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Sammanfattning 

Urininkontinens beskrivs som ett stort folkhälsoproblem eftersom över 50 miljoner 

personer i världen är berörda, varav en halv miljon är svenskar. Urininkontinens kan ses 

som tabubelagt där många med besvär väljer att inte söka hjälp och har svårt att prata om 

det. Syftet med denna studie var att belysa personers upplevelser av att leva med 

urininkontinens. Metoden som användes var en allmän litteraturstudie baserad på 13 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar. Sökorden som användes var 

incontinence, urinary incontinence, experience*, nurse*, quality of life*, life purpose* 

och grounded theory. Databaserna som användes var Cinahl och PubMed. I resultatet 

framkom fyra huvudkategorier: upplevelsen av levd kropp, upplevelsen av levd tid, 

upplevelsen av levt rum och upplevelsen av levda relationer. Sju subkategorier framkom: 

ett begränsat liv, en förlorad kroppskontroll, en förlorad spontanitet, den förgångna 

tiden/nutiden/framtiden, någon att räkna med och upplevelser i möten med vården. Att 

leva med urininkontinens kan innebära begränsningar i vardagen så som fysiskt, socialt 

som sexuellt vilket vårdpersonal bör ha förståelse för eftersom det är ett stort problem för 

personer. 
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Abstract 

Urinary incontinence is described as a major public health concern because of over 50 

million people worldwide are affected, of which half a million are Swedes. Urinary 

incontinence can be seen as taboo and many troublesome choose not to seek help and find 

it difficult to talk about. The aim of this study was to highlight people's experiences of 

living with urinary incontinence. The method used was a general literature review based 

on 13 qualitative and quantitative original scientific articles. The keywords used were 

incontinence, urinary incontinence, experience*, nurse*, quality of life*, life purpose* 

and grounded theory. The databases used were Cinahl and PubMed. The results revealed 

four main categories: the experience of the lived body, the experience of lived time, the 

experience of lived room and the experience of lived relations. Seven subcategories: a 

limited life, a loss of body control, a loss of spontaneity, the past time/present/future, 

someone to be reckoned with and experiences in meetings with care. Living with urinary 

incontinence may involve limitations in everyday life as physically, socially and sexually 

which health professionals should understand because it is a big problem for people.  
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BAKGRUND 

Urininkontinens kan ses som tabubelagt enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU) (2000) där många med besvär väljer att inte söka hjälp. Viktigt med grundläggande 

kunskaper som sjuksköterska inom området urininkontinens, utifrån upplevelser från personer 

som lever med urininkontinens för att lättare bemöta och skapa bra möten som grundar sig på 

personens behov och önskemål. Urininkontinens beskrivs som ett stort folkhälsoproblem 

eftersom över 50 miljoner personer i världen är berörda, varav en halv miljon är svenskar. Vem 

som helst kan drabbas, oavsett ålder eller kön. Urininkontinens ses som en dold sjukdom, den 

kan vara svår att prata om och endast hälften av alla drabbade efterfrågar behandling. 

Urininkontinens är mer förekommande hos kvinnor än män, av de 500 000 drabbade i Sverige 

är 330 000 kvinnor (SBU, 2000). Enligt Ortiz (2004) är bland annat gynekologiska operationer 

och efter vaginal förlossning anledningen till att så många kvinnor drabbas av urininkontinens.  

Urininkontinens (SBU, 2013) ökar bland personer över 65 år och uppskattas till 534 000 

drabbade äldre. Att leva med urininkontinens kan ha en stor negativ påverkan på hälsan, 

livskvaliteten, välbefinnandet och det sociala umgänget (a.a.). Inkontinenshjälpmedel (SBU, 

2000), till exempel blöjor och uridom, tillhandahålls av landsting och kommun och innefattar 

stora kostnader, de ligger mellan 2,2 och 4,4 miljarder per år inom hälso- och sjukvården (a.a.). 

 

Tidigare forskning (Milne & Moore, 2006) visar att personer med urininkontinens behöver 

träna bäckenbotten genom regelbundna knipövningar, det vill säga musklerna runt urinröret 

sammandras och stärks. För att se om knipövningarna blir utförda på rätt sätt kan personen i 

samband med blåstömning stoppa strålen genom att knipa. Roe, Milne, Ostaszkiewicz och 

Wallace (2007) menar att sjuksköterskan behöver informera om vikten av att inte skjuta upp 

toalettbesök och uppmana personerna med besvär att gå på toaletten fyra till sex gånger per dag 

för att undvika den tyngd som blir i blåsan om den inte töms helt (Roe et al., 2007).  

 

Inkontinens definieras av International Continence Society (ICS) (2005) som bristande förmåga 

att hålla sin urin eller avföring där oförmåga att hålla sin urin definieras som urininkontinens. 

SBU (2013) beskriver urininkontinens som ett samlingsbegrepp för olika typer av urinläckage 

och beskrivs som ofrivilligt läckage av urin. Ansträngningsinkontinens innebär att det kan vara 

svårt att hålla urinen i samband med nysningar, tunga lyft, vid skratt eller vid fysisk aktivitet. 
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Trängningsinkontinens innebär ofrivilligt urinläckage. Känslan av att bli kissnödig kan komma 

väldigt plötsligt och det kan bli svårt att hinna till toaletten. Blandinkontinens är ett mellanting 

av dem ovan.  Överrinningsinkontinens handlar om ett ständigt läckage av urin på grund av en 

överfylld urinblåsa. Enligt SBU (2000) förekommer detta vanligast på grund av en 

bakomliggande sjukdom som diabetes, ryggmärgsskador, multipel skleros (MS) eller vid 

prostataförstoring. Urininkontinens kan även förekomma tillfälligt enligt SBU (2013) och är 

vanligt vid läkemedel till exempel vätskedrivande, urinvägsinfektion samt vid hosta i samband 

med infektion i övre luftvägarna. Besvär som dessa försvinner när den primära källan 

behandlats. Vid funktionell urininkontinens kan det vara svårt att hinna till toaletten i tid på 

grund av fysiska hinder eller mental oförmåga. Det finns även personer som besväras av 

urinläckage nattetid vilket kan vara problematiskt för äldre personer som har svårt för att gå till 

toaletten eftersom det blir risk för fall (SBU, 2013). 

 

Upplevelse definieras av Watson (1991) som en händelse eller en känsla, varje persons egen 

tolkning av hur något är och hur det upplevs. Kelleher (2000) beskriver att en persons 

upplevelser och värderingar av sin fysiska och psykiska hälsa speglar av sig i personens 

livskvalitet. World Health Organization (WHO) (2003) definierar hälsa som ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom 

eller funktionshinder”. Hälsa ingår enligt Sullivan och Tunsäter (2001) i begreppet livskvalitet 

och syftar på personers välbefinnande. Enligt Nordenfeldt (1991) är hälsa ett tillstånd av hur 

personer upplever sig att må och hur vardagens olika påfrestningar och mål klaras av 

(Nordenfeldt, 1991).  

 

Personcentrerad omvårdnad är ett av flera omvårdnadsperspektiv som kan beskrivas utifrån 

sjuksköterskors men även utifrån personers perspektiv, till exempel personers upplevelser av 

att leva med urininkontinens. Blomqvist (2012) beskriver, att utifrån förståelse för personer kan 

omvårdnad utformas i syfte att öka välbefinnande och lindra personers lidande. Utifrån 

personers livsvärld som innefattar livet som levs, upplevs, förstås och ger mening kan 

sjuksköterskor bilda sig kunskap om hälsa och sjukdom, vilket är en viktig hörnsten i 

omvårdnadsarbetet (Blomqvist, 2012). Omvårdnaden i ett personcentrerat perspektiv kan 

beskrivas utifrån Van Manens (1997) fyra existentialer vilka är personers upplevelser av levd 

kropp, levd tid, levt rum och levda relationer som bildar en sammanhängande helhet av 
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personers livsvärld på ett skildrande sätt och kan användas som teoretisk utgångspunkt för att 

illustrera personers upplevelse av att leva med urininkontinens. Upplevelse av levd kropp 

innebär att personer både har och är en kropp, vilket gör att personer blir mer medvetna om den 

fysiska delen av kroppen när den kommer till skada. Det går inte att gå ur sin kropp och se den 

utifrån eftersom kroppen levs inifrån och utifrån samtidigt. Upplevelse av levd tid innefattar 

personers uppfattningar av förgången tid, nutid och framtid och kan uppfattas olika av personer 

beroende på varje persons livssituation. Tiden kan upplevas lång eller kort, rolig eller tråkig 

beroende på vem personen är. När en persons liv förändras på grund av sjukdom kan 

tidsuppfattningen bli annorlunda i form av upplevelser som att tiden stannar vilket gör att 

tillvaron får en annan betydelse. Upplevelse av levt rum innebär hur personer uppfattar 

omgivningen av rummet eller platsen den befinner sig i som till exempel stort eller litet och 

varmt eller kallt. Det är den yttre uppfattningen av hur platsen är när det gäller storlek, placering 

av dörrar och fönster, ljuset och så vidare. Omgivningen uppfattas olika beroende på personers 

livshistoria och tillstånd vilket innefattar tiden, kroppen och relationer. Upplevelse av levda 

relationer innebär personers egna uppfattningar och kunskap om relationer med andra personer 

i tid och rum. Relationer upplevs olika och kan innefatta tillit som beskyddande, vårdande och 

trygghetsskapande men även krävande, negligerande eller ensidigt. Relationer kan upplevas 

som positiva eller negativa beroende på varje enskild persons tillstånd vilket gör varje relation 

unik. Levda relationer kan medverka till att utveckla hopp, hopplöshet, gemenskap, hälsa, oro, 

osäkerhet samt sjukdom (Van Manen, 1997). Denna studies resultat kommer presenteras utifrån 

Van Manens fyra existentialer. 

