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AMMANFATTNING 

Bakgrund 

Urininkontinens är ett vanligt tillstånd, speciellt bland kvinnor. De som är drabbade upplever 

oförmåga att kontrollera urinavgången, med urinläckage som följd. Många kvinnor upplever detta 

som socialt och emotionellt handikappande, då det kan påverka såväl det sociala, psykiska som 

sexuella livet negativt. De vanligaste typerna av urininkontinens är stressinkontinens, 

trängningsinkontinens och blandinkontinens. Stressinkontinens innebär ett ofrivilligt urinläckage i 

samband med fysisk ansträngning. Vid trängningsinkontinens erfar kvinnan plötsliga, 

okontrollerbara trängningar med urinavgång som följd. Vid blandinkontinens förekommer både 

stress- och trängningsinkontinens samtidigt hos en person. Riskfaktorer att drabbas av 

urininkontinens är bland annat svag bäckenbottenmuskulatur, ålder, övervikt och vaginal 

förlossning. Vilken behandling som lämpar sig bäst vid tillståndet beror på typ av inkontinens. 

Bäckenbottenträning rekommenderas vid alla typer av urininkontinens. Urininkontinens är vanligt 

förekommande i hela världen och ett problem som drabbar kvinnor i alla kulturer. Uppskattningsvis 

beräknas mer än en tredjedel av alla vuxna kvinnor lida av urininkontinens någon gång under livet, 

och livskvaliteten och det dagliga livet påverkas ofta hos dessa kvinnor.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur urininkontinens påverkar kvinnors dagliga liv.  

Metod  

Vald metod för genomförandet av studien var litteraturstudie. Författaren har utgått från 18 

vetenskapliga artiklar som alla har hämtats från databasen PubMed. De inklusionskriterier som 

användes var kvinnor över 18 år samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska 

och vara publicerade de senaste fem åren. 

Resultat  

Av resultatet framkom ett tydligt samband mellan urininkontinens och ett sämre välbefinnande. Den 

ständiga oron över att drabbas av urinläckage resulterade i känslor av ångest och frustration. 

Skamkänslor var vanligt förekommande. Tillståndet upplevdes påverka kvinnors dagliga liv. Till 

exempel konstaterades att kvinnor upplevde att urininkontinens hade en negativ inverkan på deras 

förmåga att utföra fysiska aktiviteter, deras sexuella umgänge, deras arbete och deras vilja att delta i 

sociala aktiviteter. Kvinnor som drabbades av urinläckage när de befann sig i en offentlig miljö 

upplevde känslor av sårbarhet och skam. Att undvika sociala tillställningar på grund av 

inkontinensbesvären resulterade i social isolering och ofta återkommande känslor av depression. 

Kvinnor uppgav att de upplevde urininkontinens som en normal process i åldrandet och inte något 

de förknippade med sjukdom. Detta faktum, samt att kvinnor skämdes för att tala om sina besvär, 

resulterade i att få sökte medicinsk hjälp för sitt tillstånd, trots att många upplevde det som 

besvärande.  

Slutsats 

Urininkontinens har negativ inverkan på kvinnors dagliga liv på ett flertal plan, bland annat 

beträffande deltagande vid sociala och/eller fysiska aktiviteter, sexuella relationer och 

transport/resor. Till följd av urininkontinens upplever många kvinnor ångest, frustration, oro och 

depression. 

 

Nyckelord: urininkontinens, dagligt liv, sämre välbefinnande och skamkänslor. 
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BAKGRUND 

Urininkontinens innebär oförmåga att kontrollera urinavgången. Att vara kontinent innebär att själv 

bestämma när och var blåstömning ska ske. Tömningen ska ske utan ansträngning och vara 

fullständig (Hellström & Lindehall, 2006). International Continence Society [ICS] definierar 

urininkontinens som ”the complaint of any involuntary leakage of urine” (Abrams et al., 2002, s. 

117).  Det är i dag ett vanligt problem hos vuxna, speciellt bland kvinnor (Tennstedt, Link, Steers & 

McKinlay, 2008). En studie har visat att män som lider av urininkontinens upplever det som mer 

socialt och emotionellt handikappande än kvinnor (Lagro-Janssen, Hilkens, Klaasen & Teunissen, 

2008). Författaren till detta arbete kommer att fokusera på kvinnor med urininkontinens och deras 

dagliga liv.  

 

Studier av bland andra Hellström och Lindehall (2006) och Minassian, Stewart och Wood (2008) 

har visat att urininkontinens ökar med en stigande ålder. Många kvinnor som lider av 

urininkontinens upplever det som socialt handikappande då det kan påverka såväl det sociala, 

psykiska som sexuella livet negativt och många känner skam för sina besvär (Borgfeldt, Åberg, 

Anderberg & Andersson, 2010; Riss & Kargl, 2011). 

Kvinnlig anatomi och fysiologi 

Nedre urinvägarna 

De nedre urinvägarna består av urinblåsan och urinröret (Hellström & Lindehall, 2006). Urinblåsan 

vidgas lätt, vilket gör den väl lämpad att fungera som lagringsplats för urin. Blåsmuskulaturen 

kallas för detrusormuskeln. Detrudere betyder ”att fördriva”, och vid blåstömningen är det precis 

det den gör – detrusormuskeln kontraherar och pressar på sätt urinen över till urinröret (Sand, 

Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). Detrusormuskeln består av glatt muskulatur, precis som urinrörets 

inre ringmuskel (Hellström & Lindehall, 2006).  

 

Urinröret har två ringmuskler, en inre samt en yttre. Den inre muskeln är icke viljestyrd och 

stimuleras av sympatiska nervfibrer. Mellan blåstömningarna kontraherar muskelcellerna i 

ringmuskeln, vilket förhindrar urinläckage. Urinrörets yttre ringmuskel är viljestyrd. Att kontrollera 

denna muskel är något människan lär sig under barndomen. Om volymen i urinblåsan blir alltför 

stor sker dock blåstömning oavsett vilja (Sand et al., 2006).  

Miktion/blåstömning 

Normalt har volymen i urinblåsan uppnått cirka 300-500 milliliter innan sensoriska impulser 

skickas till hjärnan som signaler på blåstömning (Sand et al., 2006). Dessa trängningar kan hos 

vuxna individer undertryckas en viss tid, till ett lämpligt tillfälle för blåstömning uppstår (Hellström 

& Lindehall, 2006). Under urinblåsans fyllnadsfas hålls urinrörets ringmuskler stängda, samtidigt 

som urinblåsan vidgas och ett konstant lågt tryck bibehålls i blåsan. Under fyllnadsfasen stimuleras 

sträckkänsliga sinnesceller i urinblåsans vägg. När stimuleringen blir tillräckligt kraftig kontraherar 

detrusormuskeln samtidigt som urinrörets ringmuskler slappnar av. Detta leder till att urin strömmar 

ned genom urinröret (Sand et al., 2006). När miktionen väl har startat bibehålls ett högt tryck i 

blåsan och ett lågt tryck i urinröret. Detta resulterar i att blåsan töms fullständigt (Hellström & 

Lindehall, 2006). För att urinen ska hållas kvar i blåsan mellan blåstömningarna behöver trycket i 

urinröret vara högre än blåstrycket. Detta gäller både i vila och vid fysisk ansträngning (Allen & 

Keane, 2004).
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Urininkontinens 

Det finns olika typer av urininkontinens. De vanligaste typerna hos kvinnor är stressinkontinens, 

trängningsinkontinens och blandinkontinens (Borgfeldt et al., 2010). 

Stressinkontinens 

Stressinkontinens benämns även som ansträngningsinkontinens och innebär precis som det låter ett 

ofrivilligt urinläckage i samband med ansträngning. Detta kan vara allt från hosta och nysning, till 

skratt och hopp (Riss & Kargl, 2011). Författaren till denna studie kommer att använda sig av 

benämningen stressinkontinens. 

Patofysiologi vid stressinkontinens 

Vid stressinkontinens uppstår ett ökat buktryck till följd av fysisk ansträngning, utan samtidig 

kontraktion av detrusormuskeln. Urinläckaget uppstår genom att trycket i urinblåsan då överstiger 

det maximala tryck urinrörets inre ringmuskel kan utstå (Allen & Keane, 2004). Urinavgången sker 

utan trängningar (Borgfeldt et al., 2010).  

 

Hellström och Lindehall (2006) nämner att en tänkbar orsak till stressinkontinens är att urinrörets 

”förankring” mot symfysens baksida tänjs ut. Vidare menar de att detta leder till att urinröret 

sjunker nedåt-bakåt och då förlorar stöd från bland annat levatormuskulaturen. I kombination med 

bristande stöd även framåt, leder det till ineffektivitet hos de samverkande ringmusklernas 

låsningsmekanism. 

Trängningsinkontinens 

Begreppet trängningsinkontinens benämns olika. Enligt Riss och Kargl (2011) används även termen 

OAB (overactive bladder). Författarna lyfter fram vikten av att göra åtskillnad mellan trängningar 

och trängningsinkontinens, då trängningar kan förekomma utan urinläckage. Enligt Tubaro (2004) 

lider endast en del av de med överaktiv blåsa av trängningsinkontinens. Vidare beskriver Tubaro 

(2004) att överaktiv blåsa utan trängningsinkontinens benämns som ”OAB dry” och att överaktiv 

blåsa med trängningsinkontinens benämns som ”OAB wet”. Enligt Borgfeldt et al. (2010) 

förekommer benämningarna överaktiv/instabil blåsa samt urge-inkontinens för att beskriva 

trängningsinkontinens. Författaren till denna studie kommer att använda sig av benämningen 

trängningsinkontinens.  

 

International Continence Society [ICS] beskriver trängningsinkontinens som ”the complaint of 

involuntary leaking accompanied by or immediately preceded by urgency” (Abrams et al., 2002, s. 

117). Vidare tar de upp att de symtom som förekommer vid trängningsinkontinens varierar – från 

många små och frekventa urinläckage, till en katastrofal ”leak” där hela urinblåsan töms. Banakhar, 

Al-Shaiji och Hassouna (2012) påpekar att det förekommit diskussioner kring själva definitionen av 

trängningsinkontinens, men att många auktoriteter inom området enats om att definiera tillståndet 

som ofrivillig kontraktion av detrusormuskeln som uppstår när personen försöker att förhindra 

urinavgång.
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Patofysiologi vid trängningsinkontinens 

Vid miktion samverkar olika faktorer. Hjärnbarken, sensoriska nervimpulser från de nedre 

urinvägare samt urinvägarnas anatomiska komponenter spelar alla en stor roll. Om någon av dessa 

delar ej fungerar normalt kan det leda till trängningsinkontinens (Banakhar et al., 2012). 

Trängningsinkontinens beror på ökad irritabilitet i blåsmuskulaturen. Orsakerna till detta är dock 

oklara. Det som har konstaterats är att åldersförändringar samt upphörandet av 

östrogenproduktionen vid menopausen påverkar blåsväggens elasticitet. Vid trängningsinkontinens 

signalerar kroppen om behovet av tömning av urinblåsan redan vid liten fyllnadsgrad. Kvinnan 

erfar snabbt okontrollerbara trängningar med urinavgång som följd. När det väl har börjat har 

kvinnan ingen viljemässig kontroll över urinrörets yttre ringmuskel, eftersom hela detrusormuskeln 

kontraherar, med ökat buktryck som följd. Detta är något urinrörets muskelceller ej kan stå emot 

(Borgfeldt et al., 2010).  

Blandinkontinens 

Att säkert ställa rätt diagnos gällande vilken form av urininkontinens en kvinna lider av är svårt. 

Oftast är besvären inte renodlade en form, utan kvinnan har en huvudtyp med större eller mindre 

inslag av den andra typen (Borgfeldt et al, 2010). Blandinkontinens innebär att både 

stressinkontinens och trängningsinkontinens förekommer samtidigt hos en person (Riss & Kargl, 

2011). 

Epidemiologi 

Prevalensen av urininkontinens varierar i hög grad i olika undersökningar. Detta tros enligt 

Hellström och Lindehall (2006) bero på skillnader i själva definitionen av urininkontinens. I en 

studie av Minassian, Drutz och Al-Badr (2003) har de undersökt förekomsten av urininkontinens i 

Nordamerika, Asien, Europa, Afrika och Australien. Resultatet visar bland annat på en högre 

förekomst av urininkontinens hos kvinnor än hos män, samt att prevalensen mellan de olika 

länderna varierade. Exempelvis i Japan var förekomsten av urininkontinens bland kvinnor högst, 

och lägst var den i Singapore.  

