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Sammanfattning 

Äldre individer har ofta flera olika hälsoproblem. Urininkontinens är ett av dessa. 

Problemet glöms ofta bort av vårdpersonal eller negligeras. Många äldre söker inte vård 

för sin inkontinens då det är svårt att prata om problemet. De äldre tycker ofta att 

problemet är genant. De är rädda att gå ut då de oroar sig att det luktar illa eller att det 

ska läcka urin och det kan få till följd att de isolera sig. Att upprätthålla sociala 

relationer och samvaro är för den äldre viktigt för upplevelsen av värdighet och 

livskvalitet. Det är belagt att inkontinens ökar risk för fall, nedstämdhet och trycksår.  

Problem orsakade av inkontinens kan ofta avhjälpas med adekvata 

omvårdnadsinterventioner. Upplevelser av urininkontinens är ett stort outforskat 

område. 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur äldre individer som bor på 

särskilt boende upplever att värdighet och livskvalitet påverkas av att leva med 

urininkontinens. I studien intervjuas tio äldre med urininkontinens som bor i särskilt 

boende. Intervjuerna har analyserades med hermeneutisk analys för att fördjupa 

förståelsen för hur urininkontinensen påverkar upplevelsen av värdighet och livskvalitet 

hos äldre personer. Resultatet visar att upplevelsen hos den äldre individen relaterat till 

urininkontinens har inneburit stora förändringar för de tillfrågade.   

Nöjda, levnadsglada och äldre med god upplevd värdighet och livskvalitet har större 

upplevd känsla av sammanhang än den som upplever sin värdighet som sämre. 

Individer med upplevd högre känsla av sammanhang har oftast ett större utrymme av att 

kunna hantera förluster så som att hålla urinen och för dessa individer brukar heller inte 

förluster upplevas så svåra, sårande och djupa. Resultatet visar också att om 

begripligheten inte är närvarande så minskar både hanterbarheten och meningsfullheten 

för individen. 

Då äldre vet hur de vill ha det i olika situationer och kan uttala detta för de som ska 

hjälpa till i deras närhet sker oftast bemötandet med respekt för värdighet och individ. 

Det utrycks också en mening runt hela situationen. Den äldre i denna studie vet att det 

finns andra, nära att grunna med, som är i precis samma situation och kan då också ha 

trevliga utbyten om hur man ska förhålla sig. Kan den äldre uttrycka sin självklara 

värdighet trots urininkontinens så kränks heller inte vederbörandes integritet och 

livskvalitet kan därmed bibehållas och upplevas positivt. 

Nyckelord: Inkontinens, äldre, värdigeht, livskvalitet, känsla av sammanhang, 

begriplighet  hanterbarhet, meningsfullhet 
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Abstract 
Older individuals often have multiple health problems of which urinary incontinence is 

one. The problem is usually forgotten or neglected by the health professionals. Many 

elderly do not seek treatment for their incontinence as to talk about the problem is 

difficult. The elderly often find that their problem is embarrassing. They are afraid to 

leave their home because they worry that it’s got a bad odor or that it will leak urine 

with the result that the elderly isolate themselves. Maintaining social relationships and 

interactions is important for the elderly to experience dignity and quality of life. 

Problems caused by incontinence can often be remedied with appropriate nursing 

interventions. Perceptions of urinary incontinence are a large unexplored area. 

There is evidence that incontinence increases the risk of falls, depression and pressure 

ulcers. The aim of this study is to increase understanding older people's experience of 

how dignity and quality of life are affected by urinary incontinence. In the study ten 

older persons with urinary incontinence whom are living in special housing for the 

elderly were interviewed. The interviews were analyzed by hermeneutic analysis to 

deepen understanding of how urinary incontinence affects the experience of dignity and 

quality of life in older people. The result demonstrates that urinary incontinence brought 

great changes in the experience of dignity and quality of life for the elderly. 

Elderly persons who are satisfied, vivacious and have good perceived dignity and 

quality of life have a greater perceived sense of coherence than those who experienced 

less dignity. Individuals with higher perceived sense of coherence usually have a larger 

tolerance to be able to handle losses such to keep the urine. This paper also confirms if 

the comprehensibility not is present both manageability and meaningfulness will 

disappear for the individual. 

When the elderly persons tell you how they wants to be treated usually treatment with 

dignity and respect for the individual occurs.  The elderly can also express 

meaningfulness about their situation. The manageability turns out to be better when 

older have likeminded to chat with and share experiences with. If the elderly can 

express their dignity despite urinary incontinence, they may have their integrity 

preserved and quality of life thus be maintained and be perceived positively. 