 

I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763), 2a § och Socialstyrelsen (2005) kunna uppmärksamma personers symtom, problem 

och besvär genom frågor samt via lyhördhet för sedan vidarebefordra till läkaren som gör vidare 

bedömning. Enligt Gjerland, Almås och Grønseth (2011) är distriktsköterskor, uroterapeuter 

samt läkare de som gör bedömningar, förskriver inkontinens hjälpmedel och följer upp 

personer, till exempel, hur det fungerar med eventuella hjälpmedel. Sjuksköterskan samt annan 

vårdpersonal kan dela ut material med information till personer med urininkontinens, även olika 

apotek har en del information som de kan dela ut. Det anordnas olika kurser gällande 

inkontinensvård som de drabbade kan gå och lyssna på, bland annat är det olika universitet och 

högskolor som har den fördelen. I arbetet som sjuksköterska kommer personer med 
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urininkontinens stötas på när de söker för andra åkommor vilket gör det viktigt med kunskap 

inom området urininkontinens. I HSL (SFS 1982:763), 2a §, fastställs att en viktig del i 

sjuksköterskans arbete är att se till personer för god och säker omvårdnad, bemöta med respekt 

och uppmärksamma behov för att främja hälsa och lindra lidande. WHO:s (2014) mål i världen 

är att främja hälsa vilket innebär att i arbetet som sjuksköterska stötta och hjälpa personer, att 

finna eller förbättra hälsa för att uppnå välbefinnande och livskvalitet. Hälsa är personers resurs 

till sund livsstil och välbefinnande, att identifiera självkänslor, tillfredsställa behov, kunna 

uppleva meningsfullhet och anpassa sig till främjad hälsa och livsglädje. Kunna uppleva god 

hälsa är en viktig del för livskvaliteten. Personer kan till stor del själva påverka sin hälsa, 

positivt eller negativt, men det finns faktorer som en enskild person inte själv kan påverka. 

Dessa faktorer är politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, miljömässiga, beteendemässiga 

samt biologiska. Hälsofrämjande åtgärder jobbar med dessa faktorer och har som syfte att göra 

villkoren gynnsamma för hälsan. Socialstyrelsen (2009b) beskriver hälsofrämjande åtgärder 

som att förebygga, bevara eller förstärka hälsa och välbefinnande hos personer, vilket HSL 

(SFS 1982:763), 2c § fastställer. Enligt Gjerland et al. (2011) kan sjuksköterskor i samspel med 

personer som har besvär av urininkontinens hjälpa till med behandling och de möjligheter som 

finns, exempelvis genom att personer fyller i, mäter och antecknar mängden intagen dryck, 

urinmängd och tidpunkt i en miktionslista under två till tre dagar. Sedan kan en kartläggning 

göras av vilken typ av urinläckage det är. Miktionslistan ger en översikt av volym, 

antal/frekvens och antal tillfällen av inkontinens vilket ger en inblick i personers situation. 

Sjuksköterskor kan också be personer väga sin blöja för att få veta hur mycket urinläckage det 

handlar om, inspektera personers buk med palpation och perkussion, det vill säga, försiktigt 

trycka och knacka på urinblåsan för att upptäcka eventuell urinansamling, scanning av blåsan 

för att se mängden av urinsamlingen samt ta prover på urinen i form av en urinsticka. Gjerland 

et al. (2011) beskriver att ett fungerande samspel mellan sjuksköterskor och personer kan vara 

viktigt för ett bekvämt och tryggt möte (Gjerland et al., 2011). 

 

Omvårdnadsteoretikern Kim (2010) skriver om sina fyra domäner vilka är patienten, patienten 

och sjuksköterskan, omgivningen samt yrkesutövningen och syftar till en god samt trygg vård 

och skall fungerar som vägledning för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet. Patientdomänen 

riktar sig mot personers lika värde, alla är olika och varje person skall bemötas utifrån dennes 

särskilda behov. En viktig del är hur sjuksköterskor ställer frågor för att få den information som 
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behövs. Det är med hjälp av hur dessa frågor ställs kunna få personer att öppna sig och berätta 

det som kan vara svårt att prata om. Det gäller att sätta personen i fokus för att kunna få kunskap 

och möjlighet till förståelse för vad denne går igenom. Alla fyra domäner har en påverkan på 

varandra, de går samman med personen i fokus där sjuksköterskor har en viktig roll för 

samspelet och i syfte till ett bra möte, där sjuksköterskan i sin profession erhåller kunskap och 

kompetens för omvårdnaden. Miljön har påverkan på personers hälsa både fysiskt och psykiskt 

vilket inte får glömmas bort av sjuksköterskor, därför är det av vikt att ta reda på hur personers 

vardagliga miljö ser ut, exempelvis omgivningen och det sociala nätverket (Kim, 2010). 

 

Sjukvården har inte enligt SBU (2000) uppmärksammat urininkontinens som ett omvårdnads 

problem eftersom det inte ansetts fungera att begränsa på grund av andra bakomliggande 

sjukdomar och har därför inte registrerats i sjukvårdsstatistiken i den mån det skulle gjorts. HSL 

(SFS 1982:763), 2a § säger tydligt att sjukvården skall bedrivas utifrån personers behov och av 

trygghet. Personers behov skall tillgodoses och bygga på respekt. Sjuksköterskor ska enligt 

Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2013) i sitt yrke föra journal vilket är till grund för 

att kunna få en fullständig bild av personers omvårdnadsbehov där huvudmålet med 

dokumentation i omvårdnaden är att kunna utföra en god och säker vård. HSL (SFS 2008:355), 

kap. 1, 3 § fastställer att det är av yttersta vikt att journal skrivs för personers säkerhet och god 

vård. En journal innefattar omvårdnads anteckningar och handlingar vilka utförs eller 

inkommer i samband med vården som rör personers hälsotillstånd. Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF) (2014) översätter International Council of Nurses (ICN:s) etiska 

kod för sjuksköterskor, som sjuksköterskors ansvarsområden bland annat är att främja hälsa 

och lindra lidande (SSF, 2014).  

I omvårdnadsarbetet som sjuksköterska påträffas personer som drabbats av urininkontinens 

vilket gör denna studie viktig för att kunna, utifrån deras upplevelser bilda ny kunskap som kan 

bidra till god omvårdnad och leda till god hälsa genom bättre vård med bra möte mellan 

personer och sjuksköterskor. 

 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med urininkontinens.  
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METOD 

Designen var en allmän litteraturstudie (Friberg, 2012) vilket innebar att systematiskt söka efter 

relevanta artiklar vilka svarade mot syftet som sedan sammanställdes till ett resultat (a.a.).  

 

Urvalet bestod av vetenskapliga originalartiklar så kallat Peer Reviewed (Polit & Beck, 2012), 

kvalitativa och kvantitativa. Inklusionskriterier var kvinnor och män med urininkontinens. 

Exklusionskriterier var barn, personer som inte har urininkontinens, personer med 

faecesinkontinens, sekundärkällor exempelvis allmänna litteraturstudier så kallat review 

artiklar (a.a.).  

 

Genomförande  

Först genomfördes en pilotsökning (Axelsson, 2012), vilket innebar att söka artiklar utan krav 

på begränsningar. Utifrån syftet identifierades sökorden incontinence, urinary incontinence och 

experience* (a.a.). En del av sökorden gjordes genom trunkering* i sökningen vilket innebär 

enligt Jakobsson (2011) att söka på ordets stam eller ändelse. Exempel på ord som trunkerade 

var experience* och resulterade i alla ord som började med ordet experience till exempel 

experiences (Jakobsson, 2011). Pilotsökningen genomfördes (Axelsson, 2012) i databasen 

Summon för att få en översikt över utbudet av det som stämde överens med syftet (a.a.).  

 

Datainsamlingen till studiens resultat genomfördes systematiskt med inspiration av Polit och 

Beck (2012). Sökorden som användes var incontinence, urinary incontinence och experience*. 

Fler sökord identifierades vid pilotsökningen som användes vid datainsamlingen och de var 

patient*, nurse*, quality of life*, life purpose* samt grounded theory. Sökningen skedde i 

databaserna Summon, Cinahl, PubMed och SweMed+. Utifrån Forsberg och Wengströms 

(2013)  beskrivning används Mesh-termer för en specifik sökning av ord i databasen PubMed. 