 

Riss och Kargl (2011) uppskattar att mer än en tredjedel av kvinnor lider av urininkontinens någon 

gång under deras vuxna liv. Flera studier (Botlero, Davis, Urquhart, Shortreed & Bell, 2009; 

Tennstedt et al., 2008) har visat att den vanligaste typen av urininkontinens hos kvinnor är 

blandinkontinens, följt av stressinkontinens och därefter trängningsinkontinens. Minassian et al. 

(2008) fann att stressinkontinens var den vanligaste typen av urininkontinens, följt av 

blandinkontinens och trängningsinkontinens. Även i en studie av Ozkan, Ogce och Cakir (2010) 

konstaterades att stressinkontinens var den vanligaste typen av urininkontinens, men i detta fall följt 

av trängningsinkontinens och blandinkontinens.  

 

På äldre- och gruppboenden är problemet med urininkontinens stort (Hellström & Lindehall, 2006) 

och ofta är det också en av huvudorsakerna till att personen flyttar till ett sådant boende (Riss & 

Kargl, 2011).  

Riskfaktorer 

Svag bäckenbottenmuskulatur/stödjevävnad 

Bäckenbotten består av muskler, ledband och bindvävshinnor och spelar en stor roll för förmågan 

av kontinens av urin, gas och avföring. Samband har setts mellan svag bäckenbotten och 

urininkontinens, samt mellan brister i bäckenbottenfunktionen och trängningsinkontinens 

(Hellström & Lindehall, 2006). Dåligt stöd i området kring blåshalsen är enligt Ashton-Miller och 

DeLancey (2007) antagligen den vanligaste orsaken till stressinkontinens. 
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Kollagen är ett protein som hjälper till att bibehålla hållfastheten i stödjevävnaden kring de nedre 

urinvägarna. Stödjevävnaden stödjer bäckenbottenorganen, framförallt blåsbotten, och samband har 

setts mellan låg halt av kollagen i ledband och fascior i den urogenitala stödjevävnaden och 

urininkontinens hos kvinnor. En lägre kollagenhalt i kroppen kan leda till en ökad rörlighet av 

blåsbotten och urinrörets övre del. Om det uppstår ett ökat buktryck kan urinläckage då uppkomma 

(Hellström & Lindehall, 2006).  

Ålder 

Enligt Riss och Kargl (2011) ökar förekomsten av urininkontinens med stigande ålder. Detta 

framkommer även i studier av Hellström och Lindehall (2006) och Minassian et al. (2008). I en 

studie av Swanson, Kaczorowski, Skelly och Finkelstein (2005) gick det ej att se något samband 

mellan förekomst av urininkontinens och stigande ålder.  

 

Minassian et al. (2008) konstaterar vidare att sambandet mellan urininkontinens och stigande ålder 

beror på typ av urininkontinens. Den typ som har visat sig öka med stigande ålder är 

trängningsinkontinens (Botlero et al., 2009), medan stressinkontinens har sin peak vid menopausen 

(Riss & Kargl, 2011). Även i en studie av Coyne et al. (2011) konstateras att trängningsinkontinens 

är vanligare bland äldre kvinnor och att stressinkontinens oftare förekommer hos yngre kvinnor. 

Etnicitet 

Flertalet studier har visat att prevalensen av urininkontinens är högre hos vita kvinnor än hos svarta 

(Danforth et al., 2006; Minassian et al., 2008; Tennstedt et al., 2008). I studien av Tennstedt et al. 

(2008) var förekomsten av stressinkontinens nästan fyra gånger högre hos vita kvinnor än hos 

svarta kvinnor. Vidare fann Danforth et al. (2006) att vita kvinnor i större utsträckning drabbades av 

urininkontinens än asiatiska kvinnor. I studier (Graham & Mallett, 2001; Howard, DeLancey, Tunn 

& Ashton-Miller, 2000) har skillnader gällande urinröret och de kringliggande musklernas struktur 

och funktion kunnat påvisas mellan vita och svarta kvinnor.  

Övervikt 

Att vara överviktig har visat sig vara en betydande riskfaktor för att drabbas av alla typer av 

urininkontinens (Danforth et al., 2006; Minassian et al., 2008).  I en studie av Masue et al.(2010) 

påvisades ett tydligt samband mellan ett högt BMI och stressinkontinens. Hirayama och Lee (2011) 

konstaterar att kvinnor med urininkontinens hade ett högre BMI än de kvinnor som var kontinenta.  

Vaginal förlossning 

I samband med en förlossning kan det lätt uppstå sträckningar, bristningar och rupturer i 

strukturerna i och runt vaginan. Dessa skador kan bland annat leda till urininkontinens (Hellström 

& Lindehall, 2006). Sambandet mellan att ha genomgått minst en vaginal förlossning och att 

drabbas av urininkontinens har påvisats i flera studier (Danforth et al., 2006; Peyrat et al., 2002; 

Tennstedt et al., 2008).  

Hormonella 

I urinrörets och slidans vägg förekommer det östrogenreceptorer (Hellström & Lindehall, 2006). 

Menopausen innebär att östrogenproduktionen avtar, något som bland annat leder till att urinrörets 

slemhinna atrofierar, med försämrad genomblödning som följd. För många kvinnor uppträder detta 

som urinläckage, i samband med ett ökat tryck i bukhålan (Sand et al., 2006). I studien av Danforth 

et al. (2006) framkom det att det var en betydligt högre risk att drabbas av urininkontinens om 

kvinnan hade ätit p-piller tidigare i sitt liv. 
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Övriga faktorer 

Övriga riskfaktorer för att drabbas av urininkontinens har visat sig vara hjärt-kärlsjukdom och 

astma (Tennstedt et al., 2008). I studien av Danforth et al. (2006) konstaterades att rökning, diabetes 

mellitus och hysterektomi ökade risken att drabbas av urininkontinens. Coyne et al. (2011) fann ett 

samband mellan artrit, hypertoni eller depression och urininkontinens.  

 

Minassian et al. (2008) tydliggör skillnaderna mellan riskfaktorer och typ av urininkontinens. 

Rökning är en riskfaktor kopplad till alla typer av urininkontinens. Ett samband mellan diabetes 

mellitus och stressinkontinens konstaterades, samt ett samband mellan sköldkörtelproblematik och 

stress- eller blandinkontinens.  

Behandling 

Vilken behandling som lämpar sig bäst vid urininkontinens beror på vilken typ av inkontinens 

kvinnan lider av. Bäckenbottenträning rekommenderas vid alla typer av urininkontinens. Vid 

stressinkontinens uppmanas kvinnan att tömma blåsan före ansträngning. Kvinnan kan använda 

läckageförhindrande hjälpmedel, såsom uretrapluggar eller bindor. Operativ behandling lämpar sig 

vid uttalad stressinkontinens (Borgfeldt et al., 2010) och med dagens metoder blir mellan 70-90 

procent fria från sina besvär. Om kvinnan lider av blandinkontinens har hon små chanser att slippa 

besvär efter genomgången operation och vid trängningsinkontinens är en operation lönlös (Riss & 

Kargl, 2011). Vid trängningsinkontinens uppmanas istället kvinnan att försöka stå emot trängningen 

så länge som möjligt, så kallad blåsträning. Dessutom kan medicinsk behandling ges, i form av 

antikolinergika (Borgfeldt et al., 2010).  

 

Vidare lyfter Borgfeldt et al. (2010) fram östrogenbehandling till äldre kvinnor som ett sätt att 

lindra stressinkontinens. Masue et al. (2010) har visat att detta kan ifrågasättas. De skriver att 

östrogenbehandling tidigare har lyfts fram som något som ansågs bra för kvinnor med 

stressinkontinens, då detta kunde leda till ökad genomblödning i urinröret samt ökning av 

intraurethra-trycket, men de konstaterar att kvinnor som tidigare erhållit någon form av 

östrogenbehandling löpte dubbelt så hög risk att drabbas av urininkontinens. 

 

Borgfeldt et al. (2010) hävdar att kontroll och uppföljning av patienter som behandlas för 

urininkontinens är viktigt, då aktuell behandling kan behöva modifieras eller ersättas av annan 

behandling. 

Dagligt liv och hälsa 

Enligt Carnevali (1999) integrerar liv och hälsa med varandra och ett ömsesidigt beroende finns 

mellan de båda begreppen. Hon beskriver beroendet som en balansvåg: ”Individens livskvalitet är 

avhängig av förmågan att upprätthålla en effektiv och tillfredsställande balans mellan det dagliga 

livets krav och de inre och yttre resurser som finns tillgängliga för att tillgodose dessa krav” (s. 23).  

 

För att det dagliga livet ska uppfattas som tillfredsställande behöver de problem och krav som 

förekommer i samhället/livet vägas upp av personens inre och yttre resurser. Carnevali (1999) 

beskriver de inre resurserna som funktionell förmåga. Exempel på inre resurser är styrka, 

uthållighet, sinnesstämning, mod och kommunikation. Till de yttre resurserna räknas de som finns 

utanför individen, till exempel bostad, människor, transport och pengar.  
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Vidare belyser Carnevali (1999) att det finns faktorer i de omständigheter som påverkar en persons 

dagliga liv, som antingen kan bidra till problemet eller fungera som stöd. Ett exempel på sådana 

faktorer anses vara krav i form av vanliga/ovanliga aktiviteter, upplevelser och förpliktelser. Om 

individen saknar adekvata resurser (inre/yttre) att hantera dessa krav, kan de ge upphov till 

påfrestningar. Hon skriver: ”Till exempel kan en person med urininkontinens som måste resa bort 

uppleva andra problem än om vederbörande kunnat stanna hemma med badrummet på bekvämt 

avstånd” (s. 136). Andra exempel på påverkande faktorer är händelser och upplevelser som kan leda 

till stress, individens egna eller andras förväntningar, en främmande, obehaglig eller icke önskvärd 

miljö eller hälsorelaterade beslut och handlingar, som inte nödvändigtvis stämmer överens med 

individens värderingar, seder och bruk.  

 

Världshälsoorganisationen [WHO] har definierat hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt, mentalt och socialt välbefinnande, inte enbart frånvaro av sjukdom” (WHO 1996). Hälsa 

definieras alltså inte enbart som ett medicinskt begrepp, utan även som ett filosofiskt (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2008). Vidare beskriver SSF (2008) att hälsa bör relateras till den 

berörda personen och utgå från dennes situation och mål i livet. Hälsa beskrivs som relaterad till 

hela människan och något som formas av hennes upplevelser. Den enskilde individens upplevelse 

av hälsa kan påverkas av bland annat sjukdom, lidande och smärta, men även av till exempel 

arbetslöshet eller avsaknad av sociala relationer. Genom att sjuksköterskan visar respekt och 

förståelse för patientens värderingar och meningsupplevelser kan han/hon främja patientens hälsa. 

Livskvalitet 

Livskvalitet beskrivs av Riss och Kargl (2011) som ett begrepp som utgår från den enskilde 

individens upplevelser. De nämner att de flesta känner till begreppet livskvalitet och dess betydelse, 

men själva definitionen skiljer sig åt mellan olika individer. Detta eftersom begreppet livskvalitet 

utgår från många olika aspekter. 

 

Vidare belyser Riss och Kargl (2011) det faktum att hur det dagliga livet och livskvaliteten påverkas 

hos kvinnor med urininkontinens varierar kraftigt. Detta är beroende av vilken typ av inkontinens 

hon lider av, hur stort läckaget är, vilka aktiviteter hon utför samt vad hon har för intressen. 

 

WHO:s definition av livskvalitet är ”individuals´ perceptions of their position in life in the context 

of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 

standards and concerns” (WHO, 1996, s. 5). Begreppet livskvalitet delar WHO in i fyra 

underkategorier, där varje kategori innefattar olika begrepp. De fyra kategorierna benämns; fysisk 

hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer och miljö.  

 

Fysisk hälsa innefattar bland annat arbetskapacitet och individens förmåga till dagliga aktiviteter 

(WHO, 1996). Riss och Kargl (2011) belyser livskvalitet som ett begrepp där många faktorer 

samspelar. En sådan faktor kan vara förmåga att kunna sköta sin personliga hygien under ett 

arbetspass. Detta kan till exempel vara svårt för en busschaufför, som spenderar många timmar i 

sträck på vägarna utan någon tillfredsställande tillgång till en toalett. En lärare å andra sidan är 

kanske orolig för att eleverna ska upptäcka hans/hennes besvär då urinläckage kan uppstå plötsligt 

utan chans att hinna till en toalett i tid.  

 

Till psykisk hälsa räknas bland annat positiva och negativa känslor, kroppsuppfattning och 

självkänsla (WHO, 1996). Riss och Kargl (2011) konstaterar i sin studie att urininkontinens kan 

upplevas som pinsamt och besvärligt. Minassian et al. (2003) finner i sin studie att personer med 

urininkontinens undvek att söka medicinskt hjälp för sina besvär, bland annat på grund av att de 

skämdes för sitt tillstånd.  