 

Keywords: Incontinence, elderly, dignity, quality of live, Sense of coherence, 

comprehensibility, manageability, meaningfulness 
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Inledning 

Populationen av äldre ökar därför efterfrågas sjuksköterskor med kunskap om hur den 

äldre upplever problem som uppstår relaterat till förändrad hälsoupplevelse.  

Sjuksköterskor som ofta inte har tid att bedöma och förskriva inkontinensskydd 

personligt till individen. Att leva länge innebär att få uppleva mångfacetterade 

omställningar. Då den äldre individen också ofta är sjuk och har flera sjukdomar 

samtidigt ger det ytterligare dimensioner att förhålla sig till för individen. Alla dessa 

dimensioner av åldrandet bör specialistsjuksköterskor mot äldre ha vetskap om (1, 2). 

 

Om det ses till hela populationen äldre och jämförs mellan de som bor i ordinärt boende 

med de som bor i särskilt boende kan stora skillnader ses i upplevda symtom och 

upplevd hälsostatus (1, 2).  Personer som bor inom särskilda boende har ofta fler 

problem med hälsan och upplevda symtom än de i ordinärt boende. Personer som har 

omfattande hälso- och sjukvård med ingen äldreomsorg upplever sig ha minst problem. 

Gällande antal vårddagar på sjukhus är det omvänt. De i ordinärt boende med hemtjänst 

har mindre antal vårddagar än de utan hemtjänst och de i särskilt boende minst antal 

vårddagar (1). Symtom och besvär som oro, nedstämdhet, smärta, yrsel och inkontinens 

är avsevärt mycket vanligare i särskilda boenden än hos de som inte har hjälp av  

hemtjänst (1). 

 

Urininkontinens är ett stort och vanligt problem för äldre i särskilt boende. Över hälften 

av de äldre i särskilda boenden upplever sig ha svåra problem med urininkontinens (1). 

Med urininkontinens ökar risk för bland annat nedstämdhet, fall och trycksår (1, 2). 

Urininkontinens kan påverka såväl upplevd värdighet som upplevd livskvalitet till det 

sämre (2). Sannolikt är att basal omvårdnad kan påverka urininkontinensen och 

upplevelsen av den hos äldre individen men det saknas veteskapliga studier av detta i 

stor utsträckning (2) Urininkontinens bör uppmärksammas mer än vad det görs i dag 

bland våra äldre på särskilda boenden. Det bör också efterfrågas vilken hjälp de som 

upplever urininkontinens vill ha. Här bör indikatorer på en god och säker vård och 

omvårdnad stärkas. Ett steg i detta torde vara att utarbeta goda riktlinjer för  

 

inkontinensvård med den äldre individens erfarenheter som bakgrund (1, 2).  
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Bakgrund 

Urininkontinens avser varje ofrivilligt läckage av urin. Det finns flera typer, de 

vanligaste är ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens och 

överflödesinkontinens. Övergående eller enstaka urininkontinens kan avhjälpas hos 

äldre människor till exempel genom behandling av symtomatiska infektioner i 

urinvägarna, luftvägsinfektioner med hosta, förvirringstillstånd, tillfälliga och svåra  

förstoppning och förändringar i miljön (3) 

 

1.1 Definition och förekomst av urininkontinens 

Med urininkontinens menas ett tillstånd med ofrivilligt urinläckage, vilket medför ett 

socialt eller hygienisk problem och där tillståndet kan demonstreras objektivt (4). 

Urininkontinens berör över en halv miljon svenskar och kan leda till försämrad 

upplevelse av värdighet och livskvalitet. Kostnaderna för urininkontinens i Sverige 

utgör en halv procent av kostnaderna för hela hälso- och sjukvården i Sverige (5). Andra 

källor säger att kostnaden för urininkontinens i Sverige är 2 % av hela kostnaden för 

hälso- och sjukvård (6). Urininkontinens betecknas som en stor folksjukdom i Sverige. 

Siffror påvisar att över en halv miljon av de över 65 år har besvär av urininkontinens 

och närmare hälften av dessa är beroende av andra i sin vardag. Inkontinensskydd 

kostade år  2012 på ca 500 miljoner enbart för åldersgruppen 80 år och äldre (2).   

  

1.2 Huvudtyper av urininkontinens 

Ansträngnings eller stressinkontinens definieras som läckage vilket är utlöst av 

ansträngning så som nysning eller hosta. Läckaget uppstår vid ökat buktryck vilket kan 

uppstå vid exempelvis hopp eller tunga lyft. Små stänk urin läcker då ut utan trängning. 

