors lidande framkom i litteraturstudien ansåg de själva att UI var en naturlig 

del av livet eller ett normalt tillstånd för kvinnor. Nordenfeldt (2007) skriver att enligt ett 

holistiskt perspektiv är sjukdom ett kroppsligt och psykiskt förlopp. Holistiska perspektivet 

ställer det kroppsliga förhållandet i relation till lidande. Däremot menar Nordenfeldt att ett 

biomedicinskt perspektiv på hälsa innebär att om kroppens funktioner inte fungerar så som 

anses normalt är individen sjuk. Det holistiska perspektivet talar om lidande. Oavsett om ett 

holistiskt eller biomedicinskt perspektiv tillämpas kan det anses att UI är en sjukdom och inte 

ett normalt tillstånd. SBU (2013a) fastlår att det egentligen inte spelar någon roll om det 

skulle anses vara ett naturligt fenomen eller inte för det är inte det som ska uppmärksammas 

utan de negativa följderna, likväl fysiska som psykiska. UI upplevs negativ på många sätt, är 

en sjukdom och begränsar sig inte till kvinnor i en viss ålder eller av barnafödande utan både 

män som kvinnor kan uppleva inkontinens. Ändå ansågs läckage som biologiskt givet för 

kvinnor. Att kvinnor ser till UI som en naturlig del av åldrandet förklarade Malmberg och 

Mattiasson (2005) som att det för många är förnekelse för att ett problem finns, vilket gör det 

lättare för individen att hantera. 

       Kvinnor upplevde att UI gav en känsla av utanförskap och som ett socialt oacceptabelt 

ämne för diskussion. Att UI anses vara tabubelagt har även framkommit i en studie med 

informanter som inte hade UI. Av informanterna ansåg 60 % att UI var ett tabubelagt ämne 

(Elenskaia, Haidvogel, Heidinger, Doerfler, Umek, & Hanzal, 2011). Dessa siffror visar att 
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över hälften av de i samhället som inte är drabbade av UI tycker detta är ett socialt 

oacceptabelt ämne vilket påvisar att känslor om utanförskap inte endast är en upplevelse av 

kvinnor utan är den faktiska sanningen. Brittain och Shaw (2007) skriver att samhälleliga 

normer anser att brist av denna grundläggande kontroll av urinvägarna kan förhindra en 

individ att till fullo delta i samhället. Detta stämmer överens med resultatet i litteraturstudien 

där kvinnors upplevda känslor av utanförskap till följd av UI tolkades som en känsla av 

stigmatisering. Innebörden i vad som menas med att uppleva sig som en stigmatiserad person 

baseras på tanken om att personen har ett attribut som sticker ut från mängden och i och med 

det attributet tillhör en mindre åtråvärd grupp (Goffman & Matz, 2014). Kvinnors tankar om 

UI som ett socialt oacceptabelt ämne och känslor gentemot sjukdomen i förhållandet till 

omgivning beskrevs också i studier gjorda på 90-talet (Ashworth & Hagan, 1993; Bjurbrant 

Birgersson, Hammar, Widerfors, Hallberg och Athlin, 1993). Detta tyder på att ingen 

utveckling av känslor för UI i relation till sociala sammanhanget har skett de senaste två 

årtiondena. 

      I litteraturstudien framkom det att det fanns en besvikelse på vården hos många kvinnor 

och en önskan om mer förtroliga samtal och lyhördhet. Kvinnor inskrivna i långvården fann 

dessutom brister i vården som påverkade deras upplevelse av sin UI. Dessa känslor kan anses 

stämma överens med vad vårdpersonal själva anser enligt en studie av Vinsnes, Harkless, 

Haltbakk, Bohm och Hunskaar (2001). I studien undersöktes vårdpersonals attityder och 

känslor inför vård av inkontinens. Det framkom att det inte var ovanligt att personalen visade 

och upplevde frustration. Personalen gav även uttryck för trötthet samt reagerade negativt på 

klädbyten av patienter och dålig lukt. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskor för att lindra lidande samtala med 

patienter på ett respektfullt och empatiskt sätt samt uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse. I vilken utsträckning kvinnor besväras av sin UI och rapporterar dess 

symtom är till stor del subjektiva och därför måste hänsyn visas till upplevelsen av att vara 

inkontinent som unik för varje individ. Människovärdesprincipen är en lagstadgad etisk 

princip som hälso- och sjukvården ska arbeta utifrån som säger att ingen människa får 

diskrimineras (Socialstyrelsen, u.å.). SBU (2013a) påpekade i sin rapport att 

människovärdesprincipen inte bara är till för att undvika diskriminering utan också 

stigmatisering av olika grupper. I rapporten framhölls att kunskapen om UI är bristfällig och 

antalet utbildningstimmar om sjukdomen är låg både i sjuksköterskans grundutbildning och 

distriktssköterskans specialistutbildning. Detta förstärker budskapet om att utbildning och 

medvetenhet om den enskildes tyngd av UI bör främjas av hälso- och sjukvårdspersonal och 

bemötande av UI borde få mer uppmärksamhet. 

 

Slutsats 

Trots att kvinnor lider av sin UI anser de att tillståndet är biologiskt givet för kvinnor. Detta 

har även uppmärksammats i tidigare forskning men likväl ses kvinnor uppleva liknande 

känslor om stigmatisering då som på senare år. Vården har till stora delar fortfarande brister i 

kunskap om UI och vårdandet av den lidande personen. 