 

WHO:s (1996) kategori ”sociala relationer” innefattar personliga relationer, socialt stöd samt 

sexuell aktivitet. Tennstedt et al. (2006) konstaterar att sexuell funktion var en faktor som upplevdes 

påverka livskvaliteten. 



7 

Miljö innefattar bland annat frihet, tillgång till sjukvård och kvaliteten på denna, och medverkan 

och möjlighet till fritidsaktiviteter (WHO, 1996). I dagens postindustriella samhälle påverkas 

livskvalitet, i stor utsträckning, av förmåga och möjlighet att kunna utföra olika sporter, 

fritidsaktiviteter, transporter/resor med mera (Riss & Kargl, 2011). 

Problemformulering 

Urininkontinens beskrivs av Hellström och Lindehall (2006) som ett problem som sannolikt 

kommer att öka i framtiden. Detta eftersom de äldre i samhället blir allt fler och prevalensen av 

urininkontinens har visat sig öka i takt med stigande ålder. Av litteraturen framkommer det även att 

urininkontinens är vanligt förekommande i världen och ett problem som drabbar kvinnor i alla 

kulturer. Vidare framkommer det att livskvaliteten och det dagliga livet ofta påverkas hos kvinnor 

som lider av urininkontinens (Hellström & Lindehall, 2006; Minassian et al., 2008; Riss & Kargl, 

2011). 

 

I SSF:s rapport (2008) ”Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete” står det bland annat att 

alla sjuksköterskor arbetar med hälsofrämjande arbete. Vidare står det att ”sjuksköterskans insatser 

för att främja individuell hälsa kan innebära att förebygga och motverka sjukdom, lidande och död, 

men eftersom hälsa också kan förstås som en process som personen själv skapar och upplever i det 

dagliga livet kan insatserna ibland riktas mot att förstärka en persons resurser och förmågor samt att 

belysa mening i upplevelser” (s. 4).  

 

Vidare lyfter SSF fram i rapporten från 2008, att det är viktigt att som patient känna sig delaktig i 

sin egen vård och omvårdnad, samt att känna en tilltro till sjukvårdspersonalen. En respektfull 

dialog mellan sjuksköterska och patient lyfts fram som ett sätt att göra patienter delaktiga i vården 

och i beslutsprocessen. Om patienten känner sig delaktig i sin egen omvårdnadsprocess kan det 

resultera i att denne tar mer ansvar för och kontroll över sin livssituation, något som leder till ett 

ökat välbefinnande. 

 

Som sjuksköterska ska patientens behov vara i fokus och en förståelse för dennes situation och 

upplevelser bidrar till att främja hälsa hos patienten. Att ha en kunskap och förståelse för hur 

kvinnors dagliga liv påverkas av att leva med urininkontinens är därför viktigt. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur urininkontinens påverkar kvinnors dagliga liv. 

METOD 

Val av metod 

Vald metod för genomförandet av studien var litteraturstudie. Författaren utgick från vetenskapliga 

artiklar. För att en artikel ska räknas som vetenskaplig krävs det att själva resultatet redovisas för 

första gången i en vetenskaplig tidskriftsartikel, så kallad primärpublicering (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vidare beskriver författarna att artikeln ska gå att hitta i olika databaser, det vill 

säga vara tillgänglig för andra och inneha en särskild struktur, med en inledning/bakgrund, syfte, 

metod, resultat och diskussion. Artikeln ska vara granskad, så kallad peer review. En litteraturstudie 

kräver att tidigare gjorda studier, som ligger till grund för författarens sammanställning, granskning 

och analys, uppfyller kraven om god kvalitet, samt att det finns ett tillräckligt stort antal tidigare 

gjorda studier. De vetenskapliga artiklarna måste vara originalartiklar. Grunden för litteraturstudien 

ska ligga i ett tydligt formulerat syfte (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Urvalskriterier 

De inklusionkriterier som användes var artiklar skrivna på engelska eller svenska, eftersom dessa 

språk är de som författaren behärskar. Artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem åren. Detta 

för att kunna genomföra en litteraturstudie baserad på aktuell forskning, något som Forsberg och 

Wengström (2008) lyfter fram som en viktig del av en litteraturstudie. Endast kvinnor över 18 år 

inkluderades, då studien syftar till att beskriva det dagliga livet hos vuxna kvinnor.   

Datainsamlingsmetod  

Databassökning 

Författaren har genomfört systematiska litteratursökningar efter vetenskapliga artiklar i databaserna 

PubMed och Cinahl. Dessa databaser innehåller litteratur som kan tänkas kunna hjälpa till att 

besvara studiens syfte. 

 

PubMed är en bred databas vars vetenskapliga litteraturinnehåll omfattar medicin, omvårdnad och 

odontologi. Majoriteten av litteraturen är på engelska. Cinahl inkluderar vetenskaplig litteratur 

främst beträffande omvårdnad, men även sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

Sökningarna genomfördes i flera databaser, då det ej är tillräckligt att enbart basera sökningen på en 

databas (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006). Författaren genomförde även litteratursökning i 

databasen PSYCINFO, som inkluderar vetenskaplig litteratur beträffande psykologisk forskning 

(Forsberg & Wengström, 2008), utan tillfredsställande resultat. Sökningarna genomfördes under 

mars 2012.  

Genomförande 

Sökord relevanta och adekvata för studiens syfte användes och redovisas i tabell I på 

nästkommande sida. Femton inkluderade artiklar återfanns vid sökningar i såväl PubMed som 

Cinahl. I PubMed återkom dessutom en del artiklar vid olika sökkombinationer. I tabellen 

presenteras artiklarna i den databas/sökkombination där de först påträffades. Alla inkluderade 

artiklar är hämtade i PubMed, då de påvisades i denna databas först. 

 

I det initiala skedet av databassökningen användes sökorden ”urinary incontinence” och ”activities 

of daily life”. Forsberg och Wengström (2008) lyfter fram att det är vanligt att utgå från ord i 

frågeställningen och kombinera dessa med sökoperatorer såsom ”AND”, ”OR” och ”NOT”. 

Författaren kombinerade sökorden med ”AND”, ett ord som enligt Forsberg och Wengström (2008) 

kan begränsa sökningen och på så vis ge ett ”smalare” resultat.  

 

I PubMed användes MeSH-termer i så stor utsträckning som möjligt. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) kan MeSH-termer kombineras med andra sökord (så kallad fritextsökning) och 

på så vis erhålls ett mer begränsat antal träffar. Författaren använde sig av denna metod vid de 

sökningar där resultatet i träffarna inte var av önskvärt innehåll. Författaren upplevde även 

fritextsökning som hjälpsam vid för få antal relevanta träffar, där fritextsökningen resulterade i att 

artiklar som bättre hjälpte till att besvara studiens syfte kom fram. 
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Tabell I.  
Artikelsökning i PubMed, mars 2012.   Avgränsningar PubMed: engelska,  

    svenska, kvinnor, publicerat de senaste  

    fem åren, vuxna 19 år+.     

Databas  Sökord Antal träffar Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar  

PubMed Urinary incontinence 

(MeSH/major topic) AND 

Activities of Daily living 

(MeSH). 

36 16 5 2 

PubMed Urinary incontinence 

(MeSH) AND  

quality of life (MeSH) AND 

Acitivities of Daily living 

(MeSH) 

21 9 6 2 

PubMed Urinary incontinence 

(MeSH/ 

major topic) AND Daily 

living 

107 21 7 2 

PubMed Urinary incontinence, 

(MeSH) AND quality of life 

(MeSH) and psychosocial 

impact 

4 2 2 2 

PubMed Urinary incontinence/ 

psychology (MeSH) AND 

quality of life (MeSH) 

118 17 5 1 

PubMed Urinary incontinence                         

(MeSH) AND shame 

(MeSH) 

49 6 1 1 

PubMed  Urinary incontinence      

(MeSH/major topic) AND 

embarressment 

12 7 4 3 

PubMed Urinary Bladder,     

Overactive (MeSH) AND 

quality of life (MeSH)

  

128 15 5 1 

PubMed Urinary Bladder, Overactive 

(MeSH) AND work*  

(*= trunkering, vilket 

resulterar i att olika 

varianter av ett begrepp 

täcks in). 

20 4 2 1 

 

Manuell sökning 

 

När författaren fann en artikel som ansågs kunna hjälpa till att besvara föreliggande studies syfte 

studerades dess referenslista, då denna innehåller annan litteratur som berör ämnet. Forsberg och 

Wengström (2008) beskriver att söka litteratur på detta sätt benämns som manuell sökning.  

 

I PubMed får den som utför sökningen tips på artiklar som berör liknande ämnesområden, så 

kallade related articles. Detta räknas också till manuell sökning. Enligt Willman et al. (2006) kan 

databassökningar med fördel kompletteras av manuella sökningar och författaren har via denna 

metod inkluderat tre artiklar. Totalt ingår 18 vetenskapliga artiklar i föreliggande studie.  
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Dataanalys 

I den initiala fasen av datasökningen erhölls en överblick av ämnesområdet genom att läsa 

artiklarnas titel. Abstracten till de rubriker som var av intresse, med åtanke på föreliggande studies 

syfte, granskades sedan. Resultatet i de artiklar vars abstract ansågs motsvara valda kriterier har 

noggrant lästs igenom. Detta för att ge möjlighet att kritiskt kunna granska och analysera artiklarna.  

För att klassificera och kvalitetsvärdera artiklarna utgick författaren från bedömningsunderlaget av 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman et al. (2006) (bilaga I). De artiklar som ansågs 

vara av hög eller medelhög kvalitet inkluderades och totalt har 18 artiklar slutligen inkluderats. För 

sammanfattning av inkluderade artiklar, se matris (bilaga II).  

 

Vid läsning av artiklarna har föreliggande studies syfte funnits i åtanke. När varje artikel noggrant 

lästs igenom och sammanställts i en matris (bilaga II), påbörjades sammanställningen av nästa 

artikel. Ord och meningar som författaren ansåg kunde hjälpa till att beskriva hur det dagliga livet 

påverkas hos kvinnor med urininkontinens ströks under. Detta gjorde det lättare att se vilka olika 

områden som dök upp. Utifrån dessa områden skapade författaren rubriker under vilka resultatet 

kunde presenteras. Om det framkom ett nytt område av artikelns resultat formulerades en ny rubrik 

och informationen sammanställdes under rubriken. Oftast framkom liknande områden i artiklarna 

och författaren behövde därför inte formulera alltför många olika rubriker. När sammanställningen 

av samtliga artiklar var klar erhölls en överblick över funna områden/rubriker. Dessa placerades 

sedan ut under ett antal huvudrubriker och blev således underrubriker. När sammanställningen av 

samtliga artiklar var klar läste författaren igenom denna och erhöll på så vis en överblick av 

resultatet. Detta resulterade i att andra rubriker användes, som bättre upplevdes strukturera och 

tydliggöra resultatet för läsaren. 

Tillförlitlighet 

Författaren till föreliggande studie har haft som avsikt att endast använda vetenskapliga artiklar.  

För att säkerställa att inkluderade artiklar, funna vid datasökning i PubMed, var originalartiklar 

kontrollerades dessa i Ulrichs periodicals directory. I Cinahl användes avgränsningarna ”peer-

review” och ”research article” för att garantera att de artiklar som visades i träfflistan var 

vetenskapliga originalartiklar. 

 

Forsberg och Wengström (2008) belyser vikten av att i en litteraturstudie inkludera artiklar med 

högst bevisvärde, då alla publicerade vetenskapliga artiklar inte håller hög kvalitet. Att kritiskt 

granska och värdera forskningsresultat är således viktigt. Vad gäller olika studiers trovärdighet och 

generaliserbarhet lyfter författarna fram begreppen reliabilitet och validitet. Helgesson (2006) 

beskriver reliabilitet som tillförlitlighet och validitet som giltighet. Det uppnådda resultatet ska med 

andra ord inte ha uppkommit av en slump och det som har undersökts ska vara det avsedda och inte 

något annat. I enlighet med detta har författaren till föreliggande studie kritiskt granskat artiklar och 

enbart inkluderat artiklar av god kvalitet och hög generaliserbarhet. Alla inkluderade artiklar har 

lästs igenom noggrant ett flertal gånger. Detta för att säkerställa att författaren tolkat artiklarnas 

resultat på rätt sätt samt att översättningen från engelska till svenska överensstämde med 

originaltexten i så stor grad som möjligt.  
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Forskningsetiska överväganden 

I det initiala skedet av arbetet med en litteraturstudie är det viktigt att etiska överväganden görs 

gällande urval och presentation av resultatet. Med detta menas bland annat att redovisa alla 

referenser författaren har använt sig av i litteraturstudien och att de artiklar som inkluderas och 

presenteras är av det slag att de både stödjer respektive inte stödjer författarens egen åsikt. Vidare 

belyses vikten av att vid en litteraturstudie ej fabricera, förfalska eller plagiera resultat, då detta är 

förbjudet (Helgesson, 2006) Samtliga inkluderade artiklar har granskats av etiska kommittéer eller 

haft tydliga etiska överväganden. 