Orsaken kan vara bristande stöd under övergången mellan urinrör och blåsa vilket är 

orsakat av svaga ligament och muskler och/eller försämrad funktion i urinrörets 

slutmuskel och då förorsakar lågt tryck i urinröret (5). Tumregel kan vara att 

vederbörande oftast inte har någon nattlig miktion eller endast en och mikterar mer än 3 

dl på morgonen. Vederbörande mikterar små mängder före aktivitet till exempel vid 

gång till buss. Och det är små läckage oftast under 40 ml/dygn (7).   

Trängningssinkontinens ger läckage vid urinträngning. Läckaget är ofta större än vid 

ansträngningsinkontinens. Orsaken är vanligen okänd men kognitiv svikt och 

urinvägsinfektion är vanliga orsaker. Ofrivillig blåsmuskelsammandragning kallas ofta 

överaktiv blåsa och ger tidig upplevt blåsfyllnad följaktligen små urinmängder (5). 
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Tumregel här är flera nattliga miktioner och inga enstaka mängder över 3 dl. 

Vederbörande mikterar små mängder hela dagen och då var och varannan timme. 

Berörd läcker vid trängning och större läckage över 40 ml/dygn (7). 

Blandläckage är läckage vid både trängning och ansträngning vilket oftast upplevs mer 

besvärande. 

Kontinuerlig inkontinens kan bero på svår sfinkterdysfunktion, filstel mellan blåsa och 

vagina eller ektopisk mynnande urinledare (5). Det gör att den drabbade mikterar ofta, 

före efter och för säkerhets skull och har minskat sin blåskapacitet till mindre än 3 dl 

rymd. Detta får till följd att vederbörande läcker vid både ansträngning och vid 

trängning (7). 

Vid överrinningsinkontinens finns svårigheter att tömma blåsan med stora mängder 

residualurin som följd och där ytterligare urinproduktion innebär "droppen som får 

bägaren att rinna över" (8) 

Övriga former kan bero på annan sjukdom som till exempel att vid demens inte hitta till 

toaletten (5). 

 

1.3 Utredning och behandling av urininkontinens 

En miktiondagbok bör alltid föras till att börja med. Dagboken innehåller uppgifter som 

när vederbörande mikterade, hur mycket och om läckage uppstått och när och vilken typ 

av läckage (trängs - eller ansträngningsinkontinens) som uppstod. Detta följs också upp 

av vägning av inkontinensskydd (2, 5). 

 

Bäckenbottenträning är en behandling helt utan biverkningar. Det rekommenderas vid 

alla former av urininkontinens men har bäst effekt vid ansträngningsinkontinens. Det är 

bra om träningsinstruktion ges i samband med undersökning och träningen brukar ge 

effekt efter 3–6 månader (2, 5). Troligen behövs minst 8 kontraktioner 3 gånger 

dagligen för effekt (5). 

 

Blåsträning är förstahandsmetod vid trängningsläckage eftersom det försöker undvika 

problemen med läckage med täta toalettbesök vilket sannolikt underhåller symtomen 

och besvären. Blåsträning innebär tömning av blåsan regelbundet med successiv ökning 

av intervall förslagsvis 15-30 min/vecka. Målet är att minska trängning genom 

avslappningsteknik och bäckenbottenträning. Ett realistiskt mål är att miktera minst 2-2 

1/2 dl varje gång (5, 6). 



Anette Hultberg Magisteruppsats 
 

4 

Om inget av ovan ger effekt kan också läkemedel vara en utväg och hjälp. Ibland finns 

också kirurgisk hjälp att få vid till exempel så kallat framfall (2, 5, 6).  

 

1.4 Urininkontinens hos äldre 

Äldre har oftast flera olika hälsoproblem( 2, 9, 10, 11).. Inkontinens är ett av dessa som 

oftast glöms bort eller väljs att inte pratas om. Förekomsten av urininkontinens i 

populationsbaserade studier varierar mellan 17 % till 55 %, och det är minst lika utbrett 

som vissa kroniska sjukdomar, såsom astma, kranskärlssjukdom och magsår bland 

annat. Urininkontinens har djupgående psykosociala, fysiska och känslomässiga 

effekter på individens generella upplevelse av välmående, oavsett inkontinenstyp (2, 10, 

11). Även om urininfektion inte är fatalt så påverkar det som regel såväl upplevd 

värdighet som upplevd livskvalitet mycket negativt (2). 

