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Abstract: 
 
Theoretical framework:  The Theory of Suffering by Katie Eriksson was used. 
 
Aim: The aim was to illuminate factors that influence women’s choice to seek care for 
urinary incontinence.  
 
Method: This literature review was based on a sample of nine qualitative and 
quantitative studies. Modified templates were used to assess the quality of the studies. 
Analysis of the results was done with manifest content analysis. 
 
Findings: Findings made clear that the experience of shame is a central factor for women 
not to seek treatment for their urinary incontinence UI. Women had to have severe loss of 
quality of life in order to seek help for their UI, and the loss of quality of life had to be 
subjectively larger than the feeling of shame.   
 
Conclusion: Many women suffer in silence and feel great shame and embarrassment for 
having UI. They describe the feeling that there is still a taboo surrounding the subject and 
how it prevents them from talking openly about it. It is desirable with more research in 
this area that can explain why women associate such strong shame and embarrassment 
connected to their UI.  
 
Key-words: urinary incontinence, activities of daily living, care seeking behavior, health 
care, acceptans of health care,.  
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Inledning 
 

Urininkontinens (UI) har en negativ påverkan på individens hälsa och livskvalitet (Hägglund 

& Wadensten, 2007). Många kvinnor med UI känner skam och oro över att inte kunna 

kontrollera sin kropp. Kvinnorna känner ofta så stor skam över sina besvär att de ej kan 

berätta det för någon. Inkontinens förknippas med ålderdom, att vara gammal och lukta illa. 

Trots den negativa inverkan på livet är det bara 20-50 procent av alla med urininkontinens 

som söker professionell hjälp (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2000). Det är 

viktigt att få kvinnor att söka vård för UI då det innebär ohälsa både psykiskt och fysiskt. 

Desto längre tid UI är obehandlad desto svårare är det att få en tillfredställande behandling 

när/om kvinnan sedan söker vård. Även de samhällskostnader förknippade med UI i form av 

hjälpmedel, vårdtid eller mediciner borde kunna minskas om kvinnor söker vård i ett tidigt 

skede.  

 

Vi har valt att göra en litteraturstudie om vilka faktorer som påverkar kvinnors val att söka 

vård för urininkontinens. Vi anser att ämnet bör lyftas upp för att göra det mindre skamligt 

och få en förståelse för varför frekvensen av att söka vård är procentuellt låg, samt att få en 

djupare förståelse för problematiken för att kunna bemöta patienten på ett professionellt sätt. 

Det kan vara svårt för patienten att börja prata om sina besvär och det är sjuksköterskans 

uppgift att kunna lyfta fram problematiken på ett avslappnat och för patienten naturligt sätt. 

Att tala öppet om inkontinensproblem med kvinnor kanske kan öppna upp för att detta ämne 

blir mindre pinsamt och inte så svårt att tala om. 

  

 
Bakgrund 
 
Vad är urininkontinens och dess förekomst 
Urininkontinens definieras enligt International continence society (ISC) som besvär av 

ofrivilligt urinläckage (Kristoffersen, 1998). Världsorganisationen (WHO) anordnade 1998 

en internationell konferens där UI klassificerades som en sjukdom och inte endast ett symtom 

av bakomliggande orsak. Det är av betydelse framförallt i länder med ett försäkringssystem 
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där begreppet sjukdom krävs vid ersättning av behandling. Sjukdomsbegreppet bör dock 

kopplas till vilken grad den drabbade anser sig vara påverkad i sin livskvalitet. Det finns 

olika typer av inkontinens och för att fastställa vilken typ av inkontinens som föreligger krävs 

en utredning (SBU, 2000). Kända faktorer som kan ge UI hos kvinnor är genomgången 

graviditet, uttalad övervikt, gynekologiska operationer, familjär förekomst, långvarig 

förstoppning, kroniska luftrörssjukdomar och tungt lyftarbete. Även medfödda 

missbildningar, ryggmärgsbråck och neurologiska sjukdomar är faktorer som kan orsaka 

urininkontinens (Altman, Falconer & Zetterström, 2010). UI är ett stort folkhälsoproblem och 

berör mer än 50 miljoner människor i världen, varav ca 50 0000 i Sverige. UI finns i alla 

åldrar men andelen inkontinenta ökar med stigande ålder. Urininkontinens är tre gånger 

vanligare hos kvinnor än hos män. I Svenska studier ökar förekomsten av urininkontinens 

linjärt hos kvinnor med stigande ålder från 3-5 procent vid 20 års ålder, 10 procent vid 40 års 

ålder och 12 procent vid 50 års ålder. Vid 80 års ålder fördubblas förekomsten av 

urininkontinens till 25 procent (Altman et al. 2010). 

 
 
Olika typer och orsak av inkontinens: 
 

Det finns olika typer av urininkontinens beroende på orsak; stressinkontinens 

(ansträngningsinkontinens), trängningsinkontinens och blandinkontinens, owerflow-

inkontinens (överfyllnadsinkontinens) och ofrivillig urinavgång om natten (enures). 

Vid stressinkontinens sker urinläckage vid kroppslig ansträngning. Orsaken till läckaget är ett  

ökat tryck i bukhålan som vid exempel hostning, nysning, lyft, skratt eller hopp. 

(Kristoffersen, 2006).  

Trängningsinkontinens är vanligast hos äldre kvinnor. Behovet av miktion kommer mycket 

plötsligt, ofta och vid liten blåsvolym, kvinnan hinner inte till någon toalett. Det finns ingen 

exakt vetskap om vad som händer i blåsmuskeln vid detta tillstånd. Det kan också uppkomma 

trängningsinkontinens vid en del sjukdomar i nervsystemet, exempel multipel skleros och 

ryggmärgsskador (Kristoffersen, 2006). 

Blandinkontinens innebär att både trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens 

förekommer samtidigt (Kristoffersen, 2006). 



 

 3

Överfyllnadsinkontinens beror på överfylld blåsa som kan bero på avflödeshinder eller en 

slapp blåsmuskel, varje gång blåstrycket överstiger trycket i urinröret läcker små 

urinskvättar. Avflödeshinder kan vara exempel urethrastriktur (Kristoffersen, 2006).  

Enures eller sängvätare är ett vanligt problem hos barn och unga. De flesta växer ifrån det, 

problemet kvarstår dock hos minst 1 procent i vuxen ålder (Kristoffersen, 2006). 

 
 
Utredning  
 

Utredning av urininkontinens sker vanligtvis i primärvården. Utredningen syftar till att 

kartlägga och förklara patientens symtom och ge förslag på lämplig behandling. Anamnes 

och fysikalisk undersökning är grunden för utredningen. Relevansen av olika undersökningar 

måste vägas in i varje enskilt fall mot patientens förutsättningar, grad av besvär och 

eventuella övriga sjukdomar.  Fysikaliska undersökningar görs också som i regel omfattar 

buk, rektal och gynekologisk undersökning där förekomst av framfall kan noteras. Vid 

misstanke om nervfunktionsrubbning görs också en neurologisk undersökning. Utredningen 

av urininkontinens är viktig för att individen ska få bra och rätt behandling och klargöra 

bakomliggande orsak (Malmberg & Mattiasson, 2005). 

 
 
Behandling 
 

Behandling och hjälp för urininkontinens förbättrar livskvaliteten och hälsan. Primärvården 

har en central roll i behandlar och erbjuder den basala behandlingen av urininkontinens, 

många landsting har även speciella kontinensmottagningar. Det finns olika behandlingar så 

som bäckenbotten träning, blåsträning, elektrostimulering, läkemedel och olika kirurgiska 

behandlingar. Syftet med bäckenbottenträning är att öka styrka och uthållighet i 

bäckenbottenmuskulaturen och förbättra den viljemässigt styrda muskelkontrollen 

(Malmberg & Mattiasson, 2005). Bäckenbottenträning kan ge förbättring hos 60-70 procent 

av kvinnor med måttlig ansträngningsinkontinens, kan även ge förbättring av 

trängningsinkontinens (SBU, 2000). Det finns olika läkemedel att behandla urininkontinens 

med beroende vilket problem som föreligger. Kirurgiska behandlingar för urininkontinens 
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har tillämpats sedan början av 1900-talet och olika metoder finns, främst för 

ansträngningsinkontinens. Antalet urininkontinensoperationer ökar i takt med den allt större 

andelen äldre i befolkningen och att medvetenheten ökar (Malmberg & Mattiasson, 2005). 