Cinahl headings användes för en specifik sökning av ord i databasen Cinahl. Den booleska 

operatören var AND (Forsberg & Wengström, 2013). Begränsningar som användes (Polit & 

Beck, 2012) var artiklar skrivna på engelska och svenska, abstract artiklar samt artiklar 

publicerade 2000-2014. För övriga preciseringar, se bilaga 1. Artiklarnas abstract lästes för att 
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se om de svarade mot syftet. Artiklarna som svarade mot syftet skrevs ut i fulltext och artiklarna 

som inte fanns i fulltext beställdes hem för vidare granskning (a.a.). 

  

Granskningen av 19 vetenskapliga artiklar utfördes för att förstå artiklarnas (Henricson, 2012) 

innehåll och vetskap om dess kvalitet, det vill säga en kvalitetsbedömning. 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna utfördes med inspiration av Forsberg och Wengströms 

(2013) checklistor för att avgöra om artiklarna hade lågt, medelhögt eller högt vetenskapligt 

värde genom att bedöma de kvalitativa och de kvantitativa artiklarna för sig. Kvalitativa artiklar 

bedömdes utifrån syftet med studien, undersökningsgrupp, metod för datainsamling, dataanalys 

samt utvärdering av artikeln. Kvantitativa artiklar bedömdes utifrån syftet med studien, 

undersökningsgrupp, interventionen, mätmetoder, analys samt värdering av resultatet (Forsberg 

& Wengström, 2013). Artiklarna delades lika (Henricson, 2012) mellan författarna och första 

granskningen gjordes enskilt. En andra granskning skedde av alla artiklar där studierna byttes 

och lästes igenom av bägge författarna för att tillförlitligheten skulle öka och ingen information 

förbises. Granskningen ledde till att sex artiklar exkluderades eftersom de inte svarade mot 

syftet och de 13 återstående artiklarna fylldes i artikelöversikterna, se bilaga 2. Dessa artiklar 

återstod till analysen vilka var sex kvalitativa, fem kvantitativa samt två kvalitativa/kvantitativa 

(a.a.).  

 

Analys av vetenskapliga artiklars resultat skedde med inspiration av Danielsson (2012). Syftet 

med analys av resultat i kvalitativa och kvantitativa studier var att förstå och tolka vilket ledde 

till ett slutresultat. Först lästes resultatdelen för att få en bild av vad det handlade om. Texten 

översattes till svenska för att kunna identifiera likheter och skillnader. Fynden i resultatet som 

svarade mot syftet plockades ut och kodades med olika färger, det vill säga, en färg för varje 

artikel för att veta vilka fynd som tillhörde vilken artikel. Långsamt framträdde ett slutresultat 

och på så sätt kunde personers upplevelser tas fram vilket visade sig i fyra kategorier och sju 

subkategorier (Danielsson, 2012). Vilka kopplades till Van Manens (1997) fyra existensialer 

levd kropp, levd tid, levt rum och levda relationer (Van Manen, 1997). 
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Etiska överväganden och undersökningens betydelse  

Det finns krav på forskning enligt Stryhn (2007) vilket har tagits hänsyn till genom 

forskningsetiskt ställningstagande för att undvika fusk och andra osäkra forskningsresultat. 

Eftersom etiska överväganden är en viktig del valdes endast artiklar där studierna erhållit 

tillstånd från forskningsetisk kommitté, till exempel från Helsingforsdeklerationen. 

Kommittéernas uppgift är, att se till så personer som ingår i en studie inte skadas, de ska 

skyddas. Etiska överväganden innefattar att alla studier med innehållande information 

behandlades lika genom att artiklarna noga lästes igenom och undersöktes utifrån Forsberg och 

Wengströms (2013) olika checklistor, en för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar. 

All information (Olsson & Sörensen, 2011) och allt som visade sig i artiklarnas resultat som 

svarade mot denna studies syfte användes oavsett författarnas förförståelse (a.a.).  

 

Förförståelse innebär enligt Landström och Priebe (2012) att de erfarenheter och kunskaper 

författarna har med sig sedan tidigare kan ha påverkan på forskningsprocessen. Det kan vara 

värderingar och förutfattade meningar, hos författarna, angående det som studien avser att 

undersöka. Det är av vikt att vara medveten om sin förförståelse för att kunna sätta den åt sidan 

och vara neutral inför analys av resultat (Landström & Priebe, 2012).  

 

RESULTAT  

Resultatet presenteras utifrån Van Manens (1997) fyra existentialer och framställs i fyra 

huvudkategorier och sju subkategorier, tabell 1.  

 

 

Huvudkategorier: Subkategorier: 

Upplevelsen av levd kropp  Ett begränsat liv 

En förlorad kroppskontroll 

Upplevelsen av levd tid En förlorad spontanitet 

Den förgångna tiden/nutiden/framtiden 

Upplevelsen av levt rum Att alltid vara förberedd 

Upplevelsen av levda relationer Någon att räkna med 

Upplevelser i möten med vården 
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Tabell 1: Kategoriöversikt.  

 

 

Upplevelsen av levd kropp  
I huvudkategorin, upplevelsen av levd kropp, presenteras hur personers liv som lever med 

urininkontinens påverkades på olika sätt avseende ett begränsat liv och en förlorad 

kroppskontroll. 

 

Ett begränsat liv  

Kroppens förändringar hos personer som drabbats av urininkontinens resulterade i att 

livskvalitet och livsstilen upplevdes mindre tillfredsställande och det fanns påverkan på 

välbefinnandet. Livskvaliteten påverkades negativt på grund av begränsningar i vardagliga och 

fysiska aktiviteter vilka var att hoppa och springa, utföra hushållssysslor, trädgårdsarbeten samt 

att leka med sina barn, vilket kvalitativa/kvantitativa artiklar beskriver (Cheater, Baker, Gillies, 

Wailoo, Spiers, Reddish, Robertson & Cawood, 2006; Hägglund & Ahlström, 2005; 

O’Connell, Hanna, Baily, Walsh & Prosser, 2002; Teunissen, Van Den Bosch, Van Weel, & 

Lagro-Janssen, 2006; Welch, Tauben & Tennstedt, 2011). I artikeln av Welch et al. (2011) 

framkom upplevelsen av ofrivilligt urinläckage om nätterna vilket ledde till sömnstörningar på 

grund av frekventa toalettbesök (Welch et al., 2011). Livsstilen försämrades (Petry, Berry, 

Spichiger, Kesselring, Gasser, Sulser & Kiss, 2003) på grund av förändrad klädstil i form av att 

anpassa kläder till sina besvär (a.a.). Personer upplevde meningsfullhet och bättre livskvalitet 

genom att de själva valde att begränsa sig i aktiviteter som att undvika hoppa och springa men 

även genom frekvent urinering under dagen, innan aktivitet och innan sänggående samt hitta 

kläder som fungerade och ha kläder i beredskap. Men även genom att personer återtog 

kontrollen, accepterade urininkontinensen och var förberedda ledde det till upplevelser av 

bekvämlighet. Detta bidrog till att personer inte behövde frukta olyckor som urinläckage, de 

upplevde sig bekväma och det stärkte deras självkänsla vilket beskrivs i kvalitativa/kvantitativa 

artiklar (Hsiao, Moore, Insel & Merkle, 2012; Hägglund et al., 2005; Iyigun, Ayhan & Tastan, 

(2008); Maliski, Heilemann & McCorkle, 2001; O`Connell et al., 2002; Petry et al., 2003; 

Welch et al., 2011; Zeznock, Gilje och Bradway, 2009).  
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En förlorad kroppskontroll 

Att leva resten av livet med urininkontinens upplevdes som ett missnöje, personer kände sig 

utsatta och sårbara och hade känslan av förlorad kontroll vilket var det värsta som kunde hända 

en person. När urinen rann längs benen uppstod känsla av maktlöshet, ångest och osäkerhet. 

Att leva med okontrollerad kropp och att behöva använda skydd fick personerna att känna sig 

som barn igen vilket framkom i en kvalitativ artikel (Hägglund et al., 2005). 

 

Upplevelsen av levd tid  
I huvudkategorin, upplevelsen av levd tid, presenteras hur personers liv som lever med 

urininkontinens påverkades på olika sätt avseende en förlorad spontanitet och den förgångna 

tiden/nutiden/framtiden. 

 

En förlorad spontanitet 

Sexuallivet upplevdes som förändrat eftersom det inte längre blev spontant utan det var tvunget 

med planering i form av att hitta alternativa vägar bland annat genom minskat vätskeintag före 

samlag. Skydd användes i sängen för att undvika läckage på madrassen samt frekventa 

toalettbesök före eller under samlaget. Rädsla för samlag förekom hos personerna på grund av 

läckage vilket beskrivs i kvalitativa/kvantitativa artiklar (Hayder, 2012; Hsiao et al., 2012; 

Iyigun et al., 2008; Peters, Horrocks, Stoddart & Somerset, 2003).  