 

Författaren har haft som avsikt att alla inkluderade artiklar ska vara av vetenskaplig karaktär. 

Använt material ska inte framställas på ett för läsaren missvisande sätt. Inte heller ska redovisat 

material innehålla plagiat eller vara förfalskat på något vis. Artiklarna författaren har använt sig av 

ska styrka det förväntade resultatet, men även artiklar som har visat sig inte stödja författarens egen 

åsikt har inkluderats. Alla referenser författaren hänvisar till i studien redovisas enligt godkänd 

referensmall. 

RESULTAT 

Resultatet redovisas under huvudrubrikerna psykisk påverkan, fysisk påverkan, social påverkan, 

problem i olika miljöer, strategier i att hantera inkontinensbesvär och söka hjälp, samt underrubriker 

som beskriver på vilket sätt kvinnan påverkas av inkontinensbesvären. 

Psykisk påverkan 

Välbefinnande 

Flertalet studier (Botlero et al., 2010; Lasserre et al., 2009; Mladenović Segedi et al., 2011; Nilsson 

et al., 2009) fann ett tydligt samband mellan urininkontinens och sämre välbefinnande. Majoriteten 

av kvinnorna i studien av Nilsson et al. (2009) upplevde att urininkontinens hade en negativ 

inverkan på deras liv. I flera studier påvisades ett samband mellan framför allt blandinkontinens och 

försämrat välbefinnande (Botlero et al., 2010; Lasserre et al., 2009). Knorst et al. (2011) fann att det 

dagliga livet påverkades i större utsträckning hos de kvinnor som led av blandinkontinens, än hos 

de som led av stress- eller trängningsinkontinens. Safarinejad (2008) fann att trängningsinkontinens 

hade en negativ inverkan på kvinnors livskvalitet och Hemachandra et al. (2009) beskrev att 

stressinkontinens hade en negativ inverkan på kvinnors välbefinnande. I studien av Jamison et al. 

(2007) påvisades ett samband mellan ångest och urininkontinens hos kvinnor i åldrarna 25-39 år. 

Oro och frustration 

Nicolson et al. (2008) konstaterade att oron över att drabbas av urinläckage och att inte ha 

möjlighet att uppsöka en toalett vid behov resulterade i en ständig ångest hos kvinnorna. Vidare 

konstaterades att känslan av trängningar inte alltid innebar att kvinnorna nödvändigtvis behövde 

tömma blåsan eller kom att drabbas av urinläckage. Enbart vetskapen om att inte ha möjlighet att 

besöka toaletten resulterade i känslor av ett påtagligt behov att tömma blåsan. Detta som en 

konsekvens av att ha levt med urininkontinens och den konstanta oro att drabbas av urinläckage 

som tillståndet medför.  
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Hermansen et al. (2010) konstaterade att kvinnor upplevde att urininkontinens påverkat deras 

emotionella hälsa, där känslor av frustration och skamkänslor var de dominerande inslagen. Även 

Mladenović Segedi et al. (2011) beskrev i sin studie att kvinnor som led av urininkontinens 

förknippade detta med känslor av frustration och även av nervositet. En av kvinnorna i studien av 

Nilsson et al. (2009) beskrev att hon blev frustrerad och ledsen när hon drabbades av urinläckage 

och att hon till följd av detta förlorade intresset och glädjen i allting hon gjorde. Jácome et al. 

(2011) fann att kvinnor i samband med urinläckage hade känt sig bekymrade, irriterade och 

frustrerade, men trots dessa känslor upplevdes inte urininkontinens ha någon större inverkan på 

deras dagliga liv.  

Självförtroende 

Nilsson et al. (2009) fann att kvinnor upplevde känslan av att vara mindre attraktiva, som ett 

resultat av deras urininkontinens. Denna känsla förekom oftare hos kvinnor med stress- och 

blandinkontinens. Som en följd av urininkontinens upplevde kvinnor i studien av Hemachandra et 

al. (2009) skamkänslor, känsla av lågt självförtroende och känslan av kroppsförakt. En av 

kvinnorna beskrev att hon ständigt kände sig stressad och orolig. Nicolson et al. (2008) 

konstaterade att trängningsinkontinens hade en negativ effekt på självförtroendet hos de drabbade 

individerna. Det låga självförtroendet påverkade i stor utsträckning sexualitet och sexuella 

relationer.  

Depression 

I flera studier påvisades ett samband mellan urininkontinens och depression (Knorst et al., 2011;  

Mladenović Segedi et al., 2011). I en studie av Jamison et al. (2007) kunde enbart ett samband 

mellan mellan depression  och urininkontinens påvisas hos kvinnor yngre än 50 år. Nicolson et al. 

(2008) fann att urininkontinens kunde orsaka avbruten sömn, något som i sin tur beskrevs vara 

utmattande för de drabbade kvinnorna. Detta ansågs kunna förvärra känslor av ångest och 

depression hos kvinnorna. En kvinna uppgav att hon behövde gå upp och gå på toaletten tre-fyra 

gånger per natt. Safarinejad (2008) fann ett samband mellan trängningsinkontinens och trötthet 

samt mellan trängningsinkontinens och depression. Vidare fann Nicolson et al. (2008) att kronisk 

depression var ett karakteristiskt inslag hos de som levt med urininkontinens under en längre tid. En 

av kvinnorna i studien beskrev att tillståndet påverkade hela hennes liv. 

Förmågan att utföra vardagssysslor 

I studien av Mladenović Segedi et al. (2011) framkom det att urininkontinens kunde upplevas ha 

negativ inverkan på förmågan att kunna utföra vardagssysslor, medan Hemachandra et al. (2009) 

kunde konstatera att de flesta av kvinnorna med stressinkontinens inte ansåg att tillståndet 

påverkade deras förmåga att utföra vardagssysslor eller utomhussysslor, såsom trädgårdsarbete.  

Fysisk påverkan 

Fysiska aktiviteter 

Hayder och Schnepp (2010) och Nilsson et al. (2009) konstaterade att kvinnor med urininkontinens 

upplevde att tillståndet hade en negativ inverkan på deras fysiska aktiviteter, såsom dans, simning, 

gång och fotboll. Detta samband kunde påvisas hos en klar majoritet av kvinnorna i studien av 

Nilsson et al. (2009). Vidare beskrevs inkontinensbesvären och dess inverkan av förmågan till 

fysisk aktivitet kunna upplevas som ett stort eller relativt stort problem i kvinnornas liv. Även 

Hermanson et al. (2010) fann att urininkontinens upplevdes begränsa kvinnors förmåga att utföra 

fysiska aktiviteter. Mladenović Segedi et al. (2011) konstaterade att alla kvinnorna som led av 

urininkontinens, i olika grad undvek fysiska aktiviteter, såsom simning och konditionsträning. 

Knorst et al. (2011) fann ett samband mellan begränsningar av fysiska aktiviteter och framför allt 

blandinkontinens. 
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Salvatore et al. (2009) fann i sin studie att kvinnor hade beslutat sig för att byta den idrott de 

utövade på grund av att inkontinensbesvären upplevdes ha en alltför stor negativ inverkan på deras 

förmåga att utöva idrotten. Vidare fann författarna att kvinnor hade fått begränsa sättet de utförde 

sin favoritidrott på, i syfte att minska urinläckagen.  

Påverkan på arbetslivet 

Studier (Lasserre et al., 2009; Nilsson et al., 2009) konstaterade att kvinnor upplevde att deras 

inkontinensbesvär hade en negativ inverkan på deras arbete. I studien av Nilsson et al. (2009) 

beskrevs detta kunna upplevas som ett stort problem. Vidare beskrevs att gå på toaletten vid behov 

som något som inte alltid kunde utföras på arbetsplatsen. En kvinna hade blivit tvungen att 

sjukskriva sig på grund av sina besvär. En av kvinnorna i studien av Hemachandra et al. (2009) 

beskrev att hon, på grund av stressinkontinens, inte kunde delta när hennes arbetsgivare anordnade 

utbildningsprogram. Enligt henne resulterade detta i att arbetsgivaren inte ansåg att hon var 

tillräckligt engagerad i sitt arbete. 

Social påverkan 

Sociala aktiviteter 

Hemachandra et al. (2009) tog upp att fler än hälften av kvinnorna i studien upplevde begränsningar 

beträffande deras inkontinesproblematik och sociala aktiviteter, såsom biobesök, besöka 

vänner/släktingar eller ha picknick. Kvinnorna begränsade sin medverkan vid sociala tillställningar 

av rädsla att andra personer skulle upptäcka deras urinläckage. De uppgav att det var svårt att 

försöka undvika att hosta, skratta eller nysa när de medverkade vid sociala tillställningar. 

Mladenović Segedi et al. (2011) fann att alla kvinnorna med urininkontinens upplevde urinläckage i 

samband med hosta, nysning eller skratt. Vidare fann de att kvinnor, till följd av sina 

inkontinensbesvär, valde att inte delta i sociala tillställningar i lika stor utsträckning som förut.  

 

I studier (Hayder & Schnepp, 2010; Nilsson et al., 2009) konstaterades att kvinnorna upplevde att 

urininkontinens begränsade deras sociala liv, beträffande umgänge med vänner, teaterbesök, 

shopping, resor med mera. Nilsson et al. (2009) nämnde att detta var påvisbart hos nästan hälften av 

kvinnorna. Lasserre et al. (2009) har konstaterat att inkontinensbesvären påverkade kvinnors vilja 

att lämna hemmet. Vidare konstaterades att kvinnor upplevde att tillståndet kunde ha en negativ 

inverkan på deras förmåga att gå i trappor, samt att det påverkade deras vilja att shoppa. 

Odör och klädval 

Hermansen et al. (2010) fann att urininkontinens påverkade kvinnors klädval och att rädsla för odör 

begränsade deras medverkan vid olika tillställningar. Även Nilsson et al. (2009) fann oro för odör 

förekommande hos kvinnor med urininkontinens. Vidare uppskattade Nilsson et al. (2009) att cirka 

hälften av kvinnorna i studien beskrev att inkontinensbesvären resulterade i ett behov av att byta 

kläder ofta. Val av kläder i samband med vistelse i offentliga miljöer är även något som nämndes i 

ett flertal andra studier (Hayder & Schnepp, 2010; Hemachandra et al., 2009; Nicolson et al., 2008). 

Mörka kläder av tjockare material uppgavs hjälpa till att dölja eventuella urinläckage (Hayder & 

Schnepp, 2010).  

Parrelation 

Kvinnor som levde med en partner upplevde att deras inkontinensbesvär påverkade deras relation 

negativt (Nilsson et al., 2009). En kvinna i studien beskrev att hon blev nervös och inte kunde 

slappna av ordentligt eftersom hon oroade sig för urinläckage och att lukta illa när hon och hennes 

partner var intima. I studien av Hemachandra et al. (2009) berättade en kvinna att hennes man hade 

informerat henne om att hon ”stank” urin. Kvinnor i ovan nämnda studie oroade sig över att deras 

män skulle lämna dem som en följd av deras inkontinensbesvär.  
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Coyne et al. (2007) beskrev i sin studie att kvinnorna som levde i en parrelation kände en 

tacksamhet gentemot sin partner, som stannade med dem trots deras inkontinensbesvär. Tre av 

kvinnorna i studien var singlar och för dem upplevdes urininkontinens som mer besvärande än för 

dem som var i en relation. I studien av Hayder och Schnepp (2010) framkom det att de kvinnor som 

levde som singlar upplevde svårigheter med att påbörja en ny relation med en partner. Att tala om 

sina inkontinensbesvär upplevdes som särskilt svårt och dessutom fanns en rädsla att bli avvisad. 

Hos de som levde i en parrelation fanns en önskan om att deras partner skulle visa förståelse för 

deras inkontinensbesvär och de problem som uppkom tillföljd av detta.  