 

 

Urininkontinens och livskvalitet 
 

En god livskvalitet tyder på att människan bedömer sitt liv som gott i förhållande till centrala 

värderingar och att han kan delta i livet. Individens bedömning av sin livskvalitet är starkt 

subjektivt och påverkas av förändringar i miljö och förändringar under tidens gång. Hälsan är 

en integrerad del av livskvaliteten. Hur hälsa och sjukdom påverkar livskvaliteten beskrivs 

som hälsorelaterad livskvalitet. Hälsorelaterad livskvalitet innehåller både fysiska, psykiska, 

funktionella och sociala dimensioner, hur ett tillstånd påverkar människans möjlighet att leva 

ett fullvärdigt och önskvärt liv (Hellström & Lindehall, 2006). Inkontinenta kvinnor har en 

sänkt livskvalitet och i en korrelation finns graden av läckage (Malmberg & Mattiasson, 

2005). UI begränsar kvinnan när det gäller fysiska-, yrkes- och sociala aktiviteter, detta på 

grund av rädsla av urinläckage och konsekvenser av detta till exempel urinlukt. Detta kan 

medföra att kvinnas självuppfattning och självförtroende påverkas (Abrams & Artibani, 

2004). Vid alla typer av störningar i de nedre urinvägarnas funktion är det mycket viktigt att 

uppmärksamma patientens livskvalitet. Sjuksköterskan och all omvårdnadspersonal har stort 

ansvar att upplysa och utbilda patienterna för att de själva ska kunna ta aktiv del i sin 

behandling och kunna undanröja, eller minska de konsekvenser som en funktionsstörning i 

de nedre urinvägarna ger (Malmberg & Mattiasson, 2005). 

 

 

Lidande 
 

Gemensamt för allt lidande är att människan befinner sig i en situation då hon har eller det 

finns risk att förlora något som upplevs värdefullt eller ger livet mening. Eriksson (1994) 

framhåller att varje gång en människa lider så upplever hon sig kränkt. Eriksson delar in 
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lidandet i vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Vårdlidandet definierar hon som det 

lidande som uppges i relation till själva vårdsituationen, det kan ses som onödigt lidande. 

Vårdlidandet delas in i fyra kategorier; kränkning av patientens värdighet, fördömelse och 

straff, maktutövning samt utebliven vård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) 

2a§ ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta 

innebär att den särskilt ska byggas på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

 

Sjukdomslidande beskrivs av Eriksson (1994) men även av Wiklund (2003) som kroppslig 

smärta och är relaterad till fysisk smärta beroende av sjukdomen. Andligt och själsligt 

lidande beror på patientens upplevelse av sjukdom eller behandling, patienten kan känna 

skuld till sjukdomen. Sjukdomslidande beror också på hur patienten i relation till 

sjukdomstillståndet upplever sin livssituation.  

 

Livslidandet är relaterat till människans existens och vad det innebär att leva i ett större 

sammanhang med andra. Att drabbas av sjukdom/ohälsa påverkar människans livssituation. 

Allt det självklara i livet rubbas och patienten kan känna ett hot mot sin existens (Eriksson, 

1994). För varje människa som lider är det viktigt att lidandet blir bekräftat, om ingen ser 

lidandet och bekräftar det, blir lidandet stärkt. Katie Eriksson säger att lidandet är oundvikligt 

hos människan och kan leda till både förnyelse och upplösning. Till sjuksköterskans uppgift 

hör att hindra allt onödigt lidande. För att sjuksköterskan ska kunna minska lidandet måste 

hon visa medmännisklighet, empati, bekräfta och ge omsorg till den som lider (Kristoffersen, 

1998). 

Kate Eriksson definierar Vårdlidandet, sjukdomslidandet och livslidandet på ett sätt som 

enkelt kan relateras till UI och de aspekter vi har tittat på i vår studie, därför var det ett enkelt 

val att använda hennes definitioner av lidande i denna studie.  

 
 
Problemformulering 
 

Uppfattningen om egenvärdet och den egna identiteten riskerar att minska när förmågan att 
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kontrollera nedre urinvägarna försvinner. Kulturen fokuserar idag allt mer på den goda lukten 

och dess betydelse för identitet och framgång. Hur kvinnan framstår och sakerna hon omger 

sig med visar vem hon är och detta innefattar inte endast utseendet. Kvinnans identitet 

uttrycker hon med sin egen kropp. Risken att lukta urin eller att plötsligt helt oförberett få ett 

ofrivilligt urinläckage påverkar det dagliga livet negativt och gör att individen många gånger 

isolerar sig i hemmet (Malmberg & Mattiasson, 2005). Urininkontinens har beskrivits som en 

dold folksjukdom som både anses underdiagnostiserad och underbehandlad (Altman et al., 

2010). Många kvinnor med UI uttalar att de förlorat livsglädje, livsmod eller känner skam 

och blir inte helt oväntat deprimerade. Många kvinnor med UI slutar att besöka offentliga 

platser där det inte finns direkt tillgång till toalett, minskar sitt vätskeintag, reser inte eller går 

inte överhuvudtaget ut. Urinläckage medför även i många fall hudirritationer i underlivet på 

grund av att kvinnan måste bära inkontinens skydd. Ökade kostnader för hjälpmedel, störd 

nattsömn, trötthet och försämrad prestationsförmåga och praktiska problem som mer tvätt är 

andra beskrivna följder av UI (Malmberg & Mattiasson, 2005). UI är ett sjukdomslidande, 

livslidande med risk att bli ett vårdlidande. Trots att urininkontinens utgör ett medicinskt och 

socialt handikapp för de drabbade framgår det av litteraturen att endast 20-50 procent av de 

drabbade kvinnorna söker sjukvård (Altman et al., 2010). Kunskap om vad som gör att 

kvinnor söker vård kan bidra till att lyfta fram på vilka sätt vården kan bidra till ett ökat 

vårdsökande. 

 
 
Syfte 
Syftet är att belysa faktorer som inverkar på kvinnors val att söka vård för inkontinens. 

 

Metod 
Metoden vi använt oss av är en systematisk litteraturstudie som inspirerats av Forsberg och 

Wengström (2008) där vi systematiskt sökt, kritiskt granskat och sammanställt litteraturen 

inom det valda problemområdet. En systematisk litteratur studie syftar till att utvinna en 

syntes av tidigare genomförda empiriska studier och att finna underlag för klinisk verksamhet 

(Forsberg & Wengström).  
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Sökningsförfarande 
 

Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar i tre databaser, Chinal, PubMed och PsykInfo. 

PubMed valde vi för att det innehåller huvudsakligen vetenskapliga tidskrifter och 

omvårdnads- och medicinsk forskning. Chinal är specialiserad på omvårdnadsforskning. 

Databasen PsykInfo innehåller vetenskapliga artiklar med ett psykologiskt perspektiv kring 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2008). För att lyckas med sökandet efter 

artiklar i de olika databaserna använde vi oss av engelska sökord eftersom de flesta artiklar är 

skrivna på engelska och för att sökorden skulle matcha i databaserna specificerades sökorden 

med hjälp av ämnesordlista, thesaurus. PubMed benämner sina ämnesord MeSH-termer, 

Cinahl för headings och PsycInfo användes thesaurus. Då vi kombinerade två eller fler 

sökord använde vi oss av Booliska operatorn AND. Vi använde oss också av vissa 

begränsningar i databaserna för att finna relevanta artiklarn som matchade syftet och våra 

inklusion- och exklusionskriterier. Dessa redovisas i Bilaga 1, 2 och 3.  De sökord som 

användes var urinary incontinence, women, activities of daily living, care seeking behavior, 

health care, acceptance of health care. Vid sökandet valde vi att läsa alla abstract då 

sökningen gav 200 stycken artiklar eller mindre för att kunna inkludera den bakomliggande 

forskning som tidigare gjorts inom valda området. För att eliminera eventuella handhavande 

fel i sökningsförfarandet, gjordes sökningen ytterligare en gång vid ett annat tillfälle. Vår 

sökning resulterade i 9 artiklar, två kvalitativa och sju kvantitativa artiklar. 