 

Förslag för vidare forskning 

Denna litteraturstudie tar fram upplevelser av UI. Med dessa i beaktande efterlyses forskning 

som utvärderar metoder som kan underlätta att leva med UI. Vidare forskning skulle kunna 

undersöka vilken påverkan utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal om UI har för 

upplevelsen av sjukdomen. 
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Kliniska implikationer 

För att kunna lindra lidande behövs djupare insikt och förståelse för hur det är att leva med 

UI. Utbildning och medvetenhet om inverkan av UI på den drabbades liv bör främjas av 

hälso- och sjukvårdspersonal och bemötande av UI måste få mer uppmärksamhet. Denna 

studies resultat anses kunna bidra till djupare förståelse för kvinnors upplevelser av att leva 

med UI till vårdpersonal och vårdstudenter och därmed skapa en öppenhet för diskussion 

mellan patient och vårdpersonal. Litteraturstudien visade att kvinnor upplevde det svårt att 

berätta om sin UI för vårdpersonal och brister sågs i vårdpersonalens bemötande. För att 

underlätta detta skulle ett formulär för riskbedömning av UI kunna användas. Vårdpersonal 

kan då ställa frågor till alla kvinnor som faller innanför ramen för risk att drabbas av UI. I och 

med att problemet lyfts kan då vårdpersonal även informera om behandlingar som kan lindra 

eller bota UI. Vårdpersonal kan då också stödja genom att lyssna och vara förstående samt 

erbjuda stödsamtal. I litteraturstudien framkom att kvinnor ansåg det värdefullt att träffa andra 

i samma situation ett förslag är därför att starta stödgrupper för kvinnor med UI.  
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de suivi qualitative sur 

l’incontinence urinaire 

chez les survivants 

d’accidents vasculaires 

cérébraux. Canadian 

Journal of Occupational 

Therapy, 81(2), 124-134. 

doi: 

10.1177/00084174145272

57 

 

Australien 

 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser av 

UI och post-

stroke UI hos 

personer som 

överlevt en 

stroke.   

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor.  

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Urval 

Strategiskt urval. 

 

Population/Studiegrupp 

Deltagarna var sex män och två kvinnor och åldrarna var mellan 

69-88 år. Alla deltagare hade drabbats av stroke inom de senaste 

fyra åren. Båda kvinnliga deltagarna hade drabbats post-stroke 

UI. En av dessa hade trängningsinkontinens och en hade 

ansträngningsinkontinens. 

 

Var för svårt att urskilja vad som var männens och 

vad som var kvinnornas upplevelser för att kunna 

inkludera denna artikel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4.  Artikelmatris         1(4) 

Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

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. doi: 

10,1007/s11195-013-

9325-5 

 

Turkiet 

 

  

 

Syftet med denna 

studie var att identifiera 

känslor och upplevelser 

hos kvinnor med UI 

och effekten på deras 

sexliv 

 

 

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Demografiska dataformulär, 

semistrukturerad individuella djupgående intervjuer 

utförda av forskarna med öppna frågor. Intervjuerna 

var 30-40 min, bandinspelade och utfördes i tysta 

rum på kliniker. 

Analysmetod: Fenomenologi 

 

Urval 

Tolv kvinnor rekryterades till studien 

 

Population/Studiegrupp 

Inklusionskriterier: Patienter över 20 år, besvär med 

UI ett år eller längre representerade på kliniken för 

urologi och gynekologi på utbildningssjukhuset i 

Ankara 

Exklusionskriterier: Sexuell dysfunktion hos make, 

andra hälsoproblem såsom gynekologisk cancer, 

vaginism etc. som påverkar kvinnornas sexuella 

funktion, otillräcklig tid för intervjuer 

Antal deltagare var tolv, alla var från olika delar av 

Turkiet, medelålder 47.08 ± 6.12. Alla kvinnor 

utom en hade barn. Två av deltagarna hade 

genomgått kejsarsnitt, åtta hade haft normala 

förlossningar och två hade upplevt svårigheter vid 

förlossning. Fem av kvinnorna hade genomgått 

hysterektomi och fyra var i klimakteriet 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Några otydligheter i 

urvalsprocessen. 

Välbeskriven 

datainsamlingsmetod och 

transkriberingsprocess 

och analysmetod. 

Några otydligheter i den 

dokumenterade metodiska 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Diskussion om 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för relevant 

praktik välformulerade. 

 

Medelhög studiekvalitet 

 

 

 

 

 

Upplevelser av när symtomen 

först inträffade. 

Känslor av UI symptom under 

samlag: skam, skuld, rädsla 

Negativ effekt på sexuella 

funktionen. 

Att dela med sig till sin make. 

 

Resultatet visade att UI är ett 

hälsoproblem som har negativ 

påverkan på ett psykiskt, 

fysiskt, socialt och sexuellt 

plan. Kvinnorna upplevde 

skam, skuld och känsla av att 

vara i en skrämmande situation 

som ledde till oförmåga att 

njuta av sex till följd av 

minskad lust och distraktion.  
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

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 

 

Syftet var att beskriva 

upplevelser av att leva 

med UI hos personer 

som inte önskar 

ytterligare bedömning 

eller behandling.  

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Individuella djupgående 

intervjuer utförda av en av forskarna (Andersson) 

Demografiska dataformulär, semistrukturerad 

individuella djupgående intervjuer utförda av 

forskarna med öppna frågor. Intervjuplatsen valdes 

av deltagarna, alla utom en gjordes i deltagarnas 

respektive hem. 

Analysmetod: Fenomenologi 

 

Urval 

Deltagarna rekryterades via sjuksköterskan som 

skrivit ut inkontinenshjälpmedel till dem på en 

vårdcentral i Sverige. De tillfrågades om det var 

okej att bli kontaktad via telefon för mer 

information om studien. Sjutton kvinnor ringdes 

upp. Av dessa tackade elva ja till att delta i studien.  

 

Population/Studiegrupp 

Inklusionskriterier: Patienter med UI som inte 

önskar vidare bedömning eller utredning 

Exklusionskriterier:  

Medelålder på deltagarna var 78. Deltagarnas 

livssituationer såg olika ut, vissa var väldigt aktiva 

och vissa var bundna till sina hem på grund av 

hälsoproblem. 

 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Några otydligheter i 

urvalsprocessen. 

Välbeskriven 

datainsamlingsmetod och 

transkriberingsprocess 

och analysmetod. 

Dokumenterade 

metodiska 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Diskussion om 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för relevant 

praktik välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

 

 

 

 

Lära sig leva med det trots 

svårigheter. 

Andra sjukdomar är viktigare. 

Motvillighet att söka vård. 