Sexuellt umgänge 

Enligt Coyne et al. (2007) hade kvinnor med inkontinensbesvär sexuellt umgänge mer sällan än en 

gång per månad. Hur symtomen påverkade kvinnornas sexuella hälsa varierade, från att ha minskad 

lust, till att helt avstå från sexuell aktivitet tillsammans med sin partner. Vidare beskrevs att oro 

kring odör och urinläckage under själva samlaget var en stor bidragande orsak till att den sexuella 

lusten avtagit, men även faktorer såsom menopausen, åldrande och hysterektomi beskrevs som 

tänkbara orsaker. En kvinna i studien av Hägglund och Wadensten (2007) beskrev att hon inte 

kände sig fräsch och avslappnad i en intim situation om den inte var planerad, något som enligt 

henne själv tog bort det spontana och lustfyllda i situationen. En annan kvinna beskrev att hennes 

sexliv tillsammans med hennes man upplevdes som hämmande på grund av inkontinensbesvären. 

Detta upplevde hon som ett hälsoproblem, då ett fungerande sexliv var något hon ansåg som viktigt.  

 

Kvinnor upplevde dåligt självförtroende och skamkänslor på grund av sina inkontinensbesvär, 

något som påverkade deras sexuella lust negativt. En kvinna beskrev att hon aldrig kände sig ren 

och fräsch, även om hon precis hade klivit ut ur duschen. Detta på grund av att hon när som helst 

kunde drabbas av urinläckage, något hon upplevde som besvärligt (Coyne et al., 2007). I en studie 

av Lasserre et al. (2009) fann författarna att kvinnor upplevde ångest när de tänkte på att vara intim 

med sin partner, samt en oro över att drabbas av urinläckage i samband med samlag. 

 

Mladenović Segedi et al. (2011) fann att kvinnor med urininkontinens upplevde obehagskänslor och 

smärtförnimmelser i den nedre delen av buken samt kring urinvägarna och vaginan. Även Higa et 

al. (2011) fann ett samband mellan urininkontinens och magsmärtor. 

Sexuell upphetsning och rädsla för urinläckage vid orgasm 

I studien av Coyne et al. (2007) konstaterades att kvinnor upplevde att det tog längre tid för dem att 

bli upphetsade. Detta som en följd av oro för urinläckage, oförmåga att slappna av, samt att de ofta 

fick avbryta den intima stunden för att gå på toaletten och tömma blåsan. En kvinna beskrev att hon 

hade svårt att inte tänka på inkontinensbesvären när hon och hennes partner hade sex. En annan 

kvinna beskrev att rädslan att hennes inkontinensbesvär skulle göra sig påminda under samlaget 

medförde att det tog längre tid för henne att bli sexuellt upphetsad, men när hon väl blivit upphetsad 

spelade den rädslan mindre roll.  

 

I studien av Coyne et al. (2007) framkom det även att kvinnor, av rädsla för obehagskänslor eller 

urinläckage, ”skyndade sig” igenom själva akten, med konsekvensen att de själva inte lyckades få 

orgasm. Att få orgasm var dock något som beskrevs som möjligt för större delen av kvinnorna i 

studien. Författarna påpekade samtidigt att kvinnorna inte tillät dem själva att faktiskt uppnå eller 

njuta av orgasmen, då en orgasm kunde resultera i urinläckage. Alla kvinnor i studien var inte 

medvetna om när de drabbades av ofrivillig urinavgång, de kunde endast konstatera detta i 

efterhand.  

 

Vidare tog Coyne et al. (2007) upp att något samband mellan urinläckage och samlagsställning inte 

kunde konstateras, förutom i ett fall där kvinnan oftare upplevde läckage i samband med 

missionärsställningen. Nilsson et al. (2011) fann ett samband mellan urinläckage och de 

samlagsställningar där kvinnan sitter/ligger ovanpå mannen. I studien konstaterades vidare att 

urinläckage oftast uppträdde i samband med penetration och/eller orgasm.  
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Nilsson et al. (2011) beskrev att kvinnor upplevde att de inte fick tillräckligt fuktiga slemhinnor i 

samband med sexuell aktivitet och att de upplevde smärta under själva samlaget. I studien av Coyne 

et al. (2007) upplevdes torra slemhinnor ej som något problem för majoriteten av kvinnorna. 

Samtidigt uppgav i princip alla kvinnorna att de använde någon typ av glidmedel för att undvika 

besvär med torra slemhinnor vid sexuell aktivitet.  

Problem i olika miljöer 

Att vistas i offentliga miljöer 

Hayder och Schnepp (2010) fann i sin studie att kvinnorna upplevde osäkerhet och bävan när det 

handlade om att vistas i offentliga miljöer. En kvinna beskrev att hon ej upplevde urininkontinens 

som något besvärande när hon befann sig hemma, eftersom hon där hade tillgång till toalett, samt 

möjlighet till klädombyte om hon skulle drabbas av urinläckage. Hayder och Schnepp (2010) 

belyste vidare att kvinnor som drabbades av urinläckage när de befann sig i en offentlig miljö 

upplevde känslor av sårbarhet och skam. 

Att resa 

I flera studier (Hermansen et al., 2010; Nicolson et al., 2008; Nilsson et al., 2009) framkom det att 

kvinnor undvek situationer och att besöka platser där tillgången till toaletter ej var tillfredsställande 

eller för dem okänd. Nilsson et al. (2009) menade att detta var sant för nästan hälften av kvinnorna i 

studien och Nicolson et al. (2008) lyfte fram detta beteende som något som oundvikligen 

resulterade i social isolering och ofta återkommande känslor av depression.  

 

Även Hayder och Schnepp (2010) tog upp att resor till för kvinnorna okända platser, kunde 

resultera i att de kände sig osäkra. Att ha vetskap om tillgången till toaletter frambringade känslor 

av trygghet och kontroll och endast ett fåtal av kvinnorna med inkontinensproblematik ansåg sig 

kunna åka till för dem, okända platser. Denna begränsning resulterade i känslor av social isolering. 

 

I studien av Mladenović Segedi et al. (2011) framkom det att kvinnor undvek buss- eller bilfärder 

som varade längre än en halvtimme. Även Lasserre et al. (2009) fann att kvinnor uppgav att deras 

inkontinensproblematik påverkade deras förmåga att köra bil. Detta gällde främst kvinnor som led 

av blandinkontinens. 

Strategier i att hantera inkontinensbesvär 

Enligt Hayder och Schnepp (2010) tänker personer som lider av urininkontinens ständigt på att de 

när som helst kan drabbas av urinläckage. Läckaget tvingar dem att reagera omedelbart. Hayder och 

Schnepp (2010) konstaterade att dessa personer använde sig av olika strategier för att undvika 

läckage, samt att vara förberedd om olyckan ändå skulle vara framme. Till exempel var de alltid 

medvetna om var närmaste toalett låg, samt hade utarbetat en ”toalett-plan” för de tillfällen de 

vistades i offentliga miljöer.  

 

För kvinnor i studien av Doshani et al. (2007) hade urininkontinens oundvikligen blivit en del av 

det dagliga livet, då de lidit av detta under flera år. Som en följd av detta hade även dessa kvinnor 

utformat olika strategier för att bättre kunna leva med besvären. En kvinna drack endast var femte-

sjätte timme, i förhoppning att det skulle underlätta det dagliga livet. Dock hade hon senare 

konstaterat att hennes inkontinensbesvär blev värre av detta. Även Hayder och Schnepp (2010) tog 

upp minskat vätskeintag som ett försök att undvika att drabbas av urinläckage, samt att undvika 

drycker med diuretisk effekt, till exempel kaffe. 
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Andra strategier som användes av kvinnor var att gå på toaletten i profylaktiskt syfte och att 

använda bindor (Hayder & Schnepp, 2010; Hermansen et al., 2010). Hermansen et al. (2010) 

belyste detta som de vanligaste strategierna för att bättre kunna leva med inkontinensbesvären. 

Andra strategier var bäckenbottenträning, minskat deltagande i fysiska aktiviteter, att vila mer, ta 

längre tid vid toalettbesök och att knipa ihop benen vid nysning/hosta. Det framkom även att en del 

kvinnor med urininkontinens ej hade gjort någonting åt deras inkontinensbesvär. Anledningen till 

detta uppgavs vara att de upplevde problemen som små, tidsbrist att utföra bäckenbottenträning 

och/eller att urinläckaget endast uppstod vid speciella tillfällen, till exempel vid skratt, nysning eller 

hopp. 

 

Coyne et al. (2007) nämnde i sin studie att kvinnorna föreslagit onani, att duscha före samlag, att ha 

samlag i duschen/poolen/badkaret samt att lägga ut skyddande handdukar i sängen som ett sätt att 

hantera problemen med urininkontinens i samband med sexuella aktiviteter. Vidare framkom det att 

kvinnor tyckte det var bra att få information om att urininkontinens var ett vanligt förekommande 

problem bland kvinnor och att de inte var ensamma. 

Söka hjälp 

Hemachandra et al. (2009) fann att få av kvinnorna sökte hjälp för sina inkontinensbesvär. 

Anledningen till detta uppgavs bero på att kvinnorna skämdes för sitt tillstånd, att de antog att 

stressinkontinens var ett normalt tillstånd att förvänta sig efter graviditet och/eller åldrande, rädsla 

för vaginal undersökning eller en förhoppning på spontan förbättring.  

Orsaker till inkontinensbesvär 

I en studie av Doshani et al. (2007) framkom det att kvinnorna generellt sett upplevde urinläckage, 

ett ökat behov av att tömma blåsan, eller nokturi som en normal process i åldrandet och inte något 

de förknippade med sjukdom. Alla kvinnorna i studien beskrevs ha accepterat dessa förändringar 

och att de upplevde att det inte fanns något att göra åt problemen. I takt med stigande ålder 

upplevdes hälsoproblemen öka hos kvinnorna och i relation till de andra problemen ansåg de inte 

att urininkontinens var lika viktigt. Vidare konstaterade författarna att de flesta av kvinnorna 

använde sig av olika förklaringar till varför deras inkontinensbesvär uppkommit. En del av 

förklaringen ansågs ligga i muskelsvaghet, något det inte rådde något bot på enligt dem.  

 

Doshani et al. (2007) konstaterade vidare att kvinnorna inte tog upp besvären med urinläckage med 

sjukvårdspersonalen, även när de besökte sjukvården av andra anledningar. En kvinna beskrev 

problemen med urininkontinens som litet och övergående och att små problem inte var något hon 

uppsökte läkarvård för. I studien framkom det även att de kvinnor som hade uppsökt sjukvård för 

sina besvär inte upplevde att de hade erhållit några värdefulla råd beträffande deras tillstånd. En 

kvinna beskrev att läkaren hade förklarat att det berodde på kvinnans många graviditeter och 

förlossningar, samt att hon blivit äldre. En annan kvinnas läkare förklarade tillståndet som normalt 

eftersom kvinnan hamnat i klimakteriet. 

 

Även i studier av Hägglund och Wadensten (2007) och Hemachandra et al. (2009) framkom det att 

urininkontinens inte ansågs som ett tillräckligt stort problem för att kvinnorna skulle uppsöka 

sjukvård, även om de upplevde tillståndet som besvärande och något de skämdes över. De ansåg att 

urininkontinens var ett naturligt och förväntat tillstånd efter graviditet och förlossning och att det 

inte fanns något att göra åt saken. Vidare konstaterade Hägglund och Wadensten (2007) att 

kvinnorna hade en tendens att tona ned sina egna besvär och istället fokusera på familjen och 

arbetet. Inkontinensbesvären ansågs inte ha hög prioritet.  
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I det initiala skedet av studien av Higa et al. (2011) framkom det att kvinnorna talade om 

urininkontinens som ett naturligt tillstånd som drabbar många kvinnor och något de inte reflekterat 

över som ett problem. I takt med att intervjuerna fortsatt framkom det att kvinnorna skämdes för att 

prata om sina besvär och att de förknippade sådana samtal med ångest och smärta. Hemachandra et 

al. (2009) lyfte fram att kvinnor som led av stressinkontinens inte talade med någon om sina besvär. 

Hälsoproblem förknippade med de genitala delarna förklarade kvinnorna som smutsiga. 

Skamkänslor och sjukvård 

Studier av Doshani et al. (2007) och Hemachandra et al. (2009) visade att kvinnor skämdes när de 

sökte läkarvård av privata orsaker, som till exempel inkontinens. Anledningen till dessa känslor 

uppgavs i bägge studierna kunna bero på om läkaren var av manligt kön.  

 

Hägglund och Wadensten (2007) nämnde även att kvinnorna inte hade uppsökt sjukvård för sina 

inkontinensbesvär av rädsla för förödmjukelse. De skämdes för mycket men uppgav att det skulle 

upplevas som lättare att prata om problemen med urinläckage om det var sjukvårdspersonalen som 

tog upp det. Kvinnorna i studien beskrev vidare att de upplevde urininkontinens som tabubelagt, 

vilket hindrade dem från att prata öppet om sitt tillstånd. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur urininkontinens påverkar kvinnors dagliga liv. 