 

 

Den förgångna tiden, nutiden och framtiden 

Livet upplevdes (Iyigun et al., 2008; Maliski et al., 2001) först begränsat av personerna tills de 

vande och anpassade sig till nya rutiner, vilket bidrog till att de kunde acceptera sina problem 

(a.a.). Lösningar till vardagens problem kunde innebära att testa sig fram med inkontinens 

skydd, mediciner och genom att regelbundet utföra knipövningar vilket beskrivs i 

kvalitativa/kvantitativa artiklar (Hsiao et al., 2012; O`Connell et al., 2002). 
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Upplevelsen av levt rum 
I huvudkategorin, upplevelsen av levt rum, presenteras hur personers liv som lever med 

urininkontinens påverkades på olika sätt avseende att alltid vara förberedd. 

 

Att alltid vara förberedd 
Ett socialt obehag innebar osäkerhet över var det fanns toaletter och därför valde personer att 

endast resa kortare sträckor vilket ledde till avgränsad utevistelse. Personer som gick ut 

planerade sin dag och kontrollerade alltid om och var det fanns toaletter vilket 

kvalitativa/kvantitativa artiklar beskriver (Iyigun et al., 2008; O`Connell et al., 2002; Teunissen 

et al., 2006; Welch et al., 2011). I artikeln av Zeznock et al. (2009) visade det sig att det fanns 

upplevelser av oro på arbetsplatsen över toalettbesök eftersom det endast fanns en toalett till 

alla anställda vilket gjorde det svårt att hålla sig när det var kö till toaletten (Zeznock et al., 

2009). Det är inte bara att ta sig till toaletten som var svårt vilket artikeln av Cheater et al. 

(2006) beskriver eftersom äldre personer upplevde svårigheter av att ta sig på och av en 

toalettstol (Cheater et al., 2006). En kvalitativ/kvantitativ artikel (Teunissen et al., 2006) visade 

upplevelser av känslor som att känna sig ”fängslad” i sitt eget hem, medan en kvalitativ artikel 

visade på (Iyigun et al., 2008) upplevda begränsningar av att utföra sina religiösa ritualer vilket 

var ett problem i vissa kulturer där det har stor betydelse för sin religion (a.a.). 

 

Upplevelsen av levda relationer 

I huvudkategorin, upplevelsen av levda relationer, presenteras hur personers liv som lever med 

urininkontinens påverkades på olika sätt avseende någon att räkna med och upplevelser i möten 

med vården. 

 

Någon att räkna med 

Upplevelser av att känna sig obekväma i andras sällskap innebar blandade känslor och oro för 

andras tyckande över att de skulle vara orenliga eller konstiga på grund av frekventa 

toalettbesök. Detta innebar hinder av att träffa sina vänner på grund av rädsla för urinläckage 

vilket resulterade i upplevelser som ett tabubelagt område vilket beskrivs i 

kvalitativa/kvantitativa artiklar (Cheater et al., 2006; Elstad, Taubenberger, Botelho & 
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Tennstedt., 2010; Hayder, 2012; Hägglund et al., 2005; Iyigun et al., 2008; Teunissen et al., 

2006). Genanta känslor uppstod när byxorna blev blöta och familjen fick bevittna urinläckage 

vilket var en händelse som inte förväntades efter användandet av urinkateter (Iyigun et al., 

2008). Livet förändrades på grund av personernas tillstånd, de avstod att ha sex på grund av 

rädsla för urinläckage, kände frustration, ångest, nervositet och deras heder och ego var inte 

längre som förut, de lade skuld på sig själva eftersom de gärna ville vara som alla andra vilket 

kvalitativa/kvantitativa artiklar beskriver (Hayder, 2012; O`Connell et al., 2002; Teunissen et 

al., 2006; Zeznock et al., 2009). Eftersom förståelsen i sexuallivet är bristande går partners 

skilda vägar. Inställningen i sökandet av ny partner var negativ och i ett nytt förhållande kunde 

skam uppstå (Elstad et al., 2010; Hayder, 2012; Zeznock et al., 2009). I artikeln av Hayder 

(2012) upplevde personer det svårt och stressfyllt att berätta för sin nya partner om sina 

problem, ibland var det lättare att prata med en nära vän (Hayder, 2012). En aspekt som 

upplevdes viktig av personer var att bli stöttad från sin familj, vilket innebar att vara öppen och 

prata med varandra vilket kvalitativa/kvantitativa artiklar beskriver (Cheater et al., 2006; 

Hayder, 2012; Hägglund et al., 2005; Maliski et al., 2001; Petry et al., 2003). 

 

Upplevelser i möten med vården 

Attityder kan spela stor roll när det gäller att söka vård eftersom personer själva valde att avstå 

hjälp (Peters et al., 2003). Tilliten till sig själva fanns inte och personer vågade inte prata om 

sina problem för någon, inte ens för vårpersonal på vårdcentralen (Hayder, 2012). Sårade 

känslor och maktlöshet framkom i kvalitativa/kvantitativa artiklar när personer upplevde sig 

nonchalerade av vårdpersonal (Hägglund et al., 2005; Welch et al., 2011). Information från 

vårdpersonal om eventuella komplikationer som urininkontinens efter användandet av 

kvarliggande kateter samt vikten av knipövningar innan prostatektomi eller efter förlossning 

upplevdes av personer som varierande vilket kvalitativa artiklar beskriver (Iyigun et al., 2008; 

O`Connell et al., 2002; Petry et al., 2003 & Zeznock et al., 2009). Det framkom också i artikeln 

av Iyigun et al. (2008) att personer upplevde minskat förtroende och de fick själva finna lösning 

och leta sig fram till olika hjälpmedel (Iyigun et al., 2008). Information från vårdgivare 

upplevdes av personer som en viktig hörnsten i samband med urininkontinens.  Livet upplevdes 

lättare när personer fick information om eventuell urininkontinens efter användandet av kateter 
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och undervisades av vårdpersonal till själv kateterisering (Petry et al., 2003; Zeznock et al., 

2009).  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

Designen var en allmän litteraturstudie (Friberg, 2012) med ett systematiskt tillvägagångssätt. 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) är styrkan med allmän litteraturstudie att information kan 

i stor omfattning tas del av trots den begränsade tiden och resurserna exempelvis ekonomi. En 

svaghet med allmän litteraturstudie är att innehållet är sekundärdata, information kan vara 

vinklad och vissa delar kan ha förskingrats vilket gör det viktigt att vara medveten om (a.a.).  

 

Urvalet innebar (Polit & Beck, 2012) att Peer Reviewed artiklar letades upp, både kvalitativa 

och kvantitativa för att på så sätt bredda tillgången av data till resultatet samt för att minska 

risken att relevant material förbises. Peer Reviewed artiklar är tidigare granskade och godkända 

vilket stärker studiens kvalitet. Enligt Östlundh (2012) innebär Peer Reviewed en avgränsning 

i sökningen efter artiklar och gör att sökningen resulterar i artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter (Östlundh, 2012). Genom att kombinera studier (Forsberg och Wengström, 2013) 

med kvalitativ och kvantitativ ansats kunde olika typ av information om personers upplevelser 

av att leva med urininkontinens belysas och ses från olika synvinklar. Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier användes för att avgränsa sökningen utefter de krav som fanns för att ingå i 

denna studie. Dock kunde detta leda till att relevanta artiklar förbisågs. Personer oavsett kön 

med urininkontinens inkluderades, trots att det är flest kvinnor som drabbas är männens 

upplevelser lika viktiga. Exklusionskriterier var barn vilket det inte fokuserades på i denna 

studie och därför inte relevant för syftet. Urininkontinens var i fokus i denna studie och av den 

orsaken valdes faecesinkontinens hädan. Review artiklar valdes bort eftersom de är 

sekundärkällor vilket innebär att materialet är sammanställt och tolkat av andra författare (Polit 

& Beck, 2012).   
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Genomförande 

Genomförandet började med en pilotsökning (Axelsson, 2012) och sökorden som användes var 

incontinence, urinary incontinence och experience*. Dessa sökord plockades ut från studiens 

syfte för att se utbudet av relevanta artiklar (a.a.). Genom användandet av trunkering 

(Jakobsson, 2011) utökades sökningen vilket resulterade i större urval av artiklar eftersom 

ordets alla böjningsformer kom med. Pilotsökningen utfördes (Axelsson, 2012) i databasen 

Summon eftersom den innefattar allt material och ger en bred sökning. Detta gjordes för att 

säkerställa att utbudet inte var för snävt av relevanta artiklar (a.a.). 

 

Datainsamlingen gjordes (Polit & Beck, 2012) med sökorden incontinence, urinary 

incontinence, experience*, patient*, nurse*, quality of life*, life purpose* och grounded theory. 

Antalet användbara originalartiklar kunde eventuellt utökats i form av fler sökord som till 

exempel activity of daily living. Sökningen skedde i olika databaser vilka var Cinahl, PubMed 

och SweMed+ men endast Cinahl och PubMed gav relevant resultat som svarade mot syftet. 