 

Kvinnorna beskrev UI som 

skamligt men som ett 

hanterbart problem som de 

hade lärt sig att leva med och 

upplevde att de ville klara sig 

på egen hand. De trodde att det 

var en naturlig del av åldrandet 

men ansåg sig hindrad i 

dagliga aktiviteter. Flera 

kvinnor upplevde hälso- och 

sjukvården som en barriär de 

måste ta sig över innan hjälp 

kunde erhållas.  
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Andersson, G., 

Johansson, J. E., 

Nilsson, K., & 

Sahlberg-Blom, E. 

(2009). Perceptions of 

urinary incontinence 

among syrian christian 

women living in 

sweden. Journal of 

Transcultural Nursing: 

Official Journal of the 

Transcultural Nursing 

Society / Transcultural 

Nursing Society, 20(3), 

296-303. doi: 

10.1177/104365960933

4850 

 

Sverige 

 

Syftet var att beskriva 

uppfattning av UI 

bland syrianska 

kvinnor i Sverige. 

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupper. Tre grupper 

med fyra-sex deltagare i varje. Grupp ett bestod av 

yngre kvinnor som inte hade några problem med att 

kommunicera på svenska. De andra två grupperna 

bestod mestadels av äldre kvinnor som inte 

behärskade språket och en översättare behövdes. 

Översättaren var inte utbildad men känd från 

syrianska kyrkan och samhället. Varje fokusgrupp 

startade med en öppen fråga. Följdfrågor om 

uppfattningarna följde sedan kontinuerligt. 

Detaljerade anteckning fördes av forskaren under 

fokusgrupperna.  

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

 

Urval 

En sjuksköterska som var känd för både forskaren 

och syrianska samhället rekryterade den första 

gruppen kvinnor, de följande grupperna 

rekryterades med nätverks- eller snöbollsurval. 

 

Population/Studiegrupp 

Inga inklusions- eller exklusionskriterier fanns 

beskrivna. Deltagarna bestod av fjorton kvinnor i 

åldrarna 30-40 år. Alla hade egna upplevelser av att 

leva med UI 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Välbeskriven 

urvalsprocess 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess 

och analysmetod. 

Dokumenterade 

metodiska 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas trovärdighet 

och tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för relevant 

praktik välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

 

 

 

 

Tankar kring UI. 

Känslor om UI.  

Kvinnor stöttar varandra, en 

viktig källa. 

Attityder mot att besöka 

doktor.  

Kommunikationsproblem. 

Vårdsökande. 

 

Resultatet visade att kvinnor 

upplevde skam och genans 

kopplat till UI men att 

sjukdomen var hanterbar. De 

upplevde också 

kommunikationsproblem med 

sjukvården. 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Bradway, C. 

(2005). Women's 

narratives of long-

term urinary 

incontinence. 

Urologic Nursing, 

25(5), 337-344.  

 

USA 

 

Syftet var att 

undersöka den 

levda 

upplevelsen och 

betydelsen av 

att leva med UI 

under lång tid. 

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer. Varje medverkande deltog i 

två intervjuer. En semistrukturerad aktuell översikt 

användes för varje intervju. Efter den första intervjun 

gjorde forskaren ändringar vid behov, utförde en 

primär kodning och gjorde anteckningar till nästa 

intervju.  

Analysmetod: Narrativ metod 

 

Urval 

Deltagare rekryterades från en lokal läkare eller 

inkontinenssköterska och snöbollsurval. 

  

Population/Studiegrupp 

Deltagare från tidigare studier. 

Inklusionskriterier: Bosatta i samma stad i östra USA 

eller i förort, engelska som första språk och fullfölja 

projektet till slutet. 

Totalt deltog sjutton kvinnor, medelålder 68 ± 17.3 

som hade haft UI i 5 år eller längre i studien. Femton 

av dessa hade genomgått klimakteriet, tio hade 

genomgått hysterektomi, antal graviditeter var 2.5 ± 

2.0 och antal förlossningar 1.9 ± 1.4. En av kvinnor 

hade ansträngningsinkontinens, sju kvinnor hade 

trängningsinkontinens, sex kvinnor blandinkontinens 

och tre kvinnor övrig typ. Tretton av kvinnorna hade 

sökt hjälp för sina besvär. 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Välbeskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess 

och analysmetod. 

Dokumenterade 

metodiska 

medvetenheten. 

Systematisk 

presentation av data. 

Tolkningars förankring 

i data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

 

 

Saklig identifikation och erkännande om 

UI. 

Besvärande men en del av livet. 

Lära sig av det. 

Fortsätter och lever med det. 

Råd till andra. 

Specifika och ospecifika UI berättelser 

bandat med liv och skratt. 

Arbetar med UI. 

Har positiva tankar om att ge råd till andra 

Jämför sig med andra och inser att de har 

det värre 

Till slut känner sig ”glada” 

Inkluderar positiva stunder 

UI händer till följd av olika orsaker 

Försöker glömma och fixa 

Oförmögen till att lösa eller ta sig 

någonstans.  

Fortsätter leva trots UI. 

Försöker vara positiv om framtiden.  

 

Kvinnorna beskriver att UI är besvärande, 

men en del av livet. De lär sig leva med 

det och deras berättelser är blandningar av 

liv och skratt. Kvinnorna upplevde att det 

var positivt att få hjälpa andra, de 

jämförde även sin situation med andra och 

upplevde att det fanns de som hade det 

värre. Antingen försökte kvinnorna 

glömma eller fixa sin UI. De upplevde det 

jobbigt att åka iväg någonstans, men 

försökte leva trots sin UI och försökte vara 

positiva om framtiden. 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Bradway, C., & Barg, 

F. (2006). Developing 

a cultural model for 

long-term female 

urinary incontinence. 

Social Science & 

Medicine (1982), 

63(12), 3150-3161. 

doi:10.1016/j.socscime

d.2006.08.012 

 

USA 

 

 

Syftet var att undersöka 

den subjektiva 

upplevelse av att ha UI 

under lång tid och visa 

hur en kulturell modell 

hjälper till att definiera 

den upplevelsen 

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer från tidigare studie 

(Bradway 2005). Varje medverkande deltog i två 

intervjuer. En semistrukturerad aktuell översikt 

användes för varje intervju. Efter den första 

intervjun gjorde forskaren ändringar vid behov, 

utförde en primär kodning och gjorde anteckningar 

till nästa intervju.  