 

 

Inklusionskriterier 
 

Med hjälp av inklusionskriterier har vi begränsat artikelsökandet och fått relevanta artiklar 

Inklusionskriterier som vi använt oss av för att bejaka syftet med litteraturstudien är kvinnor 

med urininkontinens, artikeln ska vara vetenskaplig och publicerad i en vetenskaplig 

tidskrift, ska vara publicerad mellan år 2002-2012. Artiklarna ska vara etiskt godkända, peer-

rewiewed och publicerade på svenska eller engelska.  
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Kvalitetsgranskning 
 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är litteraturstudiens värde beroende av hur väl 

forskaren identifierar och värderar relevanta studier. Vi har använt oss av kvalitetsmallar för 

att underlätta den systematiska processen, där olika bedömningsmallar togs fram för att 

systematiskt kunna kvalitetsgranska de utvalda studierna. Kvalitetsbedömningen omfattade 

studiens syfte, frågeställning, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

När vi kvalitetsgranskade våra artiklar använde vi oss av två modifierade granskningsmallar 

som är inspirerade av Forsberg och Wengström (2008). Forskaren bör göra etiska 

överväganden under forskningsprocessen, det beskrivs som viktigt för kvaliteten för den 

vetenskapliga artikeln enligt Forsberg och Wengström (2008). Därför är en fråga angående 

forskningsetik tillagd i granskningsmallarna då detta saknades från originalmallarna i 

Forsberg och Wengström (2008). Granskningsmallarna är modifierade till ja och nej frågor 

där ja gav ett poäng och nej gav noll poäng. Genom att sammanställa poängen kunde vi 

bestämma graden av artiklarnas kvalitet, hög, låg eller medel. Där 80-100 procent av 

maxpoäng gav hög kvalitetsgrad, 60 till 80 procent av maxpoäng gav kvalitetsgrad medel och 

låg kvalitetsgrad 60 procent eller lägre, se Bilaga 4 och 5. Genom att granska våra artiklar 

konstaterade vi vilken kvalitetsgrad artiklarna hade och vilka artiklar vi skulle inkludera eller 

exkludera till vår litteraturstudie. I flera av artiklarna står det inte i texten att de godkänts av 

någon etisk kommitté, i de fallen har har vi bekräftat att tidskriften är medlem i committee on 

publication ethics (COPE). Vi har valt att inkludera 9 artiklar i litteraturstudien dessa finns i 

artikelmatrisen, Bilaga 1. Artikelmatrisen är utförd efter Willian, Stoltz och Bahtsevani 

(2006).  

 

 

Analysprocess 
 

Vi har använt oss av en innehållsanalys som är inspirerad av Forsberg & Wengström( 2008)  

Denna analysmetod kännetecknas av att forskaren på ett systematiskt och stegvis sätt 

klassificerar data för att kunna identifiera mönster och teman. Innehållsanalys användes för 
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att analysera textdata där vi beskriver och lyfter fram mönster Vi, båda författarna har läst 

artiklarna flera gånger oberoende av varandra för att minska feltolkningar och 

felöversättningar av texten vilket är en styrka eftersom artiklarna är skrivna på engelska. Då 

vi varit osäkra på översättningen har vi slagit upp ord i engelsk-svenskt lexikon.  

Efter att både granskat och läst artiklarna började vi analysera resultaten från artiklarna 

utifrån en metod för innehållsanalys (infoga referens). Vi använde samma analysmetod till 

både kvantitativa artiklar och kvalitativa artiklar eftersom resultatet pressenterades i löpande 

text. 

Vi läste igenom de kvalitativa artiklarna flera gånger för att kunna lyfta ur meningsbärande 

enheter. De meningsbärande enheterna kondenserade vi till koder som vi sedan kortade ner 

och kategoriserades till underkategorier som ytterligare sorteras till kategorier. Resultatet av 

analysen ses i tabell 1.  

Vid analysen av de kvantitativa artiklarna blev de meningsbärande enheterna korta nog att 

det var svårt att kondensera till koder utan underkategorier gjordes direkt som sedan 

sorterades till kategorier, var god se tabell 2 Eftersom analysen skiljer sig lite beroende på 

om artikeln vi analyserat är kvantitativt eller kvalitativt har vi valt att redovisa exempel från 

analysprocessen i två tabeller, tabell 1 och 2.  

 

. 

Forsknings etiska överväganden 
 

 Före den systematisk litteraturstudien gjorde vi etiska överväganden och beslutade att välja 

studier som godkänts av en etisk kommitté eller där det gjorts noggranna etiska 

överväganden. Alla artiklarna som ingår i litteraturstudien redovisas och alla  resultat 

presenteras oberoende om det stödjer eller inte stödjer vår hypotes eller egen åsikt (Forsberg 

& Wengström, 2008). Vi har i granskningsmallarna lagt till en fråga om studierna är 

godkända av en etisk kommitté. Studier som vi inkluderat i litteraturstudien är godkända av 

en etisk kommitté och forskarna har fört ett etiskt resonemang.   
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Resultat 
 

Det centrala resultatet i litteraturstudien utgörs av tre kategorier; Brist på kunskap, 

Livskvalitet och lidande och Attityder till vård och behandling. De tre kategorierna har olika 

underkategorier som kan ses i Tabell 1 och 2. 

 

Tabell 1 Kvalitativ analys  
Kroppslig påminnelse att ej kunna 

hålla tätt. 
 

Livskvalitet och lidande 

Kan ej utföra sin tro 

Naturlig del av åldrandet Brist på kunskap 

Finns ingen hjälp att få 

Stöd av nära familj Attityder till vård och 
behandling 

Tidsbrist 

 

 
Tabell 2 Kvantitativ analys  
 

Underkategori Kategori 

Brist på information om 
behandlingsmöjligheter 

 

 

Brist på kunskap Tron att UI är del av åldrandet 
och post partum 

Tron att andra kvinnor lider av UI 

Skam och genans  

Livskvalitet och lidande 

 
Uttalade symtom  

Frekvens, duration och volym 

Går på rutinhälsokontroller  

Attityder till vård och 
behandling Ålder och kön på läkare har 

betydelse 

Lätt att prata med andra om sin 
UI 
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Brist på kunskap 
 

Många kvinnor berättar att de inte sökt vård för att de tror att UI är en naturlig del av 

åldrandet eller naturligt efter en förlossning och att de tror att de flesta kvinnor besväras av 

UI. De kvinnor som sökt vård hade mindre acceptans för att urininkontinens tillhörde 

åldrandet (Kinchen, Burgio, Diokno, Fultz, Bump & Obenchain, 2003; El-Azab & Shaaban, 

2010; Magalith, Gillon & Gordon, 2004). En annan vanlig orsak till att inte söka vård var 

brist på kunskap om behandlingsmöjligheter, kvinnorna tror inte att det finns någon 

behandling eller så tror de att besvären kommer att upphöra naturligt (Magalith et al., 2004; 

El-Azab & Shaaban, 2010). En anledning till att kvinnor inte sökt vård var att de inte var 

medvetna om att deras läkare kunde göra något åt tillståndet (Saleh et al.2004).  

 

 

Livskvalitet och lidande  
 

Det visar sig att beroende på hur frekvent, tillsammans med hur stor volym urin som kvinnan 

läcker och hur kvinnan accepterar sitt läckage har betydelse för valet av att söka vård eller ej. 

Även om kvinnan hade urinläckage fyra dagar, eller fler dagar i veckan sökte bara hälften av 

kvinnorna vård för detta. Av de kvinnor som haft UI symtom i 3 år eller mer hade bara 54 

procent sökt vård för det. Enbart volymen eller frekvensen av UI var inte nog för att söka 

vård utan symtomen av urinläckage måste påverka kvinnans liv och livskvalitet (Kinchen et 

al., 2003).  