Sökningen i databasen PubMed resulterade i en artikel som redan förekom efter sökningen i 

Cinahl (a.a.). Olika databaser användes (Björklund & Paulson, 2012) för att stärka studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet (a.a.). Databaserna var inriktade (Forsberg & Wengström, 2013) 

mot omvårdnad och hälsovetenskap vilket var relevant för syftet (a.a.). Mesh-termer och Cinahl 

headings användes (Forsberg & Wengström, 2013) för en specifik sökning av orden i just de 

databaserna vilket resulterade i relevanta artiklar. Enligt Östlundh (2012) användes den 

booleska operatören, AND, mellan sökorden i sökningen vilket försäkrade att artiklarna 

innehöll alla önskade sökord (Östlundh, 2012). Genom att begränsa till (Polit & Beck, 2012) 

artiklar skrivna på engelska och svenska gjorde att relevanta artiklar på andra språk kunde 

förbises. Artiklar på andra språk kräver mer ekonomiska resurser och tid till att översättas vilket 

inte fanns. En annan begränsning var, abstract artiklar, eftersom de ger en överblick över 

artikelns innehåll vilket gav en uppfattning av relevansen mot denna studies syfte. Artiklar 

publicerade 2000-2014 gjorde att antalet artiklar begränsades och aktuella forskningsrön 

presenterades. Med årtalsbegränsningen fanns det risk för att relevanta artiklar förbisetts vilket 

kunde påverkat denna studies resultat. Artiklar som svarade mot syftet och inte fanns i fulltext 

beställdes hem för att inte förbise relevant material till resultatet (a.a.). Ett utökat antal av 

artiklar med samma perspektiv kunde påverkat resultatet eftersom denna studie endast 
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innehåller 13 artiklar är inte studien mättad med insamlad data. Tiden var begränsad för denna 

studie vilket innebar att möjligheten till ett större arbete inte fanns. 

 

Granskningen av 19 vetenskapliga artiklarna gjordes utifrån Forsberg och Wengströms (2013) 

checklistor för att kvalitetsbedöma artiklarna till denna studies resultat på ett systematiskt sätt. 

Två artiklar bedömdes ha låg kvalitet eftersom syftet inte var tydligt. Mätinstrumenten som 

användes i artiklarna är validerade vilket stärker kvaliteten. Det finns en del brister i 

beskrivningen av analysmetoden och i beskrivningen av analysprocessen eftersom 

resultatanalysen inte var tydligt beskriven av hur de gick tillväga, vilket sänker kvaliteten. 

Genomförandet och tiden för undersökningen saknas. Fyra artiklar bedömdes ha medel kvalitet 

eftersom artiklarnas urval saknar en del i beskrivningen till exempel hur stor populationen var. 

Bortfallet var lågt eller saknades vilket stärker kvaliteten. Resultaten svarar mot syftet. 

Artiklarna stärks eftersom mätinstrumenten är validerade och mäter det som avses. 

Analysmetoden är välstrukturerad vilket stärker kvaliteten. Artiklarna var beskrivna på ett 

tydligt sätt med tabeller och figurer som presenteras i resultatet. Sju artiklar bedömdes ha hög 

kvalitet eftersom urvalet var stort i de kvantitativa artiklarna medan urvalet var mindre i de 

kvalitativa artiklarna. Bortfallet beskrivs tydligt. Artiklarnas metod är lämpligt för att undersöka 

syftet och artiklarna hade tydlig struktur, de var lättlästa. Intervjuerna i de kvalitativa artiklarna 

innehöll ostrukturerade frågor där deltagarna fick möjlighet att berätta fritt om sina upplevelser, 

de transkriberades och översattes vilket stärker artiklarnas kvalitet.  Mätinstrumenten i 

kvantitativa artiklar mäter det som avses, det är beskrivet på ett tydligt sätt med tabeller och 

figurer som presenteras i resultatet. Resultatet svarar på syftet. De kvalitativa artiklarna hade 

hög trovärdighet på grund av ”member checks ”och ”peer debriefing”, det vill säga, ifall 

respondenterna känner igen det som framkom i intervjuerna och med det som står i resultatet. 

Förförståelsen nämns i artiklarna vilket stärker artiklarnas trovärdighet ytterligare. Genom en 

individuell bedömning av alla artiklar kunde de granskas från två olika perspektiv. Detta såg 

författarna som positivt eftersom de först granskades med kritiska ögon och sedan diskuterades 

mellan författarna vilket stärker denna studies resultat. På så vis redovisas materialet på ett 

rättvisande sätt med minskad risk för att det har förvrängts eller misstolkats. En styrka i denna 

studie är att det finns många olika författare till artiklarna i studiens resultat, eftersom artiklarna 

inte är skrivna av samma författare bör det ha medfört ett brett och tillförlitligt slutresultat. 

Granskningen medförde att sex artiklar exkluderades eftersom de inte svarade mot syftet. De 
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slutgiltiga artiklarna sammanställdes i artikelöversikterna för en sammanställning av deras 

kvalitet och för att ge läsaren en överblick av vilka artiklar som ingår i studien.  Om författarna 

i denna studie inte hade granskat originalartiklarna grundligt kunde mycket tid sparats som 

kunde lagts på sökningarna. Författarna valde att lägga den tiden på granskningen för att öka 

studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Analysprocessen av de 13 artiklarnas resultat skedde med inspiration av Danielsson (2012) 

vilket ledde till ett slutresultat (Danielsson, 2012). Artiklarna som granskades (Henricson, 

2012) var publicerade på engelska vilket kan ha betydelse för resultatet eftersom de översattes 

till svenska eftersom tolkningen av språk kan skilja sig beroende på vem som översätter (a.a.).  

Analysen av materialet i de kvalitativa artiklarna (Danielsson, 2012) ledde till att de centrala 

fynden plockades ut och sammanställdes till ett resultat. Genom att fördjupa sig i innehållet 

kunde personers upplevelser tas fram och på så sätt arbetades en struktur fram till resultatet 

(a.a.). Studien innehöll fem kvantitativa artiklar vilka var svårare att läsa på grund av tabellerna 

och dess variabler. De sex kvalitativa artiklarna var lättare att läsa eftersom personernas 

upplevelser stod tydligare och mer konkret, de ger en bredare och djupare uppfattning om 

begreppet upplevelser. Skillnader fanns i resultatet mellan artiklarna vilka var att en del 

redovisades i tabellform och en del i löpande text. Resultatet var kombinerat med tabeller och 

löpande text i de två artiklarna som var kvalitativ/kvantitativ. Om studien skulle göras om skulle 

endast kvalitativa artiklar ingå eftersom de har ökad förståelse för det valda fenomenet, det vill 

säga, hur personers upplevelser kan mötas. Kvalitativa artiklar svarar på syftet på ett annat sätt, 

dock är kvantitativa artiklar en styrka då de styrker de kvalitativa artiklarna och resultatet. 

 

Författarnas förförståelse 

Författarna till denna studie har erfarenheter och möjligen förutfattade meningar om att 

urininkontinens är ett tabubelagt område, något många av de drabbade väljer att inte prata om. 

Anledningen kan vara att personerna tycker det är pinsamt eller svårt att prata om eftersom de 

är rädda för hur andra kommer reagera. Många tror de är ensamma om att leva med 

urininkontinens och att ingen förstår deras situation. Prata med sin partner om sina besvär är 

kanske inte alla gånger så lätt. Gå på gym eller leka med sina barn kan vara ett hinder för många 

personer med urininkontinens eftersom det kan uppstå läckage vid ansträngning. En del 

personer oroar sig för eventuell lukt som kan uppstå av urin. Författarna till denna studie 
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upplever att allmänsjuksköterskor har för lite kunskap inom området vilket kan göra det svårt 

att uppmärksamma och vägleda en person med urininkontinens. Samhället har för lite resurser 

och uppmärksammar området för dåligt, studier inom området är få. Därför är denna studie 

viktig, personer med urininkontinens behöver uppmärksammas. Har en sjuksköterska mer 

kunskap inom området kan personer med besvär av urininkontinens uppmärksammas, 

sjuksköterskan kan lättare identifiera symtom och ge den hjälp som behövs och hänvisa vidare 

till rätt hjälp. Syftet med mer kunskap hos sjuksköterskor är att hjälpa personer med 

urininkontinens så de kan leva ett gott liv utan att behöva känna sig ensamma eller rädda för 

vad andra kommer tycka. 

 

Resultatdiskussion  

I litteraturstudiens resultat framkom tre områden som kommer att lyftas och diskuteras, vilka 

är ett begränsat liv, en förlorad spontanitet och upplevelser i möten med vården. 