Analysmetod: Narrativ metod 

 

Urval 

Deltagare rekryterades från en lokal läkare eller 

inkontinenssköterska och snöbollsurval. 

  

Population/Studiegrupp 

Inklusionskriterier: Bosatta i samma stad i östra 

USA eller i förort, engelska som första språk och 

fullfölja projektet till slutet. 

Totalt deltog sjutton kvinnor, medelålder 68 ± 17.3 

som hade haft UI i 5 år eller längre i studien. 

Femton av dessa hade genomgått klimakteriet, tio 

hade genomgått hysterektomi, antal graviditeter var 

2.5 ± 2.0 och antal förlossningar 1.9 ± 1.4. En av 

kvinnor hade ansträngningsinkontinens, sju kvinnor 

hade trängningsinkontinens, sex kvinnor 

blandinkontinens och tre kvinnor övrig typ. Tretton 

av kvinnorna hade sökt hjälp för sina besvär. 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Välbeskriven 

urvalsprocess 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess 

och analysmetod. 

Dokumenterade 

metodiska 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas trovärdighet 

och tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för relevant 

praktik välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

 

 

 

 

Minnen av UI: Berätta 

historier, minns första episoden 

av UI 

Gensvar till UI: Rädsla, hur UI 

påverkar livet, vård och 

samhällets var på UI, hur UI 

presenteras av media, ge råd 

till andra. 

Strategier: Jämför sig, 

meningsskapande av UI, 

integrerar UI i livet. 

 

Resultatet visade att kvinnorna 

upplevde en rädsla av att leva 

med UI, att det hade en negativ 

inverkan på livet och upplevde 

att de jämförde sig med anda 

människor och hälsotillstånd. 

Kvinnorna beskrev vården som 

antingen ohjälpsam, att den 

inte tog tag i problemet eller 

tog tag i problemet genom att 

vara auktoritär. Kvinnorna 

ansåg att trots viss 

uppmärksamhet i media är UI 

nått som det inte pratas så 

öppet om. 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Bradway, C., & 

Strumpf, N. (2008). 

Seeking care: Women's 

narratives concerning 

long-term urinary 

incontinence. Urologic 

Nursing, 28(2), 123-

129.  

 

 

USA 

 

Syftet var att undersöka 

hjälpsökande 

beteenden hos kvinnor 

som lever med UI och 

beskriva individuella 

upplevelser av UI 

påverkan på sexualitet 

och intimitet. 

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

bandinspelade intervjuer från tidigare studie 

(Bradway, 2005). Varje medverkande deltog i två 

intervjuer. En semistrukturerad aktuell översikt 

användes för varje intervju. Efter den första 

intervjun gjorde forskaren ändringar vid behov, 

utförde en primär kodning och gjorde anteckningar 

till nästa intervju. 

Analysmetod: Narrativ metod 

 

Urval 

Deltagare rekryterades från en lokal läkare eller 

inkontinenssköterska och snöbollsurval. Deltagarna 

delades in i två grupper utifrån de som sökt hjälp 

och de som inte sökt hjälp för sin UI.  

  

Population/Studiegrupp 

Inklusionskriterier: Bosatta i samma stad i östra 

USA eller i förort, engelska som första språk och 

fullfölja projektet till slutet. 

Totalt deltog sjutton kvinnor, medelålder 68 ± 17.3 

som hade haft UI i 5 år eller längre i studien. 

Femton av dessa hade genomgått klimakteriet, tio 

hade genomgått hysterektomi, antal graviditeter var 

2.5 ± 2.0 och antal förlossningar 1.9 ± 1.4. En av 

kvinnor hade ansträngningsinkontinens, sju kvinnor 

hade trängningsinkontinens, sex kvinnor 

blandinkontinens och tre kvinnor övrig typ. Tretton 

av kvinnorna hade sökt hjälp för sina besvär. 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Välbeskriven 

urvalsprocess 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess 

och analysmetod. 

Dokumenterade 

metodiska 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas trovärdighet 

och tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för relevant 

praktik välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

 

 

 

 

Vårdsökande beteenden 

Upplevelser av sexualitet och 

intimitet 

 

De kvinnor som hade sökt 

hjälp upplevde det positivt att 

få hjälp av andra och gav ofta 

komplimanger till de som 

hjälpte dem. Många kvinnor 

upplevde UI som en negativ 

verkan på självuppfattningen, 

intimitet och sexualitet. 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Gjerde, J. L., Rortveit, 

G., Muleta, M., & 

Blystad, A. (2013). 

Silently waiting to 

heal: Experiences 

among women living 

with urinary 

incontinence in 

northwest ethiopia. 

International 

Urogynecology 

Journal, 24(6), 953-

958. doi: 

10.1007/s00192-012-

1951-4 

 

Etiopien  

 

Syftet var att erhålla 

djupgående kunskap 

om kvinnors lidande av 

UI i på landet och i 

mindre städer i 

Etiopien.  

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade bandinspelade 

djupgående intervjuer. En kvinnlig forskare, en 

sjuksköterska från området som kände till språket och 

kulturen assisterade vid datainsamlingen. Intervjuerna 

utfördes i hemmen och på sjukhus för de som var inskrivna 

samt vårdpersonal. Insamlingen skedde mellan mars till 

juni 2011. Intervjuerna transkriberades till Amharic och 

översattes sedan till engelska.  

Analysmetod: Systematisk textkondensering 

 

Urval 

Strategiskt urval 

 

Population/Studiegrupp  
Totalt deltog tjugosex informanter. Via vårdinrättning 

deltog fyra kvinnor inskrivna på sjukhus, två 

sjukvårdspersonal och en make till en inskriven kvinna på 

sjukhus. Från samhället deltog fem kvinnor från 

småstäder, fem kvinnor från höglandet, fyra kvinnor från 

låglandet, tre vårdpersonal från vårdinrättningar i 

småstäder och en traditionell helare från småstäder samt en 

syster till en kvinna från en småstad. Alla kvinnor 

inskrivna på vårdinrättning led av kontinuerlig (ständig) 

UI till följd av fistlar och kvinnorna ute i samhället hade 

mild (upp till några gånger i månaden), måttlig (upp till 

några gånger i veckan) allvarlig (flera gånger om dagen) 

till kontinuerligt urinläckage.  