 

Funktionsnedsättning när det gäller elimination ger ett ökat beroende av andra. Äldre 

påtalar att de inte vill ligga andra till last vare sig närstående eller vårdpersonal (2). Den 

äldre individen uttrycker en önskan om att vara oberoende vilket är starkt kopplat till 

värdighet upplevd livskvalitet (2, 9). Många med inkontinens isolerar sig och deltar inte 

i sociala aktiviteter som tidigare då de är orolig för att det ska läcka eller lukta (2). Att 

upprätthålla sociala relationer och samvaro är för den äldre också viktigt för värdighet 

och upplevd god livskvalitet (9).  Tyvärr är det också så att många av de äldre inte söker 

vård för sina inkontinensproblem då de tycker det är svårt att prata om och känns tabu 

(2, 10).  

 

Överlevnad ökar upp i åldrarna vilket gör att den äldre delen av befolkningen blir fler 

och inkontinens är mer sannolikt hos den äldre individen. Följden därav blir att de som 

upplever detta problem ökar lavinartat. Naturligtvis måste sjuksköterskan vara 

uppmärksam på att inkontinens kan ett tecken på andra sjukdomar så som exempelvis 

urinvägsinfektioner eller i värsta fall olika cancersjukdomar som måste utredas (2, 10). 

 

En diskussion som förts bland vårdgivare till patienter med urininkontinens är att sätta 

kvarliggande kateter. Kritiken mot denna behandling har förts främst då det anses att 

kateter sätts för att spara personal, pengar och tid. Positivt är att det de senaste åren har 

noterats en stor minskning av detta sätt att behandla urininkontinens. Patienter med 

urinkateter har i stort sett alltid stora obehag av katetern samt löper större risk för 
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urinvägsinfektion, njurbäckeninflammation, urosepsis och för tidig död. De som får en 

kvarliggande kateter löper tre gånger så stor risk att avlida inom ett år jämfört med de 

patienter som inte får denna behandling och har liknande hälsoproblematik (12).  

 

1.5 Begreppet värdighet 

Värdighet är definierat som självaktning eller stolthet. Ordet är dock inte absolut 

avgränsat. Värdighet är dessutom relativt, värdighet mot sig själv så kallad egoistisk 

värdighet är motsatsen till värdighet gentemot andra kallad altruistisk värdighet. 

Värdighet i allmänhet, om inget annat anges, refererar dock främst till altruistisk 

värdighet, då det oftast handlar om en person relativt sin omgivning. En person är alltid 

värdefull gentemot sig själv. Tankar om varje människas unika värde har funnits både i 

gammalt stoiskt tänkande och i urkristendom. Men det är inget unikt för enbart 

kristendomen. Tanken fanns tidigt på många håll i världen  till exempel under begreppet 

naturrätt och då eventuellt under en högre makts försorg. Människan skulle då också ha 

förmåga att skilja mellan rätt och fel och varje människa hade då också ett ansvar i att 

förvalta denna rätt (13). 

 

Värdighet är att få leva självalt ända fram till döden (9, 13, 14). Värdighet är att få 

behålla sin identitet, sin historia och sina levnadsvanor så länge som möjligt. Värdighet 

kan också inrymma social samvaro med likasinnade (9, 13, 14, 15, 16), frisk luft, mat 

vilken vederbörande tycker om och att kunna påverka sitt liv är också grundläggande. 

Att inte bli försvagad och passiverad utan stärkt när ens egen kraft tryter är också 

viktigt. Likaså att bli stärkt när det gäller identitet, självständighet, funktion och hälsa 

och inte bli betraktad som en del i ett kollektiv, där alla betraktas och behandlas lika (9, 

13, 14, 15). 

 

Människovärdet handlar om en grundläggande värdighet som alla personer har på grund 

av att de är människor. Människovärdet kan ej förloras utan är konstant i människans 

liv. Eftersom det inte finns någon gradering av denna typ av värdighet medför det att 

alla människor är jämlika i avseende till värdigheten (9, 13, 14).  

Sjuksköterskor bör se kärnan av hälsa som värdighet och värdigheten kan innefattas tre 

teman, autonomi, identitet och självaktning. Sjuksköterskan bör använda autonomi, 

identitet och självakning som mål utifrån den äldre patienten för att bidra till upplevd 

värdighet (15, 17) 
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Värdighet är att känna sig oberoende på acceptabel nivå vilket är individuellt. Värdighet 

är också att få lindring av symtom vilket kan vara att få tröst och lindrat lidande som 

sjuksköterskan alltid kan tillhandahålla (16, 17) 

Hur vi förhåller oss till vår nästa kan också stödja upplevd värdighet. Den andre i mötet 

är helig mark och vederbörandes ansikte som är befallande kan aldrig negligeras 

eftersom det är befallande och dess krav måstes svaras an på (18). Den andre som inte 