 

Denna studies resultat, ett begränsat liv, innebär förändringar och begränsningar, livet är inte 

längre som förut, vilket kan tolkas som att personer som lever med urininkontinens känner sig 

fångade i kroppen. Resultatet visade att personer med urininkontinens (Cheater et al., 2006; 

Iyigun et al., 2008; Maliski et al., 2001; O`Connell et al., 2002; Teunissen et al., 2006) upplever 

hinder i vardagen. Hinder i form av begränsad aktivitet på grund av ofrivilligt urinläckage. Till 

exempel att undvika hoppa, springa och leka med sina barn. Till och med de självklara sakerna 

som att pyssla i trädgården och sköta sina hushållssysslor var inte längre enkelt eftersom 

urinläckage uppstod väldigt lätt och plötsligt (a.a.). I resultatet framkom även att den 

begränsade aktiviteten inte alltid upplevdes som negativ, eftersom personer själva valde att göra 

sina begränsningar i form av minskade aktiviteter genom att undvika hoppa och springa. Detta 

bidrog till att livet upplevdes som mer meningsfullt med känsla av ökad livskvalitet eftersom 

personer inte behövde frukta olyckor som urinläckage (Hsiao et al., 2012; Iyigun et al., (2008); 

Maliski et al., 2001; Petry et al., 2003; Welch et al., 2011; Zeznock et al., 2009). Den vanligaste 

formen av urininkontinens är på grund av ansträngning vilket Irwin, Milsom, Hunskaar, Reilly, 

Herschorn, Coyne, Kelleher, Hampel, Artibani och Abrams (2006) och Ternet (2009) 

framhåller och styrker. Detta leder till att personer undviker, till exempel att skratta, dansa, 
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träna och umgås med sina vänner. Van Manen (1997) beskriver att personer både har och är en 

kropp. Eftersom kroppen levs inifrån och utifrån samtidigt blir personer mer medvetna om sin 

kropp när ofrivilligt urinläckage uppstår eftersom kroppen plötsligt förändras och livet kunde 

inte längre levas som förut eftersom urinläckage uppstod vid ansträngning till exempel vid lek 

med sina barn (Van Manen 1997). Begränsningar i form av mindre fysisk aktivitet (Schäfer 

Elinder & Faskunger, 2006) kan ha en negativ påverkan på hälsan som kan leda till 

följdsjukdomar, exempelvis diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar som i sin tur kan kräva mer 

vård och möjligen mer lidande för personer. Enligt Socialstyrelsen (2009a) kan detta undvikas 

om vårdpersonal jobbar tertiärpreventivt genom att förebygga och behandla problem som redan 

finns för att förhindra ytterligare skada och på så sätt undvika bestående men. HSL (SFS 

1982:763), 2a § fastställer att vårdpersonal ska utföra omvårdnad på ett säkert sätt i syfte att 

främja hälsa och lindra lidande. Förslag är att vårdpersonal bör arbeta sekundärpreventivt för 

att upptäcka symtom som urinläckage i tidigt skede, för att kunna ge tidig behandling och på så 

sätt förhindra insjuknande (Socialstyrelsen, 2009a).  

 

Studiens resultat, en förlorad spontanitet, har tolkats som när den passionerade känslan 

försvinner kan det leda till minskad upphetsning eftersom tankarna istället går åt till planering. 

Personer med urininkontinens (Hayder, 2012; Hsiao et al., 2012; Iyigun et al., 2008; Peters et 

al., 2003) upplever sexuallivet som förändrat och inte lika spontant som förut eftersom det finns 

rädsla för urinläckage. Planering var tvunget i form av minskat vätskeintag och frekventa 

toalettbesök både innan och under samlaget (a.a.). Förändringarna kunde medföra (Hayder, 

2012) att personer valde avstå samlag och i sin tur ledde det till att partners går skilda vägar på 

grund av bristande förståelse för varandra (a.a.). Enligt Stenzelius (2005) blir hela 

familjesituationen påverkad när sexuallivet blir stört. Personer får svårt att koppla av vid sexuell 

beröring eftersom rädsla för urinläckage och skam över sin kropp kan uppstå (Stenzelius, 2005). 

I annan litteratur beskriver Altman (2010) att sexuell funktionsstörning som brist på sexuella 

fantasier och lust för sexuella aktiviteter kan leda till minskad upphetsning och psykiskt lidande 

för personer. Dessutom nämner Altman att smärta i samband med samlag kan förekomma på 

grund av urininkontinens. Detta visade sig att på grund av smärta och rädsla för urinläckage 

kan fördröjd eller avsaknad av orgasm förekomma (Altman, 2010). När sexuallivet inte längre 

kan vara spontant och när den påtvingade planeringen blir ett måste kan nutiden upplevas annan 

än den förgångna tiden beroende på hur personers livssituation ser ut vilket kan kopplas till Van 
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Manens (1997) teori, angående upplevelsen av levd tid. Detta medför att framtiden kan 

förändras och göra tillvaron annorlunda samt få en annan betydelse (Van Manen, 1997). 

Sexuallivet ska inte behöva vara påtvingat, ett förhållande behöver passion och det är sorgset 

när partners behöver gå skilda vägar på grund av minskad gemenskap i förhållandet. Eftersom 

urininkontinens har påverkan på personers sexualliv är det viktigt att sjuksköterskor vid ett 

ankomstsamtal vågar fråga om hur urininkontinens påverkar sexuallivet.  

 

Ett annat intressant fynd var, upplevelser i möten med vården, och har tolkats som när personer 

söker hjälp för sina urininkontinensproblem och blir nonchalerade av vårdpersonal kan det 

medföra att personer avstår söka hjälp och problemet blir obehandlat. När personer (Hägglund 

et al., 2005; Welch et al., 2011) gick för att få hjälp upplevde de sig nonchalerade av 

vårdpersonal vilket ledde till sårade känslor och minskat förtroende (a.a.). Undervisning och 

information från vårdpersonal (Petry et al., 2003; Zeznock et al., 2009) var en viktig hörnsten, 

framförallt gällande eventuella komplikationer som urininkontinens efter användandet av 

kateter. När vårdpersonal stöttade var det lättare för personer att ta kontroll och acceptera 

problemet vilket resulterade i känslor som bekvämlighet och personer kunde vara förberedda 

vilket bidrog till att olyckor som urinläckage inte behövde fruktas (a.a.). I en review artikel 

(Mules, 2004) framkom det att frågorna som ställs av vårpersonal till personer spelar stor roll 

för att få ett öppet samtal där personer berättar om sina problem. Frågorna kan vara avgörande 

gällande hur mycket personer berättar, hur de upplever mötet och känner sig hörda (a.a.). Det 

kan hända att (SSF, 2014) vårdpersonal fokuserar mer på hjälpmedel istället för fokus på 

personers upplevelser av urininkontinens vilket gör att misstolkningar kan uppstå i mötet där 

personer känner sig nonchalerade av vårdpersonal. Det är viktigt att vårdpersonal fokuserar på 

personers upplevelser för att kunna på bästa sätt främja hälsa (a.a.). Genom att vårdpersonal 

jobbar primärpreventivt (Socialstyrelsen, 2009a) kan urininkontinensproblem förebyggas hos 

personer. Detta kan göras genom att vårdpersonal ger rätt information till personer som löper 

risk för biverkningar och komplikationer efter till exempel användandet av urinkateter. Enligt 

Kim (2010) är en viktig del i sjuksköterskans arbete ha kunskap om och kunna ställa de rätta 

frågorna för att få den information som behövs. Med hjälp av rätta frågor kan personer öppna 

sig och berätta det som kan vara svårt att prata om vilket är viktigt för att personer inte ska 

känna sig nonchalerade. Att sätta personen i fokus ger möjlighet till förståelse för vad denne 

går igenom vilket kan bidra till ökat förtroende. Miljön har påverkan på personers hälsa både 



  

24 

fysiskt och psykiskt vilket gör det viktigt att sjuksköterskor tar reda på hur personers vardagliga 

miljö ser ut för att på så sätt kunna stötta och hjälpa personer att kunna ta kontroll och acceptera 

sina problem för att i slutändan bidra till stärkt självkänsla (Kim, 2010). Utifrån Van Manens 

(1997) modell som innefattar upplevelser av levda relationer beskrivs möten som olika och kan 

bidra till tillit och trygghetsskapande, men det kan vara krävande. Relationer kan upplevas olika 

beroende på varje enskild persons tillstånd vilket gör varje relation unik. Relationer kan 

medverka till hälsa, oro och osäkerhet vilket gör det viktigt att som sjuksköterska jobba fram 

till bra möten i syfte att uppnå tillit och trygghet. Schuster (2006) beskriver att empati är något 

en sjuksköterska måste ha utan att bli för personlig eftersom sjuksköterskor ska finna sig inom 

ramen av sin profession för att kunna fånga personers känslor (Schuster, 2006). Vikten av 

information om olika komplikationer måste tas hänsyn till i mötet med personer som lever med 

urininkontinens för att bygga upp en relation med tillit för varandra. Ingen person ska behöva 

känna sig nonchalerad utan det är av största vikt att vårdpersonal hjälper personer som lever 

med urininkontinens, därtill rätt hjälp som kan innefatta hjälpmedel och stöd.  