Urininkontinens påverkar livskvaliteten negativt. Jämförelser mellan kvinnor med UI och 

friska kvinnor visar att kvinnor med UI har lägre livskvalitet på alla områden (Margalith et 

al., 2004; Kinchen et al., 2003; Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006). Det finns samband 

mellan om kvinnan anser att hennes samliv blivit påverkat av urinläckage och lägre 

livskvalitet (Margalith et al., 2004; Yu,Wong, Chen & Chie,2003). Hägglund och Wadensten 

(2007) skriver i sin studie att när yngre kvinnor upplevde att UI hade påverkat deras sexliv 

negativ för länge, kände de behov att söka hjälp och göra någonting åt problemet. De sökte 
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inte hjälp i mindre frekvens även om maken/sambon hade förståelse för problemet, eller om 

han bedyrade att han inte hade märkt av hennes problem och/eller känt att det var någon lukt 

av urin. Oavsett vad maken sade så beskrev kvinnorna en känsla av ofräschhet och rädsla att 

inte uppfattas fräsch, och därigenom blev sex uteslutet ur livsföringen, vissa kvinnor ansåg 

detta som en hälsorisk då de ansåg att kontinuerlig sex främjar hälsan. 

Anledningen till varför kvinnor kontaktade läkare för UI var olika, vanligaste orsaken var att 

symtomen var så besvärliga att det påverkade livskvaliteten negativt och oron för att 

symtomen skulle bli värre. Behov av att ständigt bära trosskydd eller inkontinensskydd, oro 

över att någon pinsam situation skulle ske eller att urinläckaget var ett symtom på allvarligare 

bakomliggande orsak. Rädsla för att andra skulle känna lukt av urin påverkade kvinnornas 

sociala liv och medförde isolering i hemmet (Kinchen et al., 2003).  

 

Äldre kvinnor över 65 år med ett aktivt liv och som upplevde hög livskvalitet tenderade att 

söka hjälp för sin UI mer frekvent än unga kvinnor. Däremot visade studien att de kvinnor i 

åldersgrupper över 65 år utan socialt umgänge eller aktivt leverne tenderade att söka hjälp i 

mindre utsträckning då de ansåg att inkontinens var en del av åldrandet, och att det inte utgör 

något större lidande i det dagliga livet. Många kvinnor som lider av UI lever i det tysta och 

känner stor skam och genans, de beskriver känslan av att det fortfarande är tabu kring ämnet 

och hur det hindrade dem från att prata öppet om deras urinläckage och besvär. 

Urininkontinens är förknippat med könet vilket är kopplat till en persons svaghet och en 

känsla av skam. Anledningen till att inte söka vård är många, den vanligaste gemensamma 

faktorn att inte söka vård var skam, kvinnorna skämdes över sina symtom och oförmåga att 

kontrollera blåsan. Kvinnor upplevde det besvärligt att konsultera sin läkare angående UI 

(Saleh., et.al, 2003; Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006; El-Azab & Shaaban, 2010; 

Margalith et al., 2004; O’Donell, Lose, Sykes, Voss & Hunskaar, 2004).  

 

Muslimska kvinnor beskrev ett starkt lidande då UI blev så besvärligt att det påverkade deras 

renlighet och inte längre kunde praktisera sin tro eftersom läckagen gjorde att de kände sig 

orena och inte kunde be så ofta som de önskade. Muslimska kvinnor hade en tro att Allah 

givit dem UI och att de då är skyldiga att söka bästa möjliga behandling, bara när det bevisats 
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att ingen möjlig behandling fanns kunde kvinnan acceptera att leva med UI. Mer än hälften 

av de muslimska kvinnorna i studierna hade sökt vård (Saleh et.al. 2003). 

 
 
Attityder till vård och behandling 
 

De kvinnor som sökt vård för UI visade sig ha en tendens att söka vård snabbare även för 

andra hälsotillstånd, boka tid för rutin hälsokontroller och söka medicinsk information på 

internet mer än de kvinnor som inte sökt vård. Enligt studien relaterade detta till den 

personliga attityden till vård rent generellt. Kvinnor som inte sökt vård hade en förmåga att 

alltid skjuta ifrån sig besök hos läkare tills det absolut varit nödvändigt (Kinchen et al., 

2003). 

Kvinnor tyckte det var lättare att prata om UI när vårdaren eller läkaren tog upp ämnet, det 

borde vara standard frågor kring urininkontinens vid läkarbesök (Hägglund & Wadensten, 

2007).  

 

De kvinnor som sökt vård för sin IU upplevde det inte pinsamt att prata med läkare eller 

någon annan om urininkontinens och sina symtom, de upplevde det heller varken mer el 

mindre pinsamt beroende på ålder och/eller kön hos läkaren (El-Azab & Shaaaban, 2010). I 

två andra studier med muslimska kvinnor visade det sig att 80 procent av kvinnorna med UI 

tyckte det kändes extra svårt att prat med en manlig läkare och hade önskemål om att få prata 

med en kvinnlig läkare om sina UI symtom (Saleh et.al. 2003; Muijsenbergh & Largo-

Janssen, 2006).   

I en artikel rapporterade 77 procent av de muslimska kvinnorna att deras män inte tyckte det 

var någon bra ide att prata med en läkare om deras besvär av UI. 13 procent av kvinnorna 

rapporterade att deras män var neutrala om kvinnan skulle tala eller inte tala med läkare (El-

Azab & Shaaban,2010).  En annan artikel menade att mer än hälften av de muslimska 

kvinnorna talade med sin man om symtomen, anledningen till att de inte berättade för sin 

man var skam (Muijsenbergh & Lagro-Janssen, 2006). 

Kvinnor som levde i en parrelation hade lättare att acceptera sin inkontinens och att de som 
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vågade tala med sin partner om problemet kände sig mindre oroliga över ett eventuellt 

läckage vid olämplig tidpunkt eftersom de kände stöd och trygghet i vetskapen om att 

maken/makan är införstådda med problemet, och därför valde kvinnor i större utsträckning 

att inte söka vård, då maken inte tyckte att kvinnans Ui innebar något problem för deras 

relation. Den gemensamma attityden i parrelationen var det som styrde valet av att inte söka 

vård (El-Azab & Shaaban, 2010).  

Kvinnor prioriterar inte sin hälsa först. Kvinnor idag bär ofta ett stort ansvar i familjen och 

hemmet, många gånger bygger hela organisationen av ett hem på kvinnan, jobb, familj, 

åtaganden och barnens aktiviteter, vilket gav mycket liten möjlighet eller tid att bry sig om 

den egna kroppen. Kvinnor ansåg att tidsåtgången för ev vårdkontakt översteg den tid de 

hade till förfogande och attityden gentemot vården var att den var för tidskrävande. Oavsett 

kvinnornas besvär av UI så fanns det alltid något annat att göra först, som hade högre 

prioritet (Magalith et al., 2004; Hägglund & Wadensten, 2007). 

De kvinnor som inte sökt vård hade en tydligare inställning till att operation inte var ett 

alternativ för att behandla deras UI symtom. De kände även rädsla för att läkaren skulle 

rekommendera kirurgi som behandling. Dom hade också lägre acceptans till medicinering av 

UI ( Margalith et al., 2004). 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Ett resultat som framkommit tydligt i denna litteraturstudie är att den vanligaste faktorn till 

att kvinnor inte söker vård är upplevelsen av skam. Många av artiklarna vi analyserat har 

detta som ett centralt tema och det har påvisats att skamkänslorna är ett stort hinder för att 

kvinnor ska förmå sig att söka vård för sin IU. Det kan diskuteras om denna skam bottnar i 

den egna självbilden som sådan eller om det reflekterar den sociala kulturen vi lever i, där 

den egna kroppen är en bild på hur framgångsrika vi är, eller om det är en frukt av den 

religion vi tillhör. Skamkänslor aktiveras av kritik, obesvarade känslor eller avvisande 

beteende från någon, vilket i sin tur kan utlösa destruktiva tankar och känslor som får oss att 
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känna oss värdelösa och odugliga. Skammen är en av nio medfödda känslostämningar som vi 

har för att kunna utvecklas och överleva. Fanns inte skammen skulle vi börja köra över 

varandra och vara helt skamlösa. Med minskade skamkänslor, lyfter känslan av värdighet och 

duglighet fram, då skapas förutsättning för att vårda sig själv och söka vård för de problem 

som finns (Cullberg & Weston, 2010). Med detta belyst är det en viktig uppgift på 

sjukvårdens sida och då främst hos de sjuksköterskor som arbetar med kvinnliga patienter, att 

patienten får det starkt verifierat att dennes värdighet och duglighet på inget sätt är relaterat 

till inkontinensen och på så sätt minska sjukdomslidandet (Eriksson, 1994). Skamkänslor är 

starkt förknippat med självkänsla (Cullberg & Weston, 2010). I de artiklar vi analyserat 

förekom inga frågeställningar som handlade om självkänsla eller trygghet i det egna jaget. 