är lik någon annan utan är en helt unik individ är alltid under betraktarens ansvar och 

det ligger utom betraktarens kontroll och vilja. Den andre måste alltid bekräftas då den 

är alltings början och alltings slut. Skulden och ansvaret tynger inte och gör inte bäraren 

till ett offer utan detta sätt att se på min nästa gör betraktaren fri. Detta är ett etiskt 

förhållningsätt till den andre och förstärker upplevelsen av värdighet (18). Följande kan 

vara ett exempel hur förhållningssättet kan tillämpas i det vårdande mötet: Den andre 

kan finnas i en vårdande relation. Ett etiskt krav är att lyssna på henne vilket måste 

göras i en vårdande relation. Lyssnandet är fundamentalt och en moralisk akt ett slags 

lyssnandets etik vilket är vårdarens ansvar. Lyssnandet och lyhördheten är en grund för 

etiskt värde och ger uppfyllelse till värdighet. I den vårdande relationen kan patienten 

som blir lyssnad till finna nya vägar för att nå hälsa och uppleva livskvalitet (18). 

 

1.6 Begreppet livskvalitet 

Det går att diskutera begreppet livskvalitet ur flera olika perspektiv. Enligt hedonism så 

är livskvaliteten god om vederbörande upplever njutning och välbefinnande det vill säga 

om han/hon mår bra. Yttre faktorer som exempelvis välfärd påverkar inte livskvaliteten 

om välfärden inte påverkar välbefinnandet. Begreppet kan också speglas genom 

önskeuppfyllelseteorin vilken säger att god livskvalitet upplevs då alla önskningar är 

uppfyllda. Eller också kan begreppet diskuteras med den objektiva pluralismen som 

bakgrund vilket då innebär att det finns goda ting som ger livskvalitet ur objektiv 

synpunkt alltså finns inga värderingar i det. Dessa goda ting kan vara kärlek, kunskap 

eller tillexempel meningsfull verksamhet (14). Livskvalitet kan också ses i termer av 

upplevd lycka. Om jämvikt råder mellan önskningar och upplevelsen av verkligheten så 

kan det leda till att upplevd god livskvalitet infinner sig. Det är alltså individens 

uppfattning om hur verkligheten ser ut som avgör om han/hon upplever god livskvalitet 

(14)  

 



Anette Hultberg Magisteruppsats 
 

7 

Det finns teorier som har arbetats fram för att förstå människors olika förmåga att förbli 

frisk trots svåra yttre omständigheter och mycket svår stress. Hälsan är relativ och finns 

på en kontinuerlig linje och den viktigaste frågan är vad som understödjer hälsa 

(salutogenes) och inte vad som orsakar sjukdom (patogenes). Detta är en global hållning 

som uttrycker i vilken utsträckning människan har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar. Det finns då en hög 

sannolikhet för att saker kommer att gå så bra som man rimligen kan förväntas sig vilket 

ger en upplevelse av ökad livskvalitet (19, 20, 21). 

 

Upplevelsen av livskvalitet kan också ses ur perspektivet hur bemästringsförmåga är 

hos individen och upplevd livskvalitet kan då återspeglas med begreppet Känsla av 

sammanhang, KASAM, som ram (19). KASAM används ofta som förklaring till varför 

vissa personer har lättare att hantera svåra livssituationer och också tycks ha det lättare 

att hålla fast vid en hälsosam personlig livsstil (19, 20, 21). 

Känsla av sammanhang innebär att ha resurser att hantera svårigheter och ger då 

situationen begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och en total känsla av 

sammanhang. De som upplever en stark känsla av sammanhang i sitt liv och denna 

kapacitet , KASAM , uppstår då ur deras förmåga att förstå sig själva, sin situation och 

sina känslor. Samtidigt kan dessa människor lättare finna adekvata lösningar på en 

stressituation eller livskris vilket i sin tur leder till att de upplever sitt dagliga liv som 

meningsfullt. Dessutom upplever de oftast större livskvalitet än andra som inte känner 

sammanhang i sitt liv (19, 20, 21). 

En hög känsla av sammanhang minskar enligt dessa teorier risken för sjukdom och 

stärker förmågan till positiv livsstil. Individen kan då ses som mer flexibel och framsynt 

(19, 20, 21).  

 

Människor har olika resurser. Om vederbörande kan samla sina resurser så kan han eller 

hon också skapa ett hälsofrämjande sätt att hantera sitt åldrande och sitt liv (14). 