 

SLUTSATS  

Att leva med urininkontinens innebär begränsningar i vardagen så som fysiskt, socialt som 

sexuellt vilket vårdpersonal bör ha förståelse för eftersom det är ett stort problem för personer 

av den orsaken att problemet inte syns utåt och inte klassificeras som en sjukdom. Eftersom 

urininkontinens kan vara ett dolt problem kan det vara svårt för vårdpersonal att upptäcka, men 

för personer blir det synligt när olyckor uppstår till exempel när urinen rinner längs med benen 

inför familjen. Detta kan i sin tur leda till att personer isolerar sig och känner sig fångade i sina 

kroppar. I fynden ett begränsat liv, en förlorad spontanitet och upplevelser i möten med vården 

belyses att personer upplever sig hindrade i vardagen i form av begränsad aktivitet, sexuallivet 

förändrades och personer upplevde sig nonchalerade av vårdpersonalen. Det belyses även att 

informationen upplevdes bristande gällande eventuella komplikationer. Därför är det viktigt att 

som sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet jobba preventivt, det vill säga förebygga, behandla och 

förhindra personers problem i syfte att främja hälsa. Vidare kvalitativ forskning inom området 

urininkontinens kan ge utökade möjligheter i den kliniska verksamheten. Detta kan leda till 

bredare kunskaper hos sjuksköterskor i syfte att bli bättre på att identifiera personer med 

urininkontinens i tidigt skede och vägleda vidare till rätt hjälp för att förhindra lidande. 
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Experiences of 

Women from ‘The 

Last Frontier’   

Nr 3: Perceptions and 

experiences after 

radical prostatectomy 

in Turkish men:a 

descriptive qualitative 

study. 

Nr 4: Symptom self-

management 

strategies in patients 

with non-metastatic 

prostate cancer. 

Nr 5: “It can always 

happen”: The impact 

of urinary 

incontinence on 

elderly men and 

women. 

Nr 20: Factors 

associated with 

variations in older 

people’s use of 

community-based  

continence services. 

2014-09-30 

 

PubMed 1 Urinary incontinence AND 

quality of life AND patient* 

AND experience* 

Clinical trial, 

Journal article, 

Humans, English, 

Nursing journals, 

Age 19+, 

Publication date 

2000-2014 

MESH-termer 

Abstract 

10 10 Nr 1: Patients' 

experiences of 

seeking health care 

for lower urinary tract 

symptoms  

Nr 5: The meaning of 

women's experience 

of living with long-

term urinary 

incontinence is 

powerlessness. 



 

 

*Nr 8: The nature and 

impact of urinary 

incontinence 

experienced by 

patients receiving 

community nursing 

services: A cross-

sectional cohort 

study. 

Nr 10: The nature and 

severity of urinary 

incontinence in post- 

natal woman. 

 

*Artikeln har framkommit mer än en sökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Cheater, F.M., 

Baker, R., 

Gillies, C., 

Wailoo, A., 

Spiers, N., 

Reddish, S., 

Robertson, N. 

& Cawood, C. 

  

England, 

2006. 

Arten och effekten 

av urininkontinens 

upplevs av patienter 

som får hemtjänst: 

En 

tvärsnittsstudie.* 

Syftet är att fastställa 

arten och effekterna av 

urininkontinens 

symtom som upplevs 

av patienter som 

erhåller hemtjänst. 

768 kvinnor, 188 män och 

43 som saknade uppgifter 

om kön. 

Medelåldern är 79 år. 

 

Enkäter med urin symtom 

som bestod av 25 frågor. 

Tid för datainsamling 

saknas. Frågeformulär. 

Godkänd av etisk 

kommitté. 

 

Kvantitativ design. 

Beskrivande statistik.  

Patienterna upplevde försämrad 

livskvalitet på grund av 

svårigheter att ta sig till, på eller 

av en toalettstol. De var 

missnöjda över att leva med 

urininkontinens resten av livet 

och upplevde oro och ångest. 

Patienterna upplevde sig 

begränsade i aktiviteter, hade 

sömnstörningar och sämre 

relationen med andra. 

 

Hög 

kvalitet. 

Elstad, EA., 

Taubenberger, 

SP., Botelho, 

EM. och 

Tennstedt, SL. 

 

USA, 2010. 

 

 

 

 

Bakom inkontinens: 

stigmatiseringen av 

andra urin 

symptom.* 

Syftet med denna 

studie var (1) att 

karakterisera 

stigmatiseringen av 

daglig frekvens, 

brådskande och 

skillnaderna från 

stigmatisering av 

urininkontinens och (2) 

för att beskriva ras och 

könsskillnader i 

upplevelsen av 

stigmatisering bland ett 

varierat urval av 

personer med LUTS. 

3202 kvinnor och 2301 män. 

Åldern 30-79 år.  

 

Djupa intervjuer och 

fokusgrupper. 

 

Intervjuerna genomfördes 

under 60 minuter och 

fokusgrupperna under 90 

minuter. Uppgifterna 

samlades in mellan 2007 

och 2008. Godkänd av 

etisk kommitté. 

 

Kvalitativ design. 

Grounded theory.  

Det framkom att personerna 

som deltog i studien var rädda 

för vad andra skulle tänka när de 

gick på toa så många gånger. De 

var rädda för att gå hemifrån 

och för långt bort från en toalett 

eftersom de inte kan hålla sig 

och behöver gå ofta på toaletten. 

Ständig oro över lukt som kan 

uppstå. Personer med 

urininkontinens är rädda för att 

andra ska tro att de inte är 

noggranna med sin hygien. 

Medel 

kvalitet.  

 

     



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hayder, D. 

 

Tyskland,  

2012. 

 

 

 

 

 

Effekterna av 

urininkontinens 

på sexuallivet: 

Söker ett intimt 

partnerskap.* 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effekterna av 

urininkontinens angående 

sexualitet och intima 

relationer. 

22 kvinnor och 10 män, 

medelålder 55 år. 

 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuer genomfördes 

under 27- 116 minuter. 

Datainsamlingen skedde 

under 2007 och 2008. 

Godkänd av etisk 

kommitté. 

 

Kvalitativ design. 

Grounded Theory metod. 

 

 

Deltagarna upplevde att 

urininkontinens medförde förändringar 

i deras sexual liv som påverkat både 

dem och deras partners. Deltagarna 

rapporterade att en del av deras 

manliga eller kvinnliga identitet var 

förlorat. I vissa fall ledde 

urininkontinens till separation, vilket 

upplevdes som mycket sårande för 

deltagarna och hade negativ inverkan 

på sökandet efter ett nytt partnerskap. 

Hög 

kvalitet. 

Hsiao, CP., 

Moore, IM., 

Insel, KC. 

och Merkle, 

CJ. 

 

USA, 2012. 

Strategier av 

symtom och 

självskattning 

hos patienter 

med 

prostatacancer 

utan 

metastaser.* 

Syftet med denna studie var 

tvåfaldigt: (1) för att 

bestämma sambandet 

mellan symtom, symptom 

nöd och symptom 

självskattning och (2) att 

identifiera effektiva 

strategier för självskattning 

av symtom för olika 

symptom hos män med 

prostatacancer utan 

metastaser efter RP eller 

RT. 

53 män. Medelålder 68 

år.  

 

Frågeformulär och 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Tid för genomförandet 

av intervjuer samt 

datainsamlingen saknas. 

Godkänd av etisk 

kommitté.  

 

Kvalitativ/Kvantitativ 

design. Deskriptiv 

tvärsnittsstudie.  

De upplevde att knipövningar var 

effektivt för att lindra läckage. För att 

slippa gå upp på natten och kissa fick 

de undvika att dricka innan de gick till 

sängs. Brådskande urinering ledde till 

färre resor, användande av blöja och 

sociala aktiviteter minskade. 

Medel 

kvalitet.  

Hägglund, 

D. och 

Ahlström, 

G. 

 

 

Sweden, 

2005. 

 

 

Innebörden av 

kvinnors 

erfarenheter av 

att leva med 

långvarig 

inkontinens är 

maktlöshet.* 

Syftet var att belysa 

betydelsen av kvinnors 

erfarenheter av att leva med 

urininkontinens. 

14 kvinnor. Ålder 34-

52 år. 

 

Ostrukturerade enskilda 

intervjuer. 

 

Intervjuerna varade 45-

90 minuter. 

Studien genomfördes 

under 2004. Godkänd av 

etisk kommitté. 

 

Kvalitativ design. 

En fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Kvinnorna upplevde sig vara i en utsatt 

situation, att leva med en okontrollerad 

kropp, att leva med inkontinens som 

tabu och upplever en mindre 

tillfredsställande upplevelse. 

Att leva i beredskap, att acceptera livet 

med urininkontinens och vara bekant 

med situationen bidrog till 

tillfredställelse. 

Hög 

kvalitet. 

 

     



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Iyigun. E., 

Ayhan, H. 

och Tastan, 

S. 

 

Turkiet, 

2008. 