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Välbeskriven 

urvalsprocess 

datainsamlingsmetod 

Några otydligheter i 

transkriberingsproces

sen, analysmetoden 

och dokumenterade 

metodiska 

medvetenheten. 

Systematisk 

presentation av data. 

Tolkningars 

förankring i data 

påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Medelhög 

studiekvalitet 

 

 

 

Hålla sig ren. 

Rädsla och skam. 

Upplevelser av stöd. 

Meningsskapande av 

läckaget. 

 

Resultatet visar att det till 

följd av UI finns oro för 

hantering av symtomen och 

konsekvenser för äktenskap 

och sociala livet. Skam, 

genans och rädsla för att bli 

diskriminerad ledde till stor 

ansträngning med att 

försöka dölja sin UI. För de 

kvinnor som inte hade 

kunnat dölja sina besvär 

ledde det till förnedrande 

kommentarer, skilsmässa 

och upplevelser av 

diskriminering. Kvinnorna 

såg UI som något onaturligt 

och ovanligt samt såg ingen 

möjlighet till att få hjälp.  
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Hayder, D. (2012). 

The effects of 

urinary 

incontinence on 

sexuality: Seeking 

an intimate 

partnership. Journal 

of Wound, Ostomy 

& Continence 

Nursing, 39(5), 

539-544.  

 

Tyskland 

 

Syftet var att 

undersöka UI 

påverkan på 

sexualitet och 

intima 

förhållanden 

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Insamling av data ägde rum mellan november 

2007 och oktober 2008. Deltagarna valde plats för intervjun. 

Majoriteten utfördes i deltagarnas hem. Genomsnittliga tiden var 60 

min. Metoden för intervjun var problemcentrerad. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades så fort som möjligt efter intervjun. 

Analysmetod: Grounded Theory 

 

Urval 

Deltagarna rekryterades med hjälp av reklam i två tyska tidningar. 

Åttio personer svarade och deltagarna valdes strategiskt ut under en 12 

månaders period. Trettiotvå deltagare valde att delta i studien.  

 

Population/Studiegrupp 

Inklusionskriterier: Vuxna som talade och förstod tyska, 

självrapporterad UI, frivilligt ville delta i studien. 

Deltagarna var tjugotvå kvinnor och tio män mellan 38-83 år 

(medelålder 54.8) som hade levt med UI mellan 18 månader och 

trettiofem år. Fem deltagare var singlar, nitton var gifta eller levde i ett 

förhållande, fyra var skilda och fyra var änkor/änkemän. 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Några otydligheter i 

urvalsprocessen 

Välbeskriven 

Datainsamlingsmetod 

Några otydligheter i 

transkriberingsprocessen.  

Välbeskriven 

analysmetod och 

dokumenterad metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Några otydligheter i 

tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Medelhög studiekvalitet 

 

Effekt av UI på 

sexualitet. 

Effekten av UI på 

befintliga 

partnerrelationer. 

Effekten av UI av 

sökandet efter ny partner. 

 

Resultatet visar att UI 

påverkar sexualiteten, 

befintliga förhållanden, 

nya förhållanden och att 

söka professionell hjälp. 

Några i studien 

rapporterade om förlorad 

kvinnlig identitet, att UI 

lett till separation som 

upplevts smärtsamt och 

därför påverkat sökande 

efter ny partner negativt. 

Vissa i studien hade helt 

gett upp hoppet om att 

finna sexuell intimitet. 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Hayder, D., & 

Schnepp, W. 

(2010). 

Experiencing and 

managing urinary 

incontinence: A 

qualitative study. 

Western Journal of 

Nursing Research, 

32(4), 480-496. doi: 

10.1177/019394590

9354903  

 

Tyskland 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

människor med 

UI i en 

tysktalande-

region 

organiserar och 

upplever deras 

vardag med 

inkontinens. 

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade problemcentrerade intervjuer 

baserade på frågorna hur vardagslivet med inkontinens är, vad de 

upplever och hur det hanterar det. Intervjuerna utfördes i deltagarnas 

hem. Medeltiden för intervjuerna var 1 timme, den kortaste 27 minuter 

och den längsta 116minuter. Intervjuerna spelades in och därefter 

transkriberade enligt etablerade regler. Efter varje intervju skrevs 

personliga anteckningar, innehållande observationer, ner i en forskar 

dagbok. Tjugonio intervjuer gjordes ansikte mot ansikte, två per telefon 

och en skriftligt. 

Analysmetod: Grounded Theory 

 

Urval 

Deltagarna rekryterades med hjälp av reklam i två tyska tidningar. 

Åttio personer svarade och deltagarna valdes strategiskt ut under en 12 

månaders period. Trettiotvå deltagare valde att delta i studien.  

Anledning till att tacka nej till att delta berodde till största del på 

inkontinensen. Andra anledning var hälsoproblem.  

 

Population/Studiegrupp 

Inklusionskriterier: Över 18 år, som talade och förstod tyska, 

självrapporterad UI, frivilligt ville delta i studien. 

Deltagarna var tjugotvå kvinnor och tio män mellan 38-83 år 

(medelålder 54.8) som hade levt med UI mellan 18 månader och 

trettiofem år. 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Några otydligheter i 

urvalsprocessen, 

datainsamlingsmetod och 

transkriberingsprocess  

Välbeskriven 

analysmetod och 

dokumenterad metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Några otydligheter i 

tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Medelhög studiekvalitet 

 

Ett liv bestämt av 

inkontinens. 

Återta kontrollen: Vara 

beredd, forma en cirkel 

av förtroende.  

 

Resultatet visar att 

inkontinensen negativt 

influerade sociala, 

kulturella och sportiga 

aktiviteter samt partner 

relationer. Förlust av 

kontroll.  
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Higa, R., Chvatal, 

V.L.S., de Moraes 

Lopes, M.H.B., & 

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 var att 

undersöka 

meningen med 

tystnaden för 

brasilianska 

kvinnor med UI. 

 

Kvalitativ studie 

Design: Explorativ 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Individuella semistrukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades. Varje intervju började med frågan kan 

du berätta om du upplevelse av att leva med urininkontinens. Icke 

verbal kommunikation observerades under intervjun.  