Upplevd livskvalitet är också ett begrepp att ta hänsyn till då det diskuteras om hur 

åldrandet upplevs av individen. Det kan då definieras som en individs upplevelse av sin 

livssituation avseende bland annat fysisk och psykisk hälsa, relationer, levnadsmiljön 

samt graden av självständighet (14, 22). Begreppet livskvalitet kan också omfatta 

upplevd värdighet, upplevt välbefinnande och livstillfredsställelse (14). 
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1.7 Litteraturgenomgång 

Urininkontinens blir allt vanligare i stigande ålder. Det är ett stort problem för både 

kvinnor och män framförallt då bland de äldre. Urininkontinens ger ofta stor påverkan 

på individen på olika sätt.  Ofta då det gäller sociala sammanhang så minskar individen 

sitt umgänge med andra på grund av sin inkontinens vilket leder till att den äldre 

upplever sin livskvalitet påverkad negativt. Urininkontinensen kostar dessutom stora 

pengar för samhället (23, 24, 25, 26, 27). 

Vidare har studier gjorts vilka fokuserat på förekomst av inkontinens (2, 23, 24, 25, 26), 

skillnader mellan kvinnor och män samt hur urininkontinensen relaterar till exempelvis 

livskvalitet (26). Studierna bygger på slumpmässigt utvalda äldre. Resultaten visade 

bland annat att kvinnor rapporterade fler hälsoproblem än män och att de också 

upplevde sin livskvalitet sämre än män relaterat till inkontinens. Det efterfrågas studier 

fokuserade på grupper som har varit svåra att nå i dessa sammanhang. Det avses då de 

som antas uppleva flest hälsoproblem särskilt när det gäller inkontinens. Dessa grupper 

är äldre kvinnor och män i särskilda boende beroende av andra för sitt dagliga liv. Det 

behövs speciellt utformade studier så att forskaren kan nå just dem (2, 26). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, vilka är föregångare för strävan efter 

att lätt hitta evidens och litteratur inom medicinska områden (28) har publicerat en 

sammanställning inom området behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre 

(2). Där slås det fast att utredning är grunden för en effektiv behandling till den äldre 

individen med avseende på urininkontinens. Bäckenbottenträning hos äldre minskar 

urininkontinens. Det sägs vidare att omvårdnad sannolikt kan påverka både 

urininkontinens och upplevelsen av denna men det saknas vetenskapliga studier i ämnet 

till stor utsträckning vilka efterfrågas. Här påvisas det också att forskning på 

förebyggande, lindrande och/eller botande åtgärder i samband med urininkontinens är 

begränsade (2).   

 

2. Problemformulering 

Mot bakgrund av det som belysts ovan så ses att äldre individer ofta har flera olika 

hälsoproblem. Urininkontinens är ett av dessa. Problemet glöms oftast bort av 

vårdpersonal eller negligeras. Det pratas inte om det och den äldre individen tycker ofta 

att problemet är genant. Äldre personer med urininkontinensär rädda att gå ut då de 

oroar sig att det luktar eller ska läcka bland andra och det får till följd att de isoleras sig. 

Att upprätthålla sociala relationer och samvaro är för den äldre individen också viktigt 
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för värdighet och upplevd livskvalitet. För i stort sett alla individer är relationer och 

meningsfullhet i sin vardag begrepp som gör att upplevelsen av god livskvalitet erhålls 

och det gäller inte minst för den äldre individen.  Även om urininkontinens sällan leder 

till döden så påverkar det troligtvis värdighet och upplevd livskvalitet negativt.  

Det antas att framför allt äldre individer på särskilt boende upplever en sämre värdighet 

och livskvalitet relaterat till sin urininkontinens vilket skulle kunna bero på att de ofta 

har komplex hälsoproblematik och nu är beroende av andra i sitt dagliga liv. Det saknas 

studier om hur äldre individen som bor på särskilt boende själva upplever att deras 

värdighet och livskvalitet påverkats av urininkontinens.  

Hur upplever äldre personer, som bor på särskilt boenden, att deras värdighet och 

livskvaliet ha påverkats av att leva med urininkontinens? 

 

3. Syfte 

Att öka förståelsen för hur äldre individer som bor på särskilt boende upplever att 

värdighet och livskvalitet påverkas av att leva med urininkontinens. 

 

4. Metod 

I det konstruktivistiska paradigmet är verkligheten inte fastställd och statisk utan 

förknippas med kvalitativ forskning och subjektiva berättelser. Naturalistiska/ 

konstruktivistiska antagande utgår från att verkligheten och sanningen kan vara 

mångfaldig och är subjektiv och verkligheten konstrueras av individer (30, 31, 32, 33).  