 

Uppfattningar 

och 

upplevelser 

efter radikal 

prostatektomi 

hos turkiska 

män: en 

deskriptiv 

kvalitativ 

studie.* 

Syftet är att (1) att 

definiera erfarenheter 

och upplevelser hos 

turkiska män som 

genomgått RP och 

(2) att utforska de 

åsikter och förslag 

från män som 

genomgått RP till 

deras tränings 

innehåll. 

15 män. Medelålder 62 år. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes under 

30 och 45 minuter. 

Data samlades in under 2006 och 

2007. Godkänd av etisk 

kommitté. 

 

Kvalitativ design. 

Deskriptiv fenomenologisk 

metod. 

 

 

Upplevdes negativt med KAD. 

Känsla av förlorad kontroll och 

pinsamhet. Informationen var 

bristande från vårdpersonalen och 

urininkontinens kom som chock 

efter operation. Sexualliv 

upplevdes som förändrat och de var 

socialt begränsade. Hinder av att 

utföra religiösa ritualer. 

 

Hög 

kvalitet. 

 

 

Maliski, 

SL., 

Heilemann, 

MSV. och 

McCorkle, 

R. 

 

Los 

Angeles, 

2001. 

 

Behärskning 

av 

postprostatekto

mi, 

inkontinens 

och impotens: 

hans arbete, 

hennes arbete, 

vårt arbete.* 

Syftet var att 

beskriva par-

upplevelser av 

postprostatektomi, 

inkontinens och 

impotens. 

20 par deltog i studien.  

 

Enskilda intervjuer.  

Intervjuerna pågick i 2 timmar. 

Data samlades in under 1 år. 

Godkänd av etisk kommitté. 

 

Kvalitativ design.  Grounded 

Theory metod. 

Efter prostatektomi blev 

urininkontinens ett problem vilket 

begränsade vardagliga aktiviteter. 

Genom att de lärde sig att ta 

kontroll över problemet och var 

förberedda behövde de inte frukta 

olyckor som urinläckage. Att 

involvera sin partner i problemet 

och ha en bra balans där de delade 

tankar och känslor samt stötta 

varandra kunde de tillsammans 

bidra till en lättare återhämtning 

och ett vardagligt liv som innan. 

Medel 

kvalitet. 

O`Connell 

B.,  

Hanna B., 

Baily S., 

Walsh H. 

och 

Prosser A. 

 

Victoria, 

2002. 

Arten och 

omfattningen 

av 

urininkontinen

s hos postnatal 

kvinna.* 

Denna studie syftar 

till att öka kunskapen 

och förståelsen för 

inkontinens hos 

kvinnor efter 

förlossning. 

224 kvinnor. Åldern 20-46 

år.  

 

Två olika enkäter. 

 

Godkänd av etisk kommitté. 

 

Kvantitativ design. 

Deskriptiv statistik. 

Urinläckage i samband med fysisk 

aktivitet, hostning eller nysning var 

de vanligaste symtomen. Att ha 

små mängder av urinläckage, 

behöva urinera nattetid, känsla av 

att behöva skynda sig att tömma 

blåsan och frekvent urinering var 

också vanliga upplevelser av att 

leva med urininkontinens. 

Låg 

kvalitet. 

     



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Peters, TJ., 

Horrocks, 

S., Stoddart, 

H. och 

Somerset, 

M. 

 

UK, 2003. 

 

 

 

Faktorer 

förknippade med 

variationer hos 

äldres 

användning av 

lokalt baserade 

kontinens 

tjänster.* 

Syftet med föreliggande 

forskningen använde 

rekommenderad åtgärds 

bedömning, vilka var att 

bedöma förekomsten av 

urininkontinens i samhället 

och för att undersöka 

variationer i äldre 

människors användning av 

inkontinenstjänster. 

402 män och 513 kvinnor. 

Åldern var mer än 65 år. 

 

Enkäter. 

Godkänd av etisk 

kommitté.  

 

Kvantitativ design. 

Metodbeskrivning saknas. 

Det upplevdes viktigt att bli 

stöttad av sin partner. 

Sexuallivet upplevdes förändrat. 

Mycket berodde på attityder när 

det gällde att söka hjälp.  

Låg 

kvalitet. 

Petry, H., 

Berry, DL., 

Spichiger, 

E., 

Kesselring, 

A., Gasser, 

TC., Sulser, 

T. och Kiss, 

A. 

 

Schweiz, 

2003. 

Svaren och 

upplevelser efter 

radikal 

prostatektomi: 

uppfattningar 

om gifta par i 

Schweiz.* 

Syftet med denna studie var 

tvåfaldigt: (1) att beskriva 

svaren och erfarenheter, 

förväntningar och 

preferenser uppfattas av ett 

urval av schweiziska män 

efter radikal prostatektomi 

och deras intima partner; (2) 

för att tillhandahålla 

grundläggande data för en 

forskningsstudie inklusive 

utveckling och testning av 

interventioner för den 

specifika befolkningen i 

Schweiz. 

10 män och deras respektive. 

Medelåldern var 64 år.  

 

Enskilda intervjuer.  

Intervjuerna varade mellan 

45 och 90 minuter. 

Godkänd av etisk 

kommitté.  

 

Kvalitativ design. 

Grounded Theory metod.  

Målet var att återgå till ett 

normalt liv där det handlar om 

att återta kontrollen över sitt liv. 

Innan operationen fick de endast 

lite information om 

efterförloppet och knipövningar 

som skulle utföras. Genom att 

ha kontroll över sina problem 

stärker självkänslan av att känna 

sig bekväm och förberedd för att 

slippa känna fruktan över 

eventuella olyckor av läckage.  

Hög 

kvalitet.  

 

 

   

 

   



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Teunissen, D., 

Van Den Bosch, 

W., Van Weel, 

C. och Lagro-

Janssen, T. 

 

Nederländerna, 

2006. 

"Det kan alltid 

hända": 

Effekterna av 

urininkontinen

s hos äldre 

män och 

kvinnor.* 

 

 

Syftet med denna studie var att 

bedöma effekten av okomplicerad 

urininkontinens som livskvalitet 

hos äldre män och kvinnor i den 

allmänna befolkningen och 

identifiera faktorer som har störst 

effekt. 

56 män och 314 

kvinnor. 60 år och 

äldre. 

 

Enkäter och djupa 

intervjuer. 

Intervjuerna varade upp till 1 

timme. Datainsamlingen 

skedde mellan 1999 och 

2002. Godkänd av etisk 

kommitté. 

 

Kvalitativ och kvantitativ 

metod. Grounded theory och 

deskriptiv statistik. 

Sjukdomen påverkade 

deltagarnas liv till exempel 

genom rädsla av att lukta 

vilket gjorde de frustrerade, 

och osäkra. På grund av 

ofrivillig urinavgång reste 

de endast mindre sträckor. 

Välbefinnandet upplevdes 

negativt och sömnstörningar 

fanns. De upplevde känslor 

som rädsla över att lukta 

urin. 

Medel 

kvalitet. 

Welch, LC., 

Tauben, S. och 

Tennstedt, SL. 

 

New England, 

2011. 

 

 

 

 

Patienters 

upplevelser av 

att söka vård 

för nedre 

urinvägssympt

om.* 

Syftet med denna studie var att 

beskriva (a) anledningen till att 

patienter ger för att avslöja LUTS 

till leverantörer (b) den första 

kontakten med en leverantör, 

inklusive typ av leverantör först 

rådfrågas och de förhållanden 

under vilka patienter beskriver 

symptom och (c) patienternas 

perspektiv på att diskutera urin 

symptom med en vårdgivare. 

151 deltagare, ungefär 

lika många män och 

kvinnor. Åldern 34 till 

85 år.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Intervjuarna varade 1 timme. 

Data insamlades under 2007 

och 2008. Godkänd av etisk 

kommitté. 

 

Kvalitativ design. Deskriptiv 

metod. 

Upplevelser av begränsad 

aktivitet, de kan inte gå ut, 

de kan inte gå någonstans. 

Sömnstörningar på grund av 

frekventa toalettbesök. 

 

Hög 

kvalitet. 

Zeznock, DE., 

Bradway, C. 

och Gilje. FL. 

 

Amerika, 2009. 

 

Att leva med 

urininkontinen

s: 

Erfarenheter 

av kvinnor 

från "Den sista 

gränsen".* 

Syftet med denna studie var att 

utforska kvinnors upplevelser av 

leva med urininkontinens och få 

en bättre förståelse av 

erfarenheterna från deras 

perspektiv och historia. 

17 kvinnor. Ålder 33 

till 86 år. 

 

Ostrukturerad intervju.  

Intervjuerna varade i 30 till 

60 minuter. Data samlades 

in under 2003. Godkänd av 

etisk kommitté. 

 

Kvalitativ design. Deskriptiv 

metod. 

Personer oroade sig över 

läckage och de hade svårt att 

parat om sina problem. 

Personer ville vara som alla 

andra, de ville passa in. De 

försökte finna lösningar till 

problemen. 

Hög 

kvalitet. 

 

*Artikeln har mer resultat än det vi tagit upp eftersom det inte svarade för syftet i denna studie. 