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Urval 

Ett litet strategiskt urval användes i studien och deltagarna bjöds in att 

delta i studien med hjälp av snöbollsteknik. Initialt kontaktades en 

kvinna och bjöds in för intervju hon indikerade en person till och så 

vidare. Intervjuer med nya personer gjordes till forskaren ansåg att det 

inte tillförde något mer till studien. 

 

Population/Studiegrupp 

Deltagarna var åtta kvinnor mellan 30-45 år med UI som inte hade sökt 

hjälp innan datainsamling. Alla kvinnor arbetade som städerskor och 

var från lägre social-, ekonomisk- och utbildningsklass.  

 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Några otydligheter i 

urvalsprocessen, 

datainsamlingsmetod och 

transkriberingsprocess  

Välbeskriven 

analysmetod och 

dokumenterad metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Några otydligheter i 

tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning är bristfällig. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Medelhög studiekvalitet 

 

Förnekelse. 

Genans. 

Hålla det hemligt. 

 

Kvinnorna upplevde att 

UI var en naturlig del av 

livet samtidigt som de 

skämdes och inte ville 

tala öppet om det. 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

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. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2006.01787  

 

Sverige 

 

Syftet var att 

belysa 

innebörden av 

kvinnors 

upplevelser av 

att leva med UI 

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer som utfördes av en av författarna 

(Hägglund). Intervjuerna utfördes i deltagarnas hem eller hemma hos 

författaren. Intervjuerna bandinspelades och varade mellan 45-90 

minuter. Intervjuerna började med frågan: kan du vara snäll att berätta 

om din upplevelse av att leva med UI. Under intervjuerna bads 

deltagarna att prata om sitt liv med UI, om problem, professionell hjälp 

och deras känslor. En van sekreterare transkriberade berättelserna 

ordagrant. Båda författarna lyssnade på berättelserna för att erhålla 

förståelse om deras egen förförståelse. Den första författaren (Hägglund) 

jämförde transkriberingen med bandinspelningen och gjorde färdigt om 

nödvändigt. Icke verbal kommunikation noterades i text. 

Analysmetod: Fenomenologisk hermeneutik 

 

Urval 

Sjuttioåtta kvinnor som hade fångats in i en annan studie (Hägglund). 

Delades in i två grupper beroende på om de hade sökt professionell hjälp 

för sin UI eller inte. Kvinnorna som hade sökt hjälp tillfrågades om de 

ville delta i studien. Tjugo kvinnor kontaktades, fjorton tackade ja till att 

delta. Anledningar till att inte delta berodde på ovilja att intervjuas, inget 

tillgängligt telefonnummer eller besväras inte av UI längre. 

 

Population/Studiegrupp 

De fjorton kvinnorna som deltog i studien var mellan 34-52 år. Tio 

kvinnor hade upplevt symtom i över 10 år och resterande fyra mellan 6-

10 år. Fyra kvinnor hade ansträngningsinkontinens, en kvinna hade 

trängningsinkontinens och nio kvinnor blandinkontinens. Sex kvinnor 

hade dagliga besvär, fem kvinnor besvär några gånger i veckan, två 

kvinnor några gånger i månaden och en kvinna sällan. Deltagarna hade 

1-5 barn.  

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Välbeskriven 

urvalsprocess 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsproces

s, analysmetoden och 

dokumenterad 

metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk 

presentation av data. 

Tolkningars 

förankring i data 

påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

Vara i en sårbar 

situation: Leva med en 

okontrollerbar kropp, 

leva med UI som tabu, 

uppleva ett mindre 

tillfredsställande möte. 

Kämpa för upprättelse: 

Leva i beredskap, att 

göra UI begripligt, 

acceptera att leva med 

UI, vara bekant med 

situationen. 

 

Kvinnorna i studien 

upplevde att de var i en 

sårbar situation och 

strävade efter att det 

skulle ordnas upp. Att 

inte ha någon kontroll 

upplevde kvinnorna som 

att de levde i maktlöshet. 

De upplevde också att UI 

var tabu, något som 

gjorde att de tappade 

kontroll över kroppen 

och som en mindre 

tillfredsställande 

upplevelse. De levde 

alltid i beredskap och 

försökte göra UI 

förståeligt och acceptera 

att leva med UI. 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

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 

 

 

Syftet var att 

belysa 

innebörden av 

kvinnors 

upplevelser av 

deras 

beteenden när 

de söker vård 

för långvarig 

UI.  

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Studien genomfördes 2005. Personliga intervjuer 

utfördes av första författaren (Hägglund) i deltagarnas hem. Intervjuerna 

bandinspelades och varade mellan 30-80 minuter. Intervjuerna började med 

frågan: kan du vara snäll och berätta för mig vad du känner skulle kunna få 

dig att söka hjälp för UI. Allmänna frågor som valts för att uppmuntra 

kvinnorna att berätta om UI och hur deras vårdsökande beteende har 

influerats av sjukdomen, samt problem i dagliga livet, professionell hjälp 

och deras känslor om deras tillstånd ställdes under intervjun. En van 

sekreterare transkriberade berättelserna. Båda författarna lyssnade på 

berättelserna för att erhålla förståelse om deras egen förförståelse. Den första 

författaren (Hägglund) jämförde transkriberingen med bandinspelningen och 

gjorde färdigt om nödvändigt. 

Analysmetod: Fenomenologisk hermeneutik 

 

Urval 

Strategiskt urval 

Sjuttioåtta kvinnor som hade fångats in i en annan studie (Hägglund). 

Delades in i två grupper beroende på om de hade sökt professionell hjälp för 

sin UI eller inte. Femton kvinnor från gruppen som inte hade sökt hjälp 

valdes strategiskt ut till denna studie då de ansågs kunna tillföra rik 

information. Tretton kvinnor tackade ja till att delta. Två kvinnor ansåg att 

de inte längre besvärades av UI och tackade därför nej.  

 

Population/Studiegrupp 

Kvinnorna som deltog i studien var mellan 37-52 år. Nio av kvinnorna i 

studien hade besvärats av UI i mer än 10 år och fyra kvinnor mellan 6-10år. 