Vald metod för genomförandet av studien var litteraturstudie, en metod som upplevts bra 

beträffande att besvara studiens syfte. Dock hade en intervjustudie med kvalitativ ansats med fördel 

kunnat användas istället. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att undersökningspersonen vid 

en kvalitativ datainsamlingsmetod tillåts berätta sin historia med egna ord. Att själv intervjua 

kvinnor med urininkontinens med syfte att beskriva hur tillståndet påverkar deras dagliga liv hade 

således kunnat resultera i en mer beskrivande information. Då hade författaren själv kunnat välja 

intervjufrågor och på det sättet erhållit svar som kunnat hjälpa till att besvara syftet.  

 

För att en litteraturstudie ska kunna genomföras krävs att det finns vetenskapliga artiklar av god 

kvalitet, då det är dessa som ska ligga till grund för litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2008). 

Författaren fann ett tillfredsställande antal tidigare genomförda empiriska studier. Arton artiklar har 

inkluderats och upplevs på ett tillfredsställande sätt ha hjälpt till att besvara föreliggande studies 

syfte. 

 

De inkluderade artiklarna var av såväl kvantitativ som kvalitativ ansats. Forsberg och Wengström 

(2008) menar att andra studier än experimentella bör kunna inkluderas beträffande genomförandet 

av litteraturstudier inom omvårdnad. Vidare nämns att det då är viktigt att inkludera kvalitativa 

studier, då dessa beskriver patientens upplevelser i vårdsituationen. Inkluderade artiklar har enligt 

författaren på ett tillfredsställande sätt hjälpt till att besvara syftet.  
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Urval 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att en litteraturstudie inte har några regler beträffande det 

antal artiklar som bör ingå i studien och att det bästa vore att inkludera all relevant forskning inom 

området. En sådan typ av studie kan således bli ohanterligt bred och brukar av praktiska och 

ekominska skäl begränsas (Forsberg & Wengström, 2008). För att undvika att föreliggande 

litteraturstudie skulle anta en alltför bred form har olika urvalskriterier använts. Några 

exklusionskriterier beträffande kvinnors högre ålder gjordes ej. Detta eftersom författaren fann 

artiklar som tog upp ämnet urininkontinens och dagligt liv/livskvalitet där just äldre kvinnor 

beskrev sin livssituation och hur det är att leva med urininkontinens. Inte heller några 

exklusionskriterier beträffande etnicitet gjordes, då urininkontinens är något som drabbar kvinnor i 

alla kulturer (Minassian et al., 2003) och det faktum att vi lever i ett mångkulturellt samhälle 

medför att sjuksköterskeyrket innebär möten med personer från olika kulturer. Författaren har 

således haft som avsikt att inkludera studier med en geografisk bredd.  

Begränsningar i arbetet 

Författaren hade vissa svårigheter att finna vetenskapliga artiklar som ur olika perspektiv beskrev 

hur kvinnors dagliga liv påverkades av urininkontinens. Med dessa perspektiv menas områden 

såsom arbetslivet, resor och det sociala livet. I försök att få fram fler artiklar som på ett detaljerat 

sätt beskrev hur urininkontinens kom att påverka kvinnors dagliga liv, användes sökord som ej var 

MeSH-termer. Författaren var till stor del ute efter kvalitativa studier och även om de inkluderade 

artiklarna till stor del är av kvalitativ karaktär, hade författaren gärna sett fler sådana artiklar. Tre 

artiklar funna vid databassökning i PubMed beskrev detaljerat samband mellan urininkontinens och 

till exempel kvinnors arbetsförmåga och möjlighet att delta vid fysiska aktiviteter. Efter att ha 

kontrollerat artiklarna i Ulrichs periodicals directory konstaterades dock att dessa inte var peer 

reviewed, det vill säga de var ej av vetenskaplig karaktär, och kunde därför inte inkluderas. 

 

Samtliga inkluderade artiklar i studien är skrivna på engelska. Ytterligare en författare hade minskat 

risken för de tolkningsfel som översättningsarbetet kan ha inneburit, då författaren till föreliggande 

studie inte har engelska som modersmål. Författaren upplevde problem beträffande att finna en 

lämplig översättning av ordet ”black”, då ordets svenska motsvarighet, ”svart”, kan uppfattas som 

rasistiskt. Detta är något författaren är medveten om. Författarna till de berörda artiklarna har 

använt ordet ”black”, men ej varit tydliga med vilka personer de menar med begreppet. För att 

undvika misstolkningar i översättningsarbetet har författaren ändå valt att direktöversätta ordet 

”black” och således använda ordet ”svart”.  

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva det dagliga livet hos kvinnor med urininkontinens. 

Eftersom begreppen livskvalitet och dagligt liv går hand i hand (Carnevali, 1999; Riss & Kargl, 

2011) har artiklar med syftet att beskriva hur urininkontinens påverkar livskvaliteten inkluderats 

och författaren har via dessa artiklar erhållit relevant information, gällande studiens syfte. 

 

Artiklarna som ligger till grund till föreliggande studie var av såväl kvalitativ som kvantitativ 

ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2008) går det bra att basera en litteraturstudie på både 

kvalitativa och kvantitativa studier. Författaren upplevde dock att detta medförde svårigheter kring 

att strukturera resultatet på ett för läsaren tydligt sätt. I många artiklar redovisades resultatet i form 

av tabeller och procent. Då syftet till föreliggande studie ej var att beskriva antal drabbade kvinnor, 

kunde dessa formuleringar inte användas. Istället fick omformuleringar göras, något som upplevdes 

som relativt svårt och tidskrävande. Att i syftet till föreliggande studie inkludera förekomsten av 

olika typer av urininkontinens, samt hur många som upplevde att tillståndet påverkade det dagliga 

livet, var något författaren funderade över. 
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Tillförlitlighet 

Att basera en litteraturstudie på aktuell forskning är något Forsberg och Wengström (2008) 

benämner som viktigt. Författaren till föreliggande studie valde således att använda sig av 

inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara publicerade de senaste fem åren, något som visade sig 

ge ett tillfredsställande antal träffar. 

 

Vid en del sökkombinationer lästes få abstract i förhållande till antalet träffar. Detta berodde på att 

olika sökkombinationer ibland resulterade i identiska sökresultat. I en del fall gick det dessutom att, 

enbart genom att läsa artiklarnas rubriker, avgöra om de var irrelevanta med åtanke på föreliggande 

studies syfte. Att författaren inte har läst alla abstracten kan möjligtvis ha resulterat i att artiklar som 

hade kunnat hjälpa till att besvara studiens syfte inte har upptäckts.  

 

Forsberg och Wengström (2008) lyfter fram vikten av att en litteraturstudie uppfyller kraven om 

god kvalitet. I enlighet med detta har samtliga inkluderade artiklar kvalitetsvärderats med hjälp av 

bedömningsunderlaget av Berg et al. (1999), samt Willman et al. (2006). På detta sätt har författaren 

till föreliggande studie kunnat avgöra om artiklarna håller en hög kvalitet beträffande innehåll. 

Författaren är dock medveten om att kvalitetsbedömningen varit en subjektiv granskning som 

kunnat tolkas olika beroende på vem som utfört den. Dessutom upplevde författaren svårigheter 

med kvalitetsbedömningen samt klassificeringen av artiklarna. Bland annat upplevdes bedömningen 

kring om studien var tillräckligt stor för att klassas som hög kvalitet som svår. Även sett ur detta 

perspektiv hade studien med fördel kunnat genomföras av ytterligare en författare, då en diskussion 

kring artiklarna sannolikt hade underlättat kvalitetsbedömningen och klassificeringen. 

 

Vidare nämner Forsberg och Wengström (2008) att huruvida resultaten av en studie kan anses 

pålitliga och giltiga bland annat är beroende av studiens externa validitet. Med extern validitet avser 

Forsberg och Wengström (2008) grad av generaliserbarhet studiens resultat har. Inkluderade artiklar 

i föreliggande studie är från Australien, Storbritannien, USA, Tyskland, Sri Lanka, Danmark, 

Brasilien, Portugal, Sverige, Frankrike, Serbien, Iran och Italien. Detta ger en stor geografisk 

spridning och innebär att resultatet går att generalisera. Hade studien dessutom visat hur många 

kvinnor som led av urininkontinens hade fler generella slutsatser kunnat dras. Det bör dock finnas i 

åtanke att vården och attityden gentemot kvinnor ser olika ut i världen, vilket innebär att generella 

slutsatser inte alltid kan dras. 

 

Att denna litteraturstudie genomförts på egenhand är något som kan ha påverkat studiens resultat 

och diskussion. Författaren har noggrant läst artiklarna vid ett flertal tillfällen, men för att öka 

tillförlitligheten hade en till person med fördel kunnat läsa artiklarna. Detta hade resulterat i en 

möjlighet till diskussion och analys författarna sinsemellan. Stundvis har det upplevts som svårt att 

komma framåt i arbetsprocessen då det inte funnits någon att diskutera områden som exempelvis 

resultatavsnittet med. Sådana diskussioner tror författaren hade kunnat leda till nya infallsvinklar.  

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur urininkontinens påverkar kvinnors dagliga liv. I 

majoriteten av artiklarnas resultatavsnitt påvisades ett samband mellan urininkontinens och sämre 

välbefinnande. Majoriteten av kvinnorna med urininkontinens i artiklarna upplevde att tillståndet 

hade en negativ inverkan på deras dagliga liv (Botlero et al., 2010; Hemachandra et al., 2009; 

Jamison et al., 2007; Knorst et al., 2011; Lasserre et al., 2009; Mladenović Segedi et al., 2011; 

Nilsson et al., 2009; Safarinejad, 2008). Detta samband har även konstaterats av Riss och Kargl 

(2011). En del kvinnor ansåg dock att tillståndet inte var något problem (Doshani et al., 2007), 

samtidigt som många upplevde ångest i samband med samtal kring tillståndet (Higa et al., 2011).  
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I studier av bland andra Doshani et al. (2007) och Higa et al. (2011) framkom att kvinnor generellt 

sett ansåg urininkontinens vara ett naturligt tillstånd och inte något de nödvändigtvis förknippade 

med sjukdom eller upplevde som ett problem. Dessa kvinnor beskrev samtidigt att urininkontinens 

påverkade deras dagliga liv på ett flertal sätt. I studien av Doshani et al. (2007) beskrev till exempel 

kvinnor att de undvek att gå ut till följd av deras inkontinensbesvär.  

 

Vidare framkom det i studien av Doshani et al. (2007) att kvinnor upplevde det som pinsamt och 

generande att tala om urininkontinens, något som även har påvisats i studier av Minassian et al. 

(2003) och Riss och Kargl (2011). Författaren till föreliggande studie upplever att det finns en 

paradox här. Å ena sidan hävdar kvinnorna att de inte uppfattar urininkontinens som ett problem. Å 

andra sidan beskriver de på vilka sätt urininkontinens har en negativ inverkan på deras dagliga liv. 

Författaren till denna studie tror att dessa motsägelser kan bottna i att urininkontinens anses vara ett 

tabubelagt område. Detta antagande styrks av bland andra Hägglund och Wadensten (2007), där 

kvinnor beskrev att de upplevde urininkontinens som just tabubelagt, samt att urinläckage var något 

de skämdes över. Detta hindrade dem från att prata öppet om sitt tillstånd. Enligt författaren till 

föreliggande studie finns en risk att detta blir en ond cirkel. Kvinnor hävdar att de inte upplever 

urininkontinens som ett stort problem, utan istället som ett normalt och förväntat tillstånd i samband 

med stigande ålder och/eller barnafödande. Samtidigt hävdar många att det dagliga livet påverkas 

negativt, på flera olika plan, samt att de inte känner sig bekväma att prata öppet om sina besvär. 

Den onda cirkeln som författaren beskriver består i att många kvinnor tror att urininkontinens är ett 

förväntat tillstånd i takt med ökande ålder och/eller barnafödande, och i ett försök att tona ned 

inkontinensproblematiken lider kvinnorna i det tysta.  

 

Det faktum att många kvinnor skäms över att prata om sina inkontinensbesvär, med följd att det 

hindrar kvinnorna från att uppsöka sjukvård (Hägglund & Wadensten, 2007; Hemachandra et al., 

2009) anser författaren till denna studie är beklagligt. Tillståndet har visat sig ha en negativ 

inverkan på kvinnors dagliga liv (Botlero el al., 2010; Hemachandra et al., 2009; Nilsson et al., 

2009), men effektiv behandling finns att få (Borgfeldt et al., 2010). Flertalet studier (Getliffe, Fader, 

Cottenden, Jamieson & Green, 2007; Innerkofler et al., 2008; Sarı & Khorshid, 2009) har funnit ett 

samband mellan behandling av urininkontinens och ett förbättrat välbefinnande hos de kvinnor som 

genomgått behandlingen. Typ av behandling nämns till exempel vara bäckenbottenträning och 

operation. Vid operativ behandling blir majoriteten av kvinnor med stressinkontinens fria från sina 

besvär (Riss & Kargl, 2011). Higa et al. (2011) fann i sin studie att även om kvinnorna till en början 

inte reflekterade över urininkontinens som ett problem, framkom det senare att kvinnorna skämdes 

för att tala om sina besvär och att sådana samtal kunde leda till ångest och smärta hos kvinnorna. 