Kvalitativ forskning har länge ansetts vara holistiskt och omfattande och forskare har 

accepterat denna nytta utan ifrågasättande. Kvalitativa metoder har ansetts särskilt 

lämpligt för omvårdnadsforskning. Omvårdnad är en disciplin och ser sig utifrån ett 

helhetsperspektiv som inkluderar patienten och dess närstående som en del i 

sammanhanget inräknar patientens bakgrund och framtid och vårdgivaren och dennes 

arbete i verksamheten.  Kvalitativa metoder har förmågan att detektera och inkludera 

flera dimensioner inom varje metod. Trots enorma framsteg inom omvårdnadsforskning 

den senaste tiden är vårdrelaterad kunskap och teori inte så framstående som det borde 

vara (34). 

Forskningsansatsen till uppsatsen är hermeneutisk eftersom grunden i arbetet handlar 

om att tolka, förstå och till andra öka förståelsen för hur upplevelsen av värdighet och 

livskvalitet påverkats av urininkontinens. Intervjuerna som gjordes spelades in på band 

och transkriberades därefter ord för ord och då bildade dessa intervjuer ett antal långa 
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texter. Då förförståelsen är en grund för författaren att stå på blir ansatsen helt naturlig. 

Strävan blir inte att servera några absoluta sanningar utan målet blir att presentera egna 

tolkningar i en horisontsammansmältning (31).  

 

Hermeneutik betyder tolkning av budskap och texter. Ursprungligen från forngrekiskan 

som från början hade sitt ursprung inom teologin för att kunna tolka innehåll i bibelns 

texter. Här intresserar sig forskaren främst för förståelse och sätter den enskilda 

individen i fokus. Viktigt inom hermeneutiken är inlevelseförmåga och att helheten 

förstås är ett måste utifrån de enskilda delarna. Genom att studera en människa och vad 

han/hon uttrycker med sina val av ord och vilka olika nyanser som olika människor kan 

sätta på olika ord så kan det tolkas känslor och upplevelser (30, 32).   I hermeneutisk 

forskning betonas subjektiviteten och författaren använder medvetet sina värderingar 

(30, 31, 32). Förhållningssättet är präglat av inlevelse och engagemang och i tankarna 

utvecklas en kommunikationen med andra. Kärnan i forskningen är att helheten är mer 

än summan av delarna. En förståelse är alltid situationsbunden och det kan då inte tas 

avstånd från en situation och varje situation har en horisont. Allas horisonter är ständigt 

i rörelse, i förändring, det är mot denna som fördomar prövas. 

Horisontsammansmältning uppstår genom dialog med andra genom exempelvis texter 

vilka resulterar i en gemensam horisont. I resultatet kan då påvisas en företeelse eller 

situation utifrån varandras perspektiv (30, 32). 

 

4.1 Teoretisk ram 

Avsikten med hermeneutiskt forskningsperspektiv är att gripa upplevelser och uttryck, 

tolka och förstå dessa i ett sammanhang och dessutom förklara dessa för någon annan. I 

tolkningsarbetet försöker författaren nå en fördjupad förståelse med frågorna, hur, vad, 

var och varför. Tolkningar kan inte framstå som omedelbara avspeglingar från 

verkligheten då tolkningarna utgör en annan slags verklighet. Då kan en giltig tolkning 

ge mening åt den företeelse som studeras. I denna uppsats framgick mycket snart av 

texterna informanternas bemästringsstrategier för att klara av sin vardag och sitt 

tillstånd. Då författare tittar och läser texterna kan det liknas vid att lägga ett pussel. 

Delarna och helheten i det färdiga pusslet måste hänga ihop med tolkningen, författaren 

behöver tänka logiskt och bibehålla sin öppenhet (33). Forskningsansatsen i denna 

uppsats är deduktiv det vill säga författaren utgår från tidigare forskning och teorier 

(30). Känslan av sammanhang, KASAM framstår som en huvudteori i den 
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hermeneutiska spiralen, en tolkningsram som logiskt sätt förklarar informantens 

upplevelse av värdighet och livskvalitet (33). Begriplighet utgör själva kärnan av den 

ursprungliga definitionen. Oftast så ses att en person med hög begriplighet ser yttre 

händelser som gripbara och vederbörande kan ta in information. Det som inträffar i livet 

görs förståligt och man känner det sammanhang som man verkar i. Hanterbarhet utgör 

ens egna upplevelse av resurser och kompetens att möta olika situationer i livet och 

meningsfullhet är begreppets motivationskomponent. En upplevelse av delaktighet i det 

som sker ger känslan av motivation (14, 19, 20, 21). 