Nio kvinnor besvärades av ansträngninsinkontinens, en kvinna besvärades 

av trängningsinkontinens och tre kvinnor av blandinkontinens. Tre kvinnor 

besvärades dagligen, sex kvinnor besvärades några gånger i veckan och fyra 

kvinnor besvärades sällan. Deltagarna hade mellan 1-5 barn. 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Välbeskriven 

urvalsprocess 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsproces

s, analysmetoden och 

dokumenterad 

metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk 

presentation av data. 

Tolkningars 

förankring i data 

påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

Vara i en sårbar 

situation: Leva med 

skam, alternerade 

sexuella relationer, 

behovet av distans. 

Ha personlig tankar om 

att söka vård: Tona ner 

deras problem, minimera 

UI problemen, UI som en 

normal konsekvens av 

graviditet och 

förlossning. 

Ha önskade 

förväntningar om vården: 

Att aktivt bli frågad om 

UI, en förstående 

atmosfär. 

 

Kvinnorna i studien 

upplevde att de 

påverkades negativt av 

sin UI. De upplevde att 

skam, olika sexpartners 

och behov av att 

distansera sig påverkade 

beteendet att söka vård. 

Kvinnorna minimerade 

sina problem och ansåg 

att det var en naturlig 

konsekvens efter 

graviditet och 

förlossning 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Komorowski, L., & 

Chen, B. (2006). 

Female urinary 

incontinence in 

china: Experiences 

and perspectives. 

Health Care for 

Women 

International, 

27(2), 169-181. doi: 

10.1080/073993305

00457887  

 

Kina 

 

 

Syftet var att 

försöka förstå 

uppfattningar 

och upplevelser 

hos kinesiska 

kvinnor som 

lever med UI. 

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer. Doktorn vid 

gynekologiska kliniken var till hjälp vid utformning av frågorna. 

Huvudfrågorna var personlig uppfattning om UI, påverkan på 

livskvalitet och behandlingserfarenheter. Intervjuerna varade i 15-30 

min och deltagarna fick utveckla sitt svar fritt. En gynekolog med 

erfarenhet av forskning tolkade både frågorna och svaren. Deltagarna 

nekade att spelas in så anteckningar gjordes av båda forskarna samt 

tolken. Anteckningar innehöll noteringar om dialogen, takt och rytm på 

svaren samt kroppsspråk.    

Analysmetod: Fenomenologi 

 

Urval 

Under en rekryteringstid på sju dagar på gynekologiska kliniken på 

Fuzhou sjukhuset tog forskarna kontakt med alla kvinnor över 18 år 

som led av UI. 649 patienter besökte kliniken, femton av dessa 

rekryterades.   

 

Population/Studiegrupp 

Kvinnorna var mellan 24-81 år. Elva av dessa hade UI som var 

försvårad på grund av ett annat gynekologiskt besvär och fick hjälp för 

detta. De fyra andra deltagarna besökte kliniken av andra orsaker. Två 

av deltagarna uppgav att deras läckage gjorde att de blev genomblöta 

och sex att de blev blöta, fyra sa upplevde att det blev lite fuktigt och 

tre att det bara kom några droppar. 

 

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Några otydligheter i 

urvalsprocessen. Tydlig 

datainsamlingsmetod och 

transkriberingsprocess.  

Välbeskriven 

analysmetod och 

dokumenterad metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Diskussion om 

trovärdighet, 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

Ovisshet om UI. 

Självskuld, Undvikande, 

Emotionell isolering, 

önskning om vård. 

 

Kvinnorna beskrev en 

ovisshet kring vad UI är 

och många trodde att det 

var deras eget fel att de 

drabbats. Kvinnorna 

undvek att göra saker till 

följd av sin UI och kände 

sig emotionellt isolerade. 

Vissa av kvinnorna visste 

inte att behandling gick 

att få, eller skämdes över 

att söka behandling. 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Li, F. L. W., Low, 

L. P. L., & Lee, D. 

T. F. (2007). 

Chinese women's 

experiences in 

coping with urinary 

incontinence. 

Journal of Clinical 

Nursing, 16(3), 

610-612. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2006.01755 

 

Kina  

 

 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser av 

UI hos kvinnor 

som bor i eget 

boende. 

 

Kvalitativ studie 

Design: Explorativ 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Bandinspelade semistrukturerade intervjuer som 

varade mellan 30-45 minuter. Intervjuerna utfördes direkt efter 

kvinnornas klinik besök. Forskarna kontrollerade och jämförde 

transkriberingen själva för noggrannhet av översättning och mening.  

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Urval 

Ett strategiskt urval av nio kantonesiska kvinnor som var nya på 

kliniken och diagnostiserade med stressinkontinens gjordes.  

 

Population/Studiegrupp 

Deltagarna var mellan 42-77 år. Åtta av dessa var gifta och en var 

änka. Fem av deltagarna hade besvärats av UI mindre än fem år, tre 

mellan 5-10 år och en deltagare i 16 år.  

 

Tydligt beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Tydlig urvalsprocessen, 

datainsamlingsmetod och 

transkriberingsprocess.  

Välbeskriven 

analysmetod. Några 

otydligheter kring 

dokumenterad metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Några otydligheter kring 

tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet är 

bristfällig.  

Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning bristfällig. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Låg studiekvalitet 

 

Rädslor vid att hantera 

UI, strategier för att 

bekämpa UI.  

 

Kvinnorna upplevde en 

rädsla, skam och 

förödmjukning kring att 

leva med UI.  

 

 

 

 

 



 

 

 

         15(4) 

Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

MacDonald, C. D., 

& 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 

 

Syftet var att 

undersöka äldre 

kvinnors 

upplevelser av 

att leva med UI 

i långvård.  

 

Kvalitativ studie 

Design: Explorativ 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerad intervjuer som varade mellan 

60-90 minuter. Intervjuerna var gjorda för att vara så bekväma för 

kvinnorna som möjligt. Uppföljningsträffar efter intervjun gjordes för 

att ge kvinnorna en chans att lägga till eller ändra sig.  

Analysmetod: Tema analys.  

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval användes för att samla in deltagare från två 

långvårds kliniker. Båda klinikerna var privatägda och hade 116 

respektive 118 boenden.  