Higa et al. (2011) anser att själva intervjuerna kan ha hjälpt kvinnorna att erkänna urininkontinens 

som ett problem som faktiskt påverkar deras liv. Författaren till föreliggande studie anser att ett 

första steg till att hjälpa kvinnor med urininkontinens borde vara att få dem att våga tala om 

tillståndet och tydliggöra de negativa effekter tillståndet faktiskt har på deras dagliga liv. Först när 

de vågar tala om inkontinensbesvären kan de få hjälp. Om fler kvinnor talade om sina 

inkontinensbesvär och hade modet att söka läkarvård, skulle de således kunna uppleva ett bättre 

välbefinnande. I studien av Coyne et al. (2007) framkom att kvinnor gärna såg att det informerades 

mer om urininkontinens samt det faktum att många andra kvinnor också är drabbade.  

 

I resultatet till föreliggande studie framkom att urininkontinens upplevdes ha en negativ inverkan 

på kvinnors förmåga till fysisk aktivitet, till exempel dans, simning och fotboll (Hayder & Schnepp, 

2010; Nilsson et al., 2009). Detta beskrevs som ett stort eller relativt stort problem i kvinnornas liv. 

Även Riss och Kargl (2011) beskriver att kvinnor med urininkontinens saknar det faktum att de inte 

längre kan utföra sin favoritsport, på grund av sitt tillstånd. Det är vida känt att fysisk aktivitet har 

en positiv inverkan på hälsa. En nedsatt förmåga att utföra fysiska aktiviteter kan således få 

negativa konsekvenser för hälsan. Botlero et al. (2009) lyfter fram att undvikandet av fysisk 

aktivitet kan leda till andra sjukdomar, såsom osteoporos och hjärt-kärlsjukdomar.  
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Samband mellan urininkontinens och stigande ålder har konstaterats (Botlero et al., 2009; Hellström 

& Lindehall, 2006; Minassian et al., 2008; Riss och Kargl, 2011). I takt med en stigande ålder 

tenderar även förekomsten av andra sjukdomar/tillstånd att öka. För att förebygga dessa sjukdomar 

kan fysisk aktivitet ses som extra viktig. Individerna i dagens samhälle blir alltmer stillasittande 

(Socialstyrelsen, 2012). Författaren till föreliggande studie anser att det är synd att ett tillstånd som 

urininkontinens ska hindra kvinnors förmåga till fysisk aktivitet, när effektiv behandling finns att 

tillgå (Innerkofler et al., 2008; Sarı & Khorshid, 2009). 

 

Urininkontinens konstaterades ha en negativ inverkan på sexuell aktivitet (Coyne et al., 2007; 

Hägglund & Wadensten, 2007) och kvinnor uppgavs uppleva ångest när de tänkte på att vara intim 

med sin partner. Dessutom förekom oro över att drabbas av urinläckage i samband med samlag 

(Lasserre et al., 2009). I en tidigare genomförd studie (Tennstedt et al., 2006) har ett samband 

påvisats mellan sexuell funktion och försämrad livskvalitet. Sexuellt aktiva kvinnor med 

urininkontinens rapporterade sämre livskvalitet. 

 

Vidare konstaterades urininkontinens ha en negativ inverkan på parrelationen (Nilsson et al., 2009) 

och det fanns en oro bland kvinnor med urininkontinens över att deras partner skulle lämna dem, till 

följd av inkontinensbesvären. Coyne et al. (2007) fann att kvinnor i en parrelation kände tacksamhet 

gentemot sin partner, som stannade i relationen trots kvinnornas inkontinensbesvär. Att vara singel 

och drabbad av urininkontinens upplevdes som mer besvärande än att vara i en relation. 

Singelkvinnor upplevde svårigheter att påbörja en ny relation, samt att tala om sina 

inkontinensbesvär (Hayder & Schnepp, 2010).  

 

I studier (Knorst et al., 2011; Mladenović Segedi et al., 2011) framkom att urininkontinens kunde 

leda till depression hos kvinnor. Att lida av urininkontinens fick många kvinnor att skämmas och 

inte våga tala om sina besvär (Hemachandra et al., 2009; Higa et al., 2011). Dessutom undvek de att 

ge sig ut på stan om de var osäkra på tillgången till toaletter (Hermansen et al., 2010; Nicolson et 

al., 2008; Nilsson et al., 2009). Inte heller deltog de i sociala aktiviteter i samma utsträckning som 

förut (Hayder & Schnepp, 2010; Hemachandra et al., 2009). Detta är även något som bekräftats av 

Riss och Kargl (2011). Dessa begränsningar resulterade i känslor av social isolering, som i sin tur 

resulterade i en förhöjd risk att drabbas av depression.  

 

Enbart urininkontinens hos kvinnor innebär en förhöjd risk att drabbas av depression (Nicolson et 

al. 2009). Dessutom resulterar de konsekvenser tillståndet medför, som till exempel att undvika att 

delta i sociala aktiviteter, i ytterligare en förhöjd risk att drabbas av depression. Urininkontinens och 

de känslor tillståndet resulterar i riskerar således en bli en ond cirkel. Nicolson et al. (2009) lyfte 

fram samband mellan social isolering med ofta återkommande känslor av depression.  

Slutsatser 

WHO:s (1996) definition av hälsa belyser det faktum att hälsa inte enbart bör ses som frånvaron av 

sjukdom, utan som ett tillstånd med fullständigt fysiskt, psykiskt, mentalt och socialt välbefinnande. 

Utifrån denna definition kan det anses att kvinnor i artiklarna ej var vid fullgod hälsa.  

 

Resultatet av studien visar att urininkontinens tycks ha en större negativ inverkan på den psykiska 

hälsan, än tillståndets effekt på den fysiska hälsan. Urininkontinens hos kvinnor påverkar det 

dagliga livet i olika grad, beträffande bland annat viljan att delta i sociala aktiviteter, förmågan att 

resa, sexuella relationer och negativ självbild. Dessutom upplever kvinnor med inkontinensbesvär 

känslor av skam, ångest, frustration, oro, nervositet och depression. Dessa känslor resulterar i att 

kvinnor inte vågar söka hjälp för sina problem. Dessutom finns en uppfattning att urininkontinens 

är ett naturligt och förväntat tillstånd i takt med stigande ålder och/eller barnafödande och således 

inget som går att påverka.  
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Med tanke på att många kvinnor med urininkontinens lider i det tysta, samt det faktum att effektiv 

behandling idag finns att få borde området belysas mer. Det vore önskvärt att sjukvårdspersonal blir 

mer medvetna om att urininkontinens är ett såpass vanligt tillstånd i dagens samhälle och att 

kvinnor som drabbas anser att tillståndet har en negativ inverkan på deras dagliga liv. Om denna 

medvetenhet finns hos sjukvårdspersonal, kan de, genom att fråga och informera om 

urininkontinens, skapa en förståelse för tillståndet och på det sättet underlätta för kvinnor som inte 

vill eller vågar prata om sina inkontinensbesvär. Detta skulle kunna leda till ett förbättrat 

välbefinnande hos kvinnorna.  

Fortsatta studier 

Förslag till fortsatta studier inom området är att intervjua kvinnor med urininkontinens, med syfte 

att beskriva hur tillståndet påverkar deras dagliga liv, men även att beskriva hur de upplever 

kontakten med vården samt hur de tror att information kring urininkontinens bäst når ut till berörda 

personer. En ökad förståelse för urininkontinens och dess inverkan på kvinnors dagliga liv skulle 

sannolikt leda till att fler kvinnor vågade söka hjälp för sina besvär, vilket skulle resultera i ett 

bättre välbefinnande.  
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet aller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet  
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Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

Typ 

Botlero, R., 

Bell, R.J., 

Urquhart, D.M., 

& Davis, S.R. 

(2010) 

Australien 

Urinary 

incontinence is 

associated with 

lower psychological 

general well-being 

in community-

dwelling women 

Att utvärdera sambanden 

mellan olika typer av 

urininkontinens och 

välbefinnande hos 

kvinnor i samhället. 

Frågeformulär.  

 

Tvärsnittsstudie. 

 

n = 506 

(36) 

Kvinnor med urininkontinens hade ett lägre psykisk 

välbefinnande än kvinnor som inte drabbats av 

urininkontinens. Sambandet mellan stress- och 

blandinkontinens och ett sämre välbefinnande var tydligt. 

I 

RCT 

Coyne, K.S., 

Margolis, M.K., 

Jumadilova, Z., 

Bavendam, T., 

Mueller, E., & 

Rogers, R. 

(2007) 

USA 

Overactive bladder 

and women´s sexual 

health: what is the 

impact?  

Att öka förståelsen för 

hur överaktiv blåsa 

påverkar den sexuella 

hälsan. 

Fokusgrupp.  Sexuellt 

aktiva kvinnor med 

diagnosticerad överaktiv 

blåsa (kontinenta och 

inkontinenta) delades in i 

sex stycken fokusgrupper.  

 

Deskriptiv kvalitativ 

metod. 

n = 34 

(16) 

Hälften av kvinnorna med urininkontinens upplevde 

minskad sexuell lust. 

 

Majoriteten av kvinnorna skämdes över 

inkontinensbesvären, vilket påverkade deras självbild på 

ett negativt sätt. De rapporterade svårighet att få orgasm, 

bland annat på grund av oro för urinläckage. Alla kvinnor 

uttryckte en oro över hur tillståndet (överaktiv blåsa) 

påverkade deras sexuella liv/hälsa. 

II 

K 

 

Doshani, A., 

Pitchforth, E., 

Mayne, C.J., & 

Tincello, D.G. 

(2007) 

Storbritannien 

Culturally sesitive 

continence care: a 

qualitative study 

among South Asian 

Indian women in 

Leicester 

Att utforska synsätt och 

erfarenheter av 

urininkontinens, samt 

synsättet på 

omvårdnaden, bland 

indiska kvinnor i 

Leicester, Storbritannien. 

Fokusgrupper. Fyra 

stycken, med sex kvinnor 

vardera. Deltagarna fick 

välja  vilket språk 

intervjun skulle utföras 

på. Moderatorn var 

tvåspråkig. 

n = 24 

(Bortfall ej 

funnet) 

Urininkontinens ansågs vara ett normalt tillstånd, som 

berodde på åldrande eller som en konsekvens av 

barnafödande.  

Att söka medicinsk hjälp för besvären hindrades av 

känslan av att det var pinsamt att tala om privata problem, 

detta särskilt med manliga läkare. 

I 

K 

Hayder, D., & 

Schnepp, W. 

(2010) 

Tyskland 

Experiencing and 

managing urinary 

incontinence: 

qualitative study 

Att studera hur personer 

som lider av 

urininkontinens upplever 

och organiserar det 

dagliga livet. 

Intervjuer. Ansikte mot 

ansikte, telefonintervjuer 

samt skrift.  

n = 32 

(0) 

Urininkontinens påverkade  deltagarnas sociala liv, deras 

förmåga till fysisk aktivitet och en eventuell parrelation. 

Att återfå kontrollen över sitt liv var viktigt och de 

drabbade personerna använde  olika strategier i försök att 

åstadkomma detta; att vara förberedd, att undersöka olika 

behandlingsmetoder och att skapa ett förtroende.  

I 

K + P 
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Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

Typ 

Hemachandra, 

N.N., 

Rajapaksa, 

L.C., & 

Manderson, L. 

(2009) 

Sri Lanka 

A ”usual 

occurrence:” stress 

incontinence among 

reproductive aged 

women in Sri Lanka 

Att beskriva hur 

stressinkontinens 

påverkar kvinnor  i Sri 

Lanka – deras dagliga liv 

och hur de hanterar 

problemen tillståndet 

medför.  

Kvantitativ studie: 

Frågeformulär. 

Kvalitativ studie: 

Fokusgrupper. 

Djupgående intervjuer.  