Det hade varit intressant att se om det fanns några skillnader på de tillfrågade kvinnorna om 

de varit indelade i grupper med ” låg självkänsla” samt ”god självkänsla”.  

 

Det framkom i några av studierna att kvinnor i alla åldersgrupper tyckte det skulle vara 

lättare att ta upp sin IU till diskussion med vårdpersonalen om frågan ställdes ”rakt på sak” 

av personalen, en direkt fråga ” har du problem med vattenkastningen?” Att själv vara den 

som behöver ta upp ämnet vid en hälsokontroll ansågs som en jobbig och en pinsam uppgift, 

varför många kvinnor avstod från att ta upp detta. Muslimska kvinnor men även icke 

muslimska kvinnor tyckte det kändes extra svårt att prata med en manlig läkare eller 

vårdgivare om sina besvär med UI. Klara önskemål om att få prata med en kvinnlig läkare 

eller vårdgivare angående UI (Saleh et.al. 2003; Muijsenbergh & Largo-Janssen, 2006).   

Genom att sjukvårdspersonalen ställer raka frågor kring urinläckage och möter kvinnors 

önskemål om att få prata med kvinnliga läkare om sina besvär med UI minskar vi onödigt 

vårdlidande (Eriksson, 1994). 

Sjukvårdens uppbyggnad kring urininkontinens är möjligen bristfällig. Om kvinnor med 

urininkontinens fick veta med säkerhet att det skulle bli bemött av en kvinnlig läkare, skulle 

fler kvinnor söka vård för UI.  

Sjukvården har till uppgift att bemöta patienternas vilja och bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (HSL, 1982:763 2a§).  
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I ena studien framkom av resultatet att kvinnor över 65 år inte sökte vård och hade en högre 

tolerans till sin IU. De hade accepterat detta som en del av sitt åldrande och lärt sig att 

adaptera till sin tillvaro efter de förutsättningar de befann sig i. Sjukdomslidande är förenat 

med hur individen upplever sin sjukdom, då individen kan ha bra livskvalitet trots sjukdom 

minskar livslidandet (Eriksson, 2004) I en annan studie visade resultatet att kvinnor över 65 

med en aktiv livsstil med eller utan partner, hade större benägenhet att söka vård än de med 

längre social aktivitet. Katie Eriksson menar att varje människas lidande bör sättas in i ett 

komplext sammanhang, allt lidande är knutet med en subjektiv känsla (Eriksson, 2004) Den 

som inte har en aktiv livsstil eller behov av att frekvent ha en toalett nära till hands lider 

således inte lika mycket av sin UI som den som har ett stilla liv mestadels i hemmet eller i 

dess närmiljö, förutsatt att den stilla livsstilen är självvald och fanns före kvinnan drabbades 

av UI. 

 

Muslimska kvinnor hade svarat i en undersökning att de trodde sig ha fått UI från Allah, och 

att de inte kunde utöva sin tro om de inte var rena. Intressant ur denna aspekt är att 

muslimska kvinnor tenderar att söka vård i högre utsträckning än icke muslimska kvinnor. 

Vanligaste orsaken till varför muslimska kvinnor sökt vård var att kvinnorna kände sig så 

smutsiga av urinläckagen att de inte längre kunde utföra sin religion som de ville (El-Azab & 

Shaaban,2010). Icke muslimska kvinnors vanligaste orsak till att de sökt vård var att 

besvären påverkade deras liv så mycket och att de var rädda för att besvären skulle bli värre 

(Kinchen et al, 2006). Vi konstaterar att de kvinnor som väljer att söka vård för 

urininkontinens, är de där läckagen hindrar dem från att leva det liv dom vill leva och som 

sänker livskvaliteten. Detta blir ett livslidande, kvinnan känner hot mot sin existens och 

läckagen påverkar och rubbar det självklara i livet (Eriksson, 1998). 

 

En annan anledning att inte söka vård som togs upp i alla studier är kunskapsbrist, kvinnor 

sökte inte vård då de hade uppfattningen om att vården inte kunde hjälpa dem med något, att 

det inte fanns bot eller förbättring att få. Kvinnor tror att UI är en naturlig del av åldrandet 

eller naturligt efter barnafödande. Det är svårt att förhindra kunskapsbrist om personen inte 

har kontakt med vården, men när hon de facto söker vård har sjuksköterskan en viktig 
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undervisande roll och har möjlighet och skyldighet att informera och lära patienten om 

hennes åkomma och hur hon kan hantera de tankar och känslor i samband med detta 

(Wiklund, 2003) Att inte söka vård då det finns mycket fakta och information att tillgå på 

Internet idag är en annan faktor som kommit upp. Kunskapsbristen och tilltron till vården då 

kvinnan förnekar sig att göra det hon kan för att förbättra sin inkontinens kan resultera i 

framtida skador på urinvägsapparaten. Det är ohälsosamt att inte söka vård. Wiklund (2003) 

talar om en människobild där en person upplever sin hälsa eller ohälsa i relation till var han 

eller hon befinner sig. Äldres uppfattning om att deras kroppar är gamla och håller på att 

brytas ner är inte mycket att debattera, men det är inte lätt att ändra dessa attityder, trots att 

kroppen är gammal och viss degeneration pågår så finns det hjälp att få när man har UI. 

Genom att lyfta fram UI som behandlingsbart och förbättringsbart och som något vanligt 

förekommande hos alla kvinnor, oavsett ålder och kultur så kan attityder till vården för detta 

komma att förändras.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Vi har i studien strävat efter tydlighet och generaliserbarhet, Vi inkluderade både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar för att ge större möjlighet till att inkludera all relevant forskning 

inom ett område, vilket är en styrka i litteraturstudien. Det finns inga regler för antal studier 

som ska ingå i en litteraturstudie Databassökningar gjordes i Cinahl, PubMed och PsykInfo, 

Dessa databaser innehåller omvårdnad, psykologi och medicinsk forskning och det var 

relevant för valt område. Vi valde både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att stärka 

resultatets trovärdighet och giltighet. I litteraturstudien har vi sammanställt den forskning 

som finns kring ämnet då vi under databassökningarna valde att läsa alla abstract när 

sökningen gav 200 artiklar eller mindre. Inga artiklar exkluderades i studien, allt material 

som hittades vid sökningarna var relevant, vilket tyder på bra utvalda sökord alternativt litet 

forskningsmaterial (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån två olika modifierade granskningsmallar ur Forsberg 
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och Wengström (2008) beroende på om artikeln var kvalitativ eller kvantitativ. 