 

Population/Studiegrupp 

Alla deltagare hade upplevt UI i minst 6 månader och bar alltid 

inkontinens skydd. Deltagarna var mellan 73-94 år. Ingen av deltagarna 

hade kognitiv påverkan.  

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Några otydligheter i 

urvalsprocessen. Tydlig 

datainsamlingsmetod och 

transkriberingsprocess.  

Välbeskriven 

analysmetod och 

dokumenterad metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

Betydelsen av UI för 

äldre kvinnor i 

långvården: Äldre 

kvinnor som tappar 

kontrollen. 

Självisolering: 

Upprätthålla UI hemligt. 

 

Kvinnorna beskrev en 

känsla av förlust av 

kontroll av kropp, 

värdighet, ett aktivt liv 

och självständighet. De 

upplevde ett lägre 

självförtroende och 

isolering. De kände skam 

och hade inte berättat för 

någon om sin 

inkontinens då de 

upplevde att detta inte 

var ett ämne att prata om 

i sociala sammanhang. 

Alla deltagare upplevde 

att de inte själva fick 

välja vilka 

inkontinensskydd de 

skulle ha, toalettrutiner 

och hur många gånger de 

fick byta skydd.  
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

van, den 

Muijsenbergh, M., 

& Lagro-Janssen, 

T. (2006). Urinary 

incontinence in 

moroccan and 

turkish women: A 

qualitative study on 

impact and 

preferences for 

treatment. The 

British Journal of 

General Practice: 

The Journal of the 

Royal College of 

General 

Practitioners, 

56(533), 945-949.  

 

Holland 

 

Syftet var att få 

ökad förståelse 

för UI påverkan 

på dagliga livet 

för marockanska 

och turkiska 

kvinnor och 

deras 

uppfattning av 

behandling.  

 

Kvalitativ studie 

Design: Deskriptiv 

 

Metod 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade djupgående intervjuer. 

Intervjuerna hölls i kvinnornas hem eller vid deras läkarmottagning. 

Intervjuerna varade mellan 45-60 minuter. En erfaren kvinnlig 

muslimsk forskare utförde alla intervjuer, spelade in dom och 

transkriberade dem. Om nödvändigt fanns en kvinnlig anhörig eller 

tolk med vid intervjuerna.    

Analysmetod: Data analyserades självständigt av forskarna för att hitta 

de viktigaste huvudsakliga innehållen. Forskartriangulering.   

 

Urval 

Kvinnorna rekryterades på olika sätt vid sex olika allmänna praktiker 

med ett stort antal immigrerade familjer. Kvinnor med känd UI och 

kvinnor som önskade få inkontinensskydd utskrivna tillfrågades att 

vara med. En sjukgymnast och två marockanska vårdkonsulter 

rekryterade kvinnorna. Trettio kvinnor rekryterades. 

 

Population/Studiegrupp 

Tretton av kvinnorna var marockanska och sjutton av kvinnorna 

turkiska. De hade levt i genomsnitt 24 år i Holland och alla var 

muslimer.  

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Några otydligheter i 

urvalsprocessen, 

datainsamlingsmetod och 

transkriberingsprocess.  

Välbeskriven 

analysmetod och 

dokumenterad metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Medelhög studiekvalitet 

 

Konsekvenser i dagliga 

livet. 

Förväntningar på 

behandling. 

 

UI påverkade kvinnornas 

liv negativt då de hindrar 

dem från att uppleva 

rituell renhet. Vissa 

upplevde skam men vissa 

hävdade att deras 

tillstånd var skapat av 

Allah och skämdes 

därför inte. 
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Författare, titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Metod och Design  Värdering  Resultat  

 

Zeznock, D. E., 

Gilje, F. L., & 

Bradway, C. 

(2009). Living with 

urinary 

incontinence: 

Experiences of 

women from 'the 

last frontier'. 

Urologic Nursing, 

29(3), 157.  

 

USA 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser av 

att leva med 

urininkontinens 

och öka 

förståelsen för 

upplevelsen 

utifrån deras 

perspektiv.  

 

Kvalitativ studie 

Design: Explorativ 

 

Metod 

Datainsamling: Insamling av data skedde 2003 genom djupgående 

ostrukturerade intervjuer. Plats för intervju gjordes upp mellan forskare 

och deltagare. Intervjuerna startade med frågan kan du berätta om din 

upplevelse av att leva med UI och kvinnorna fick sedan berätta sin 

historia. Alla intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant av en 

transkriptionist. Miljön, kroppsspråk och icke-verbal kommunikation 

observerades och dokumenterades i fältanteckningar för att vara till 

hjälp vid analysen. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. 

Intervjuerna fortsatte tills teoretisk mättnad var uppnådd och alla 

deltagare var intervjuade.   

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Urval 

Flygblad placerades ut på urolog-, kvinno- och familjemottagningar 

samt på äldreboenden. Deltagare kontaktade sedan själv forskaren per 

telefon. Sjutton kvinnor tackade ja till att delta i studien.  

  

Population/Studiegrupp 

Inklusionskriterier var nuvarande upplevelse av UI, kunna 

kommunicera på engelska och kvinnor som var 18 år eller äldre.  

Medelålder på de sjutton kvinnorna var 57 år och genomsnittlig tid 

med UI var 9.8 år. Fjorton av kvinnor hade sökt hjälp för sina besvär.  

 

Klart beskrivet 

sammanhang. 

Väldefinierad 

frågeställning. 

Välbeskriven 

urvalsprocess 

datainsamlingsmetod och 

transkriberingsprocess.  

Välbeskriven 

analysmetod och 

dokumenterad metodisk 

medvetenheten. 

Systematisk presentation 

av data. 

Tolkningars förankring i 

data påvisad. 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet och 

kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning. 

Implikationer för 

relevant praktik 

välformulerade. 

 

Hög studiekvalitet 

 

Dela med sig av 

hemligheten. 

Försöker passa in den i 

vardagen. 

 

Kvinnorna upplevde att 

de ville behålla sin UI 

privat, att UI påverkade 

deras liv negativt, att UI 

försatt dem i skamfulla 

situationer 

 

 