 

  

Kvantitativ 

studie:  

n = 1718 

(Bortfall ej 

funnet) 

 

Kvalitativ 

studie:  

n = 61 

(Bortfall ej 

funnet) 

Stressinkontinens påverkade utomhusaktiviteter, 

sexuallivet och känslan av välbefinnande, men kvinnor 

upplevde inte tillståndet som ett hälsoproblem, talade 

sällan om det och sökte inte heller  medicinsk hjälp för 

sina besvär. Att inte  söka hjälp berodde bland annat på 

rädsla för vaginal undersökning, skamkänslor samt 

uppfattningen om att stressinkontinens var en naturlig 

konsekvens tillföljd av barnafödande och/eller åldrande.  

I 

K + P 

Hermansen, 

I.L., O´Connell, 

B.O., & Gaskin, 

C.J. 

(2010) 

Danmark 

Women´s 

explanations for 

urinary 

incontinence, their 

management 

strategies, and their 

quality of life during 

the postpartum 

period 

Att undersöka postnatala 

kvinnors förklaringar till 

urininkontinens, deras 

strategier för att klara av 

och handskas med 

urininkontinens, varför 

de inte gjorde något åt 

tillståndet samt hur det 

påverkade deras 

livskvalitet. 

Frågeformulär. 

 

Tvärsnittsstudie. 

n = 75 

(Bortfall ej 

funnet) 

Över hälften av kvinnorna drabbades av urinläckage i 

samband med fysisk ansträngning, såsom hosta och 

nysning. Hälften av dessa kvinnor upplevde att detta 

påverkade dem i måttlig eller stor utsträckning. Cirka en 

tredjedel undvek att besöka platser där de var osäkra på 

tillgången på toaletter. Urininkontinens upplevdes begränsa 

klädval hos cirka en tredjedel av kvinnorna. Samband 

mellan urininkontinens och känslan av frustration  

påvisades. Den vanligaste strategien till att försöka hantera 

inkontinensproblematiken var ökat antal toalettbesök samt 

användandet av binda. 

I 

P 

Higa, R., 

Chvatal, V.L.S., 

de Moraes 

Lopes, M.H.B., 

& Turato, E.R. 

(2011) 

Brasilien 

The meanings of 

silence in brazilian 

women with urinary 

incontinence 

Att undersöka orsaken 

till  tystnaden hos 

brasilianska kvinnor med 

urininkontinens.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

n = 8 

(0) 

Deltagarna undvek att prata om urininkontinens. I det 

initiala skedet av intervjuerna ansåg inte kvinnorna själva 

att de var inkontinenta. Författarna kunde identifiera tre 

områden gemensamma för samtliga kvinnor i studien; 

förnekelse, skamkänslor och att hålla tillståndet hemligt.  

II 

K  
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Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

Typ 

Hägglund, D., 

& Wadensten, 

B. 

(2007) 

Sverige 

Fear of humiliation 

inhibits women´s 

care-seeking 

behaviour for long-

term urinary 

incontinence 

Att belysa  kvinnors 

upplevelser av sitt 

beteende när de söker 

hjälp  för långvarig 

urininkontinens. 

Intervjuer. Kvinnor som 

sökt hjälp för sina 

inkontinensproblem 

intervjuades. 

n = 13 

(2) 

Författarna fann att kvinnorna befann sig i en utsatt 

situation till följd av deras inkontinensbesvär. Med en 

utsatt situation menades att urininkontinens hade en 

negativ inverkan på kvinnorna. Skamkänslor, förändrade 

sexuella relationer och behovet att distansera sig hade en 

negativ inverkan gällande deras beslut att söka vård för 

tillståndet. Kvinnorna hade en tendens att tona ned sina 

egna problem. De ansåg ej att urininkontinens var ett stort 

problem, utan ett normalt tillstånd efter graviditet och 

förlossning.  Rädsla/oro över att bli förödmjukad hindrade 

kvinnorna att söka vård för sina besvär. 

I 

K 

Jácome, C., 

Oliveira, D., 

Marques, A., & 

Sá-Couto, P. 

(2011) 

Portugal 

Prevalence and 

impact of urinary 

incontinence among 

female athletes 

Att bestämma 

prevalensen av 

urininkontinens hos en 

grupp  kvinnliga 

idrottare och att 

undersöka hur tillståndet 

påverkar deras liv. 

Frågeformulär och 

fokusgrupp (sju kvinnor).  

 

Tvärsnittsstudie 

  

n = 106 

(Bortfall ej 

funnet) 

Hos knappt hälften av kvinnorna kunde urininkontinens 

konstateras. De kvinnor som hade inkontinensbesvär hade 

lägre BMI och kroppsvikt. I stort sett alla deltagare uppgav 

att de aldrig hade pratat om deras tillstånd med läkare. I 

fokusgruppen framkom det att alla kvinnorna använde 

olika strategier för att undvika urinläckage. Vidare 

beskrevs  urininkontinens påverka prestationsförmågan, 

med konsekvensen att kvinnorna kände sig frustrerade, 

irriterade och oroliga. 

I 

K + P 

Jamison, M.G., 

Weider, A.C., 

Romero, A.A., 

Amundsen, 

C.L. 

(2007) 

USA 

Lack of 

psychological 

resilience: an 

important correlate 

for urinary 

incontinence. 

Att utvärdera sambandet 

mellan kvinnlig 

urininkontinens och 

medicinska tillstånd, 

fysisk förmåga och 

psykisk hälsa hos fyra 

olika åldersgrupper. 

Frågeformulär. 

Telefonintervjuer.  

N = 1520 

(1512) 

En lägre psykisk motståndskraft var tydligt märkbar bland 

kvinnor med urininkontinens. Detta var sant gällande alla 

åldersgrupper. Bland äldre kvinnor var kroniska 

sjukdomar/tillstånd och urininkontinens starkt förknippat. 

Bland yngre kvinnor påvisades ett tydligt samband mellan 

sämre motståndskraft,  svag bukmuskulatur och 

urininkontinens.  

I 

RCT 

Knorst, M.R., 

Resende, T.L., 

& Goldim, J.R. 

(2011) 

Brasilien 

 

Clinical profile, 

quality of life and 

depressive 

symptoms of women 

with urinary 

incontinence 

attending a 

university hospital 

Att beskriva vad som är 

kännetecknande för 

urininkontinens och 

utvärdera tillståndets 

inverkan på 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

depressionssymtom, 

bland kvinnor som går 

på sjukgymnastik. 

Frågeformulär. 

 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 

N = 48 

(2) 

Symtom på depression konstaterades hos knappt hälften av 

kvinnorna. Sambandet mellan negativ inverkan på 

livskvalitet och urininkontinens påvisades bland alla 

grupperna, det vill säga sambandet gällde oavsett typ av 

inkontinens. Påverkan visade sig vara störst hos kvinnor 

med blandinkontinens. 

I 

R 
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Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

Typ 

Lasserre, A., 

Pelat, C., 

Guéroult, V., 

Hanslik, T., 

Chartier-

Kastler, E., 

Blanchon, T., 

Ciofu, C., 

Montefiore, 

E.D., Alvarez 

F.P., & Bloch, J. 

(2009) 

Frankrike 

Urinary 

incontinence in 

french women: 

prevalence, risk 

factors, and impact 

on quality of life 

Att fastställa prevalensen 

av urininkontinens och 

analysera tillståndets 

inverkan på livskvalitet. 

Frågeformulär bestående 

av tre delar.  

 

Tvärsnittsstudie. 

 

 

n = 496 

(88) 

Drygt hälften av kvinnorna uppgav att urininkontinens 

hade en negativ inverkan på deras livskvalitet.  

I 

CCT 

Mladenović 

Segedi, L.M., 

Segedi, D., 

Parezanovic 

Ilic, K.  

(2011) 

Serbien  

Quality of life in 

women with urinary 

incontinence 

Att fastställa/klarlägga 

olika typer av 

urininkontinens och hur 

det påverkar 

livskvaliteten hos 

kvinnor med 

urininkontinens.  

Fall-kontrollstudie. 

 

n = 97 

(0) 

Det fanns ett tydligt samband mellan åldrande, BMI och 

menopausen och urininkontinens. I princip alla deltagare 

upplevde att urininkontinens försämrade deras livskvalitet.  

I 

CCT 

Nicolson, P., 

Kopp, Z., 

Chapple, C.R., 

& Kelleher, C. 

(2008) 

Storbritannien 

It's just the worry 

about not being able 

to control it! A 

qualitative study of 

living with 

overactive bladder 

Att belysa patienters 

(med  diagnosticerad 

överaktiv blåsa, samt de 

utan diagnos) 

uppfattningar kring 

tillståndets effekt på 

deras hälsorelaterade 

livskvalitet, samt vilka 

psykologiska 

konsekvenser tillståndet 

medför. 

Intervjuer av varierande 

slag – djupgående/ 

semistrukturerade och 

individuella/ 

fokusgrupper.  

n = 18 

(2) 

Överaktiv blåsa påverkade deltagarnas hälsorelaterade 

livskvalitet, deras självförtroende och relationer. 

Tillståndet förknippades med känslor av ångest, oro över 

urinläckage, depression och hopplöshet. Många skämdes 

för mycket för att söka medicinsk hjälp. 

I 

K 

Nilsson, M., 

Lalos, A., & 

Lalos., O. 

(2009) 

Sverige 

The impact of 

female urinary 

incontinence and 

urgency on quality 

of life and partner 

relationship 

Att undersöka hur 

kvinnlig urininkontinens 

och trängningar påverkar 

livskvaliteten och 

parrelationer.  

Frågeformulär. n = 206 

(45) 

En klar majoritet av kvinnorna upplevde att deras 

inkontinensbesvär påverkade deras fysiska aktiviteter i 

negativ bemärkelse. Nästan hälften av kvinnorna upplevde 

att urininkontinens hade negativ påverkan på deras sociala 

liv. 

I 

K + RCT 



6 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare  

(bortfall) 

Resultat Kvalitet  

Typ 

Nilsson, M., 

Lalos, O., 

Lindkvist, H., 

& Lalos, A. 

(2011) 

Sverige 

Impact of female 

urinary incontinence 

and urgency on 

women´s and their 

partners´ sexual life 

Att undersöka hur 

kvinnlig urininkontinens 

och trängningar påverkar 

kvinnor och deras 

partners sexualliv, 

gällande sexuellt aktiva 

par, och att belysa hur 

svaren överensstämde 

för paren sinsemellan. 

Frågeformulär. n = 206 

(45) 

Nästan hälften av kvinnorna upplevde att urininkontinens 

hade en negativ inverkan på deras sexualliv. Oro över att 

drabbas av urinläckage under samlaget visade sig hos cirka 

hälften av kvinnorna. Drygt en tredjedel uppgav att de 

hade drabbats av urinläckage vid sexuell aktivitet.   

I 

K + RCT 

Safarinejad, 

M.R. 

(2008) 

Iran 

Prevalence of the 

overactive bladder 

among Iranian 

women based on the 

International 

Continence Society 

definition: a 

population-based 

study 

Att undersöka 

prevalensen av överaktiv 

blåsa,  de riskfaktorer 

som förknippas med 

tillståndet och dess 

inverkan på livskvalitet 

och sexuell funktion 

bland iranska kvinnor. 

Intervjuer. n = 7806 

(942) 

Ett samband mellan  överaktiv blåsa och negativ inverkan 

på sexuella relationer konstaterades. Kvinnorna visade 

symtom på ångest, depression och trötthet. Överaktiv blåsa 

hade en negativ inverkan på deras förmåga att utföra 

vardagssysslor, fysiska aktiviteter och arbetsrelaterade 

aktiviteter. Tillståndet uppgavs även ha negativ effekt på 

utbildning, sömn och parrelationer.  

I 

CCT 

Salvatore, S., 

Serati, M., 

Laterza, R., 

Uccella, S., 

Torella, M., & 

Bolis, P.-F.  

(2009) 

Italien 

The impact of 

urinary stress 

incontinence in 

young and middle-

age women 

practising 

recreational sports 

activity: an 

epidemiological 

study 

Att undersöka 

förekomsten av 

stressinkontinens hos 

kvinnor i fertil ålder som 

utförde olika fysiska 

aktiviteter, för att kunna 

upptäcka specifika 

samband mellan 

urininkontinens och typ 

av sport, samt att 

utvärdera riskfaktorerna 

kopplade till 

urininkontinens.  

Frågeformulär i tre delar.  n = 679 

(71) 

Urininkontinens påvisades hos 101 av kvinnorna. Av dessa 

uppgav 32 stycken att de upplevde inkontinensbesvär i 

samband med fysisk aktivitet/utövandet av sporten. 

Urininkontinens uppgavs påverka det dagliga livet hos 

knappt hälften av kvinnorna. Cirka en tiondel av kvinnorna 

upplevde inkontinensbesvären såpass svåra att de avstod 

från att utöva den sport de helst föredrog. En femtedel av 

kvinnorna begränsade sin medverkan i sin favoritsport i 

försök att undvika urinläckage.  

 

II 

 

 