Granskningsmallarna modifierades med poäng för att kunna gradera kvaliteten i artiklarna 

låg, medel eller hög.. Med hjälp av poängsättning vid kvalitetsgranskningen av artiklarna 

kunde vi gradera artiklarna till hög, medel eller låg kvalitet. De artiklar vi använt i studien 

har alla en hög kvalité utom en av artiklarna som nådde medel på rankingskalan, även detta 

stärker trovärdigheten i studien. Artikeln med medelhög kvalité inkluderades för att få med 

data som var relevant för syftet. Även en fråga om forskningsetik lades till mallarna, 

artiklarna ska vara godkända av en etisk kommitté för att inkluderas i litteraturstudien. Etiska 

överväganden är viktigt för studiens kvalitet 

 

Artiklarna som inkluderats i litteraturstudien är skrivna på engelska. Fel vid översättning och 

feltolkning av text är möjligt och är en svaghet. Vi har dock försökt undvika detta genom att 

vi båda oberoende av varandra har läst och översatt artiklarna från engelska till svenska och 

slagit upp de ord vi varit osäkra på, i engelsk-svenskt lexikon. Vi har redovisat allt resultat 

vilken är en styrka och etiskt korrekt (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Alla inkluderade artiklar redovisar vad/hur kvinnorna tycker UI påverkar och vad som 

påverkar valet av att söka vård eller inte söka vård. Tre av artiklarna är kulturellt inriktade på 

muslimska kvinnor med UI, vad som gjort att de sökt vård eller inte sökt vård. Sex artiklar 

med icke kulturell inriktning visar på hur sambandet mellan hur UI påverkar livskvaliteten 

och valet av att söka vård och vad det är som gör att kvinnorna söker vård eller inte. 

Resultaten skiljer sig inte i stort i de olika studierna, oavsett kultur, vilket visar på 

överförbarhet och trovärdighet vad gäller studiens resultat.  Det centrala i alla studier visade 

på  urininkontinensens effekt på livskvaliteten oavsett det gällde att utföra sin religion eller 

att vara fysiskt aktiv. Det var inte aktiviteten i sig som var en faktor, det var hindrandet från 

att kunna göra det man man anser vara livskvalitet i ditt dagliga liv. Artiklarna som 

inkluderats i studien innefattar både faktorer som hindrar och främjar valet av att söka vård. 

 Artiklarnas ursprung spänner över hela världen vilket borde göra det överförbart till Sverige 

som är ett mångkulturellt land. Urvalet i de kvantitativa artiklarna som inkluderats har varit 

slumpmässigt och det ger en god extern validitet och är direkt överförbar på populationen. 
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Vården arbetar med att göra sjukvårdspersonal medveten om olika kulturer. Det är vanligt 

med kulturkrockar inom vården. Att vårda muslimska kvinnor med UI skulle kunna bli 

problematiskt utan kunskap om deras kultur.   

Vi anser att vi har lyft fram det explicita för litteraturstudiens syfte, vilket vi menar gör 

resultatet giltigt. Vi har väl ringat in problematiseringen och presenterat resultatet för läsaren 

på ett tydligt sätt.  

 

 

Fortsatt forskning 
 

Vidare forskning på detta område är av stort intresse då det visar sig att UI i sig inte är en 

åkomma som leder till att söka vård. Många kvinnor lider i tysthet. Många som lider av UI 

lever i det tysta och känner stor skam och genans, de beskriver känslan av att det fortfarande 

är tabu kring ämnet och hur det hindrar dem från att prata öppet om det. Mer forskning inom 

detta område för att förklara varför kvinnor förknippar en sådan stark skam till denna 

åkomma är önskvärd.  

 

 

Implikationer för vården 
 

Med resultatet från detta arbete som stöd har vi formulerat nedanstående punkter som kan 

användas av vården för att eventuellt minska de faktorer som påverkar vårdsökandet idag när 

det gäller UI hos kvinnor. 

• Raka direkta frågor till vårdsökande kvinna oavsett orsak.  

• Enkelt utformade broschyrer med information om åtgärder som finns för UI 

• Öka medvetenheten hos vårdpersonal om den skamkänsla som förknippas med UI 
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Slutsats 
 
Resultatet i denna studie visar att det finns flera olika faktorer som påverkar kvinnans val att 

söka vård för UI. Vår slutsats är att skam och genans är den faktor som starkast påverkar 

kvinnans val att söka vård för UI. Det går inte att missa den röda tråden som genomsyrar alla 

de vetenkapliga artiklar vi granskat. Därför är det av största vikt att få fram mer forskning 

och belysa detta problem, för att göra UI mindre skamligt.  
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Bilaga 1. Sökhistorik PubMed. Sökdatum 12-02-02 
 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Inkluderade

1. Urinary incontinence  Humans. Publ. In last 10 
Years 

10367  

2. Activities of daily living Humans. Publ. In last 10 
years. 

22991  

3. Care seeking behavior Human. Publ in last 10 Years. 3404  

4. Health care Human. Publ. in  last 10 years 453087  

5. Acceptance of health       
care 

Human. Publ in last 10 yaers 17777  

6. 1 AND 2 Human. Publ in last 10 yaers 10367  

7. 1 AND 3  Human. Publ in last 10 yaers 7  

8. 1 AND 4 Human publ. last 10 yaers 98  

9. 1 AND 5 Human publ. last 10 yaers 257  

10. 2 AND 3   Publ. date 2002-2012. Human 7  

11. 2 AND 4 Publ. date 2002-2012. Human 863  

12. 2 AND 5 Publ. date 2002-2012. Human 1021  

13. 3 AND 4 Publ. date 2002-2012. Human 752  

14. 3 AND 5 Publ. date 2002-2012. Human 322  

15. 4 AND 5  Publ. date 2002-2012. Human 53327  

16. 1 AND 15 Publ. date 2002-2012. Human 197 3 

17. 3 AND 16 Publ. date 2002-2012. Human 67 2 
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Bilaga 2. Sökhistorik Psykinfo Sökdatum 12-02-02 
 
 

Sökord Avgränsningar Antal träffar Inkluderade

1. Urinary incontinence Publ. date 2002-2012. Human 680  

2. Activities of daily living Publ. date 2002-2012. Human 4121  

3. Care seeking behavior Publ. date 2002-2012. Human 1700  

4. Health care Publ. date 2002-2012. Human 78187  

5. Acceptance of health care Publ. date 2002-2012. Human 117379  

6. 1 AND 2 Publ. date 2002-2012. Human 16  

7. 1 AND 3  Publ. date 2002-2012. Human 79  

8. 1 AND 4 Publ. date 2002-2012. Human 117  

9. 1 AND 5  Publ. date 2002-2012. Human 188 2 

10. 2 AND 3 Publ. date 2002-2012. Human 7  

11. 2 AND 4 Publ. date 2002-2012. Human 576  

12. 2 AND 5 Publ. date 2002-2012. Human 1125  

13. 3 AND 4 Publ. date 2002-2012. Human 1668  

14. 3 AND 5 Publ. date 2002-2012. Human 1697  

15. 4 AND 5 Publ. date 2002-2012. Human 78180  

16. 1 AND 15 Publ. date 2002-2012. Human 117 3 (1) 

17. 3 AND 16 Publ. date 2002-2012. Human 16  
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Bilaga 3, Sökhistorik Cinahl Sökdatum 12-02-02 
 
 
 
 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Inkluderade 

1. Urinary incontinence Publ. date 2002-2012. 
Human. 

1443  

2. Activities of daily living Publ. date 2002-2012. 
Human 

9250  

3. Care seeking behavior Publ. date 2002-2012. 
Human. 

65 1  

4.  Health care  Publ. date 2002-2012. 
Human. 

48891  

5. Acceptance of health 
care 

Publ. date 2002-2012. 
Human. 

200399  

6.  1 AND 2 Publ. date 2002-2012. 
Human 

95  

7.  1 AND 3 Publ. date 2002-2012. 
Human 

1  

8.  1 AND 4 Publ. date 2002-2012. 
Human 

164 2  

9.  1 AND 5 Publ. date 2002-2012. 
Human 

258  

10. 2 AND 3 Publ. date 2002-2012. 
Human 

0  

11. 2 AND 4 Publ. date 2002-2012. 
Human 

1127  

12. 2 AND 5 Publ. date 2002-2012. 
Human 

2162  

13. 3 AND 4 Publ. date 2002-2012. 
Human 

44  
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14. 3 AND 5 Publ. date 2002-2012. 
Human 

54  

15. 4 AND 5 Publ. date 2002-2012. 
Human 

48891  

16. 1 AND 15 Publ. date 2002-2012. 
Human 

164 1 

17. 3 AND 16 Publ. date 2002-2012. 
Human 

0  
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Bilaga 4 - Modifierad granskningsmall för kvalitativ studie 
 
Är syftet med studien tydligt beskriven?  Ja Nej 
Är det beskrivet vilken kvalitativ metod som använts Ja Nej 
Är studiens design relevant för frågeställningen Ja Nej 
Finns inklusionskriterier beskrivna?  Ja  Nej 
Finns exklusionskriterier beskrivna?  Ja Nej 
Framgår det var undersökningen är gjord? Ja Nej 
Är det beskrivet när var och hur urvalet kontaktades? Ja Nej 
Framgår det vilken urvalsmetod som använts? Ja Nej 
Är undersökningsgruppen beskriven?  Ja Nej 
Är undersökningsgruppen lämplig?  Ja Nej 
 
 
Är metoden för datainsamling tydligt beskriven? 
Var, av vem och i vilket sammanhang?  Ja Nej 
Vilken typ av frågor?   Ja Nej 
Datainsamlingsmetod   Ja Nej 
Systematisk datainsamling   Ja Nej 
Är teman, begrepp och kategorier utvecklade? Ja Nej 
Finns diskussion av analys och resultat?  Ja Nej 
Är resultaten trovärdiga och pålitliga?  Ja Nej 
Finns stabilitet och överrensstämmelse?  Ja Nej 
Kan resultaten kopplas till forskningsfrågan? Ja Nej 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja Nej 
Är författarens slutsats tydlig?  Ja Nej 
Är forskningen godkänd av etisk kommitté? Ja Nej 
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Bilaga 4 forts.  
Poängsättning 
Ja = 1 poäng 
Nej = 0 poäng 
Kvalitetsgränser 
Max 24 poäng 
Hög kvalitet :  > 80% 19-24 poäng 
Medel kvalitet: > 60%  14-18 poäng 
Låg Kvalitet:  < 60% 0-13 poäng   
 
 
 Referens 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008) Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur och Kultur.  
Willman, A. & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur 
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Bilaga 5. Modifierad granskningsmall för kvantitativ studie-Kvasi-
experimentella studier 
 
Är syftet med studien tydligt beskrivet?  Ja Nej 
Är Frågeställningarna tydligt beskrivna?  Ja Nej 
Är studiens design lämplig utifrån syftet? Ja Nej 
Finns exklusionskriterier beskrivna?  Ja Nej 
Finns inklusionskriterier beskrivna?  Ja Nej 
Är undersökningsgruppen representativ?  Ja Nej 
Är det beskrivet var undersökningen genomfördes? Ja Nej 
Beskrivs urvalet?   Ja Nej 
Är urvalet för undersökningen tillräckligt stor? Ja Nej 
Beskrivs det var undersökningen genomfördes? Ja Nej 
Beskrivs mätmetoden?   Ja Nej 
Är reliabiliteten beräknad?   Ja Nej 
Är validiteten Diskuterad?   Ja Nej 
Är forskningen godkänd av etisk kommitté? Ja Nej 
 
Poängsättning 
Ja= 1 poäng 
Nej= 0 Poäng 
 
Kvalitetsgränser 
Max 14 poäng 
Hög Kvalitet:11-13 poäng 
Medel kvalitet: 8-10 poäng 
Låg kvalitet: 0-8 poäng 
 
Referens 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockhol: 
Natur och kultur 
Willman, A. & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur 
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Bilaga 6 Artikelmatris 
Författare 
År 
Land 

Titel Tidskrift Syfte Metod och urval Resultat Kvalitet 

Hägglund,D.,& 
Wadensten, B.  
(2007) 
Sweden 

Fear of humiliation 
inhibits women`s care-
seeking behaviour for 
long-term urinary 
incontinence 
 
Nordic College of 
caring Science 

Belysa betydelsen av 
kvinnors upplevda 
erfarenheter av deras 
beteende när dom söker 
vård för långvarig 
urininkontinens. 

Kvalitativ metod.  
Halvstrukturerade 
intervjuer som gjordes i 
hemmet. Intervjuerna 
spelades in på band och 
transkriberades. 
13 kvinnor deltog. 
Urvalet gjordes ur 
tidigare studies 
population där deltagare 
hade UI. Populationen 
hade indelats i två 
grupper: icke sökt vård 
och sökt vård. Nu valdes 
15 kvinnor målmedvetet 
ut från icke sökande 
gruppen. 13 kvinnor 
valde att deltaga i denna 
studie 

Varför de inte sökte 
vård beskrevs i tre 
teman: att vara i en 
infekterad situation, ha 
personlig föreställningar 
om söka vård och att ha 
önskningar om vården. 

Hög 
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Muijsenbergh, M., 
& Lagro-Janssen., 
(2006) 
The Netherlands 

Urinary incontinence in 
Moroccan and Turkish 
women: a qualitative 
study on impact and 
preferences for 
treatment. 
British Journal of 
General Parctice 

Få insikt i hur 
urininkontinens 
påverkar det dagliga 
livet hos maroccan och 
Turkiska kvinnor och 
deras preferenser för 
behandling. 

Kvalitativ studie. 
Semi strukturerad djup 
intervju. 
30 invandrar kvinnor 
från Marocco och 
Turkiet  deltog. Som 
hade känd urin 
inkontinens. 
Intervjuerna gjordes på 
modersmålet och 
transkriberades. 
Svårighetsgraden av 
urininkontinens 
bestämdes med hjälp av 
PRAFAB skala. 

Alla kvinnor var 
vidhållande med  
kroppslig renhet och 
anses att urininkontinens 
var smutsig. För 
muslimer det var 
obligatoriskt att följa 
ritualer och bedja fem 
gånger per dag. Med 
urininkontinens bryts 
kvinnans möjlighet att 
följa ritualerna om 
renhet vid bedjande. 
Därför måste tom tvätta 
oftare vilket erfaras so 
en börda. Kvinnorna 
kände skam och kunde 
inte prata med någon om 
deras problem, inte ens 
doktor. En tredje del 
kände att doktorn inte 
hade tagit problemet på 
alvar. Kunskap om 
anatomin och möjlig 
behandling var 
bristande. Majoriteten 
av kvinnorna önskade 
en kvinnlig läkare. 

Medel 
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El-Azab, S., & 
Shaaban.,O. 
(2010)  
The Middle East. 

Measuring the barriers 
against seeking 
consultation for urinary 
incontinence among 
Middel Eastern women
 
BMC Women`s Health 

Utforska barrierer mot 
att söka vård för UI och 
införa ett frågeformulär 
som utvärderar dessa 
hinder hos dessa 
kvinnor. 

Studien är kvalitativ och 
kvantitativ med totalt 
1231 kvinnor som 
deltog. 20 år och äldre. 
Deltagarna hittades på 
en urologmottagning 
och en gynekologisk 
mottagning. Studien är 
gjord i tre steg med tre 
olika metoder. Studie 1 
gjord med 
halvstrukturerad intervju 
med en fast första fråga, 
därefter fick dom 
besvara 
frågeformulär1(V1) 
därefter frågeformulär 
(V2) och därefter 
Frågeformulär (V3) för 
att kartlägga orsaker att 
inte söka vård. Tillslut 
gjordes en pilotstudie av 
V3 som inkluderade 36 
kvinnor, frågeformulär 
besvarades 2 gånger 
med två veckors 
mellanrum. 
All data var analyserad i 
SPSS software version 
16.0. 

Omkring 80 procent av 
kvinnor med UI har inte 
sökt medicinsk hjälp. 
Faktorer som främjar att 
söka vård var makens 
engagemang, påverkan 
på bedjandet och mindre 
UI. Faktorer som 
hindrar att söka vård 
skam, tro att UI är en 
naturlig del av 
åldrandet. 

Hög 
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Saleh, N., Bener, 
A., Khenyab, N., 
Al-Mansori. Z & 
Al Muraikhi, A. 
(2004) 
Qatari 

Prevalence, awareness 
and determinants of 
health care-seeking 
behaviour for urinary 
incontinence in Qatari 
women: a neglected 
problem? 
 The European 
menopause journal 

Att bestämma 
förekomsten, 
medvetenhet och 
bestämma vilka 
faktorer och 
sociodemografiska 
faktorer som hade 
betydelse i Quatari 
kvinnor beteende av att 
söka vård. 

Kvantitativ studie. 
Deltagarna hittades  i 
primärvården på 
vårdcentraler med hjälp 
av slumpmässigt urval. 
798 deltagare. 
Frågeformulär som 
analyserades med hjälp 
av SPSS. 

20 procent av kvinnorna 
hade UI. Största 
anledningen till att inte 
söka vård att det var 
skam, skämligt att prata 
med en läkare om 
problemet.7562 av 
deltagarna tyckte dock 
att UI var något 
onormalt och värt att 
söka vård för. 
Anpassningsmekanisme
r var att tvätta sig ofta, 
bära trosskydd, byta 
underkläder ofta, 
minska vätskeintag, 
sluta arbeta. Vad som 
orsaka störst lidande var 
oförmåga till att be. 

Medel 

Margalith, I., 
Gillon, G., & 
Gordon, D. 
(2004) 
Netherland 

Urinary incontinence in 
women under 65: 
Quality of life, stress 
related to incontinence 
and patterns of seeking 
health care. 
 
Qality of life research 

Beskriva livskvaliteten, 
psykologisk- 
Stress och mönster av 
att söka vård hos unga 
och meddelålders 
kvinnor som erfarar 
ansträngningsinkontine
ns. Orsaker och 
variabler assosierat 
med dröjsmål med att 
söka vård.  

Kvantitativ studie. 
131 deltog  ålder 22-65 
år.  
Frågeformulär baserad 
på SF-36 användes som 
rörde stress relaterad till 
UI, ett frågeformulär om 
mönster av att söka vård. 
Även VAS skala 
användes för att mäta 
upplevd lidande av 

Resultatet av 8 domäner 
av SF-36 var lägre 
jämfört med en studie 
med friska kvinnor från 
israel. 41% av 
kvinnorna hade sämre 
utförande av arbete och 
andra aktiviteter. 
Uppmätt upplevelse av 
lidande var medel VAS 
5 och 30 % markerade 
VAS 7 eller högre. 12.6 

HÖG 
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stress inkontinens. % svarade VAS 10.  
46% väntade i 3 år för 
att söka vård. 
Gemensam faktor för att 
inte söka vård var brist 
på tid, skam, rädsla för 
kirurgi. 

Yu.H., Wong,W., 
Chen.J., & Chie, 
W. 
(2004) 
China 

Quality of life impact 
and treatment seeking 
of Chinese women with 
urinary incontinence 
 
Quality of of life 
Research 

Undersöka 
urininkontinensens 
påverkan på 
livskvaliteten och att 
undersöka dess 
sambanden med att 
söka vård. 

Kvantitativ.  Det 
genomfördes en 
tvärsnittsstudie med 
1608 vuxna kvinnor.  
En kort form av 
frågeformulär (IIQ-7) 
om urininkontinensens 
påverkan på 
livskvaliteten. Multipel 
logistisk analys var 
använd för att bedöma 
den bestämmande 
faktorn för att söka vård.
All statistisk analys 
gjordes med hjälp av 
SPSS. 

Stress inkontinens var 
vanligaste sorten. 
Dom flesta kvinnorna 
rapporterade liten 
påverkan på varje item 
mätt. Den som var mest 
påverkat var emotional 
hälsa. 55% av de 
kvinnor som sökt hade 
gjort det på grund av 
negativ påverkad 
livskvalitet eller hälsa. 

Hög 

 Hannestad, S., 
Rotveit, G. & 
Hunskaar, S. 
(2002) 
Norway 

Help-seeking and 
associated factors in 
female urinary 
incontinence 
 
Scand J Prim Health 

Att bedöma 
proportionen av 
kvinnor som söker sin 
husläkare på grund av 
UI och undersöka 
faktorer associerade 

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär med 
många frågor om hälsa 
och urininkontinens. 
Urvalet är ur en stor 
populationsbas i Norge 

26% av kvinnorna hade 
träffat en läkare 
angående UI. Ålder, 
påverkan, frekvens och 
duration var signifikant 
associerade med graden 

Medel 
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Care med hjälpsökandet från tidigare studier. Ur 
populationsbasen valdes 
slumpmässigt 6625 
kvinnor 20 år eller äldre, 
med urininkontinens. 

av konsultation. 

Donell, M., Lose, 
G., Sykes. D., & 
Hunskaar, S. 
(2004) 
 

Help-seeking and 
associated Factors 
among Women With 
Urinary incontinence in 
France, Germany, 
Spain och United 
Kingdom. 

Att bedöma 
proportioner av kvinnor 
som sökt konsultation 
av deras doktor om UI 
och undersöka 
associerade faktorer 
med hjälp-sökande i 
Frankrike, Tyskland, 
Spanien och England. 

En kvantitativ studie. 
Först skickades ett 
frågeformulär ut till 
29500 kvinnor 18 år 
eller äldre för att 
undersöka förekomst av 
UI, vilken ålder, vilken 
typ, om dom har sökt 
vård för det och 
acceptans för vård. 
Därefter skickades ett 
mer detaljerat 
frågeformulär ut till en 
sup grupp som valdes 
slumpmässigt ut med 
2953 kvinnor. Frågor 
kring beteende om vård 
sökande, besvär av UI, 
acceptans av kirurgi 
eller receptskrivet 
läkemedel, frågor kring 
känsla av skam vid att 
prata med läkare om UI 
och andra hälsotillstånd. 
Kvinnorna svarade på 
frågorna med hjälp av en

31 procent av kvinnor 
med UI hade kontaktat 
doktor för sina besvär. 
Attityder som kan 
associeras kring 
vårdsökande kunde ses. 
Frekvensen och duration 
av UI hade betydelse i 
valet av att söka vård, 
lika så graden av besvär 
av UI. Viljan att 
behandlas med 
långtidsmedicinering av 
UI och att ha pratat med 
någon annan om UI var 
starkt samband med att 
söka vård i alla fyra 
länderna. 

Hög. 
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skala 1-5 (1 inte alls, 
och 5 var håller med helt 
) ex accepterar du 
kirurgi som behandling 
1: Inte alls, 5:accepterar 
till fullo. Ett 
multiregister 
analyserades ut från 
frågeformulären.  

K, Kinchen., K, 
Burgio., A, 
Diokno., N, Flutz., 
R, Bump., and R, 
Obenchain. 
(2003) 
USA 

Factors Associated 
with Womens 
Decisions to seek 
Treatment for Urinary 
Incontinence. 
Journal of women`s 
health 

Förstå vilka faktorer 
som bestämmer om 
kvinnor med UI söker 
vård eller ej för det. 

Kvalitativ studie.En stor 
två stegs studie. 
Tvärsnitt studie. För att 
identifiera kvinnor med 
UI skickades en enkät ut 
till 45000 hushåll som 
frivilligt deltar i en 
forskningsbas NFO 
(previously National 
Family Opinion) Första 
frågeformuläret innehöll 
14 frågor och syftet var 
att bestämma vilka som 
hade haft symtom av 
inkontinens dom senaste 
30 dagarna och typ av 
UI. Totalt fick forskarna 
svar av 29903 hushåll. 
82% av dom svarande 
var från kvinnor. En 
stratifierad 
slumpmässigt urval 

Dom som söker vård har 
större urin läckage och 
oftare läckage. Det 
visade sig att dom 
kvinnor med 
besvärligare symtom av 
UI hade lägre 
livskvalitet. Det räcker 
inte att ha hög frekvens 
eller duration av UI för 
att söka vård utan 
livskvaliteten måste 
också vara påverkat 
negativt. Vanligaste 
orsaken till att söka vård 
är, oro för att tillståndet 
ska bli värre, behov av 
att bara trosskydd. Oro 
att tillståndet skulle bli 
värre, oro över at 
pinsam olycka ska 
inträffa, oro att det var 
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gjordes av deltagarna 
och till 2310 kvinnor 
skickades ett mer 
detaljerat frågeformulär 
för att mer se 
symtomens karakter av 
UI och dess effekt på 
kvinnans liv. För att 
analysera och se 
statistisk signifikans av 
dom olika jämförelser 
användes Chi-square test 
och t test. 

farligt, oro att lukta illa. 
Lättare att prata om 
ämnet om den som 
vårdar tar upp ämnet. 

 