 

4.2 Urval 

Syftet med kvalitativa studier är att få stor och täckande information för att kunna ge en 

beskrivning av ett visst fenomen i en viss grupp. Därför gjordes ett ändamålsenligt urval 

av informanter, vilket innebar att informanter avsiktligt valdes för att kunna svara an till 

syftet (30).  Flera sjuksköterskor på olika särskilda boenden gjorde ett urval åt 

författaren. Urvalet gjordes bland personer med urininkontinens på särskilda boenden i 

Kalmar län. Inklusionskriterierna var att informanten skulle vara över 65 år och ha 

särskilt boende beslut. Informanten skulle vara urininkontinent och inte bedömas som 

ha vård i livets slutskede. Informanten skulle vara kontinent till avföring. Informanten 

skulle vidare vara kognitiv klar så till vida att vederbörande kunde förstå och utföra 

vissa instruktioner själv eller med hjälp av personal på vederbörandes egen uppmaning. 

Exklutionskriterier var patienter som författaren hade ett PAS ansvar för 

(patientansvarig sjuksköterska = PAS ). Tio personer avsågs att intervjuas. Då 

författaren var medveten om att det ofta sker stort bortfall i liknande studier och det ofta 

också är svårt att få informanter tillräckligt i antal så ville författaren ha tillräckligt 

många att välja bland.  Tio informanter blev kvar att intervjua i slutänden.  Deras ålder 

samt antal år i särskilt boende visas i tabell 1.        

Tabell 1: Informanter  

Informanter Antal Kvinnor män 

 n=10 n=7 n=3 

medelålder  89,7 83,3 

medianålder  89 85 

Antal år på särskilt 

boende 

 m=4,4 m=3,6 
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4.3 Datainsamling 

Informationsbrev lämnades till verksamhetschefer och informanter på respektive särskilt 

boende (bilaga 2 och 3) i södra Sverige. 

Datainsamling genomfördes med intervjuer i informantens egna hem på särskilt boende. 

Samtalen bandinspelades vilket är en lämplig metod när ett speciellt ämne ska 

fokuseras. Detta för att den personliga kontakten oftast upplevs givande för informanten 

och görs intervjuerna dessutom i det egna hemmet ger det större tillförlitlighet för 

informanten att slappna av och dela med sig. Syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att ta del och förstå det berörda ämnet utifrån informantens 

perspektiv (30, 32). Författaren genomförde samtliga intervjuer som varade mellan 25 – 

55 minuter. Öppna frågor ställdes som syftade till att informanterna skulle kunna berätta 

fritt om sina erfarenheter. Exempel på frågorna var: ” Kan du beskriva för mig om ditt 

liv har förändrats med tanke på urininkontinens?”  och för att uppnå uppsatsens syfte 

gjordes också en intervjuguide (bilaga 3) för att säkerställa att alla frågor berördes under 

intervju (30). 

 

4.4 Analys 

Alla intervjuer genomlyssnades för att därefter transkriberas ord, för ord. Sedan 

analyserades alla tio texter enligt hermeneutisk analys (32) med avseende att titta på 

grundläggande föreställningar om sin upplevda värdighet och livskvalitet i relation till 

urininkontinens. 

Hermeneutiken betonar förståelsen på beskrivningsnivå på förklaringens bekostnad. 

Förståelsen och förklaringen kan stödja varandra men forskningsprocessen början och 

mål är förståelse. Förståelse kan beskrivas som en process där man genom tolkning 

försöker se något utifrån informantens egen horisont vilket förutsätter en dialog. 

Författaren försöker se informantens egen föreställningsvärld. När dialogen leder till att 

informantens och författarens horisonter sammanfaller uppstår en så kallad 

horisontsammansmältning. Tolkningen avslutas då författaren har kommit fram till ett 

rimligt mönster som ingår i en sammanhängande enhet. Därefter prövas deltolkningarna 

mot texten som helhet (30, 31, 32, 33). 

 

Alla texter genomlästes flera gånger för att författaren skulle få en helhetsbild av allas 

upplevelser av värdighet och livskvalitet i relation till urininkontinens. Det gjordes 

fortlöpande anteckningar om reflektioner som väcktes av texterna. 
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Alla avsnitt i texterna som berörde syftet som var upplevelser av värdighet och 

livskvalitet i relation till urininkontinens markerades. 

Alla markerade textavsnitt togs ur sitt sammanhang och skrevs ner för sig. 

Varje urklippt avsnitt lästes grundligt med frågan i åtanke om hur vederbörande 

upplevde sin värdighet och livskvalitet i relation till urininkontinens. 

Det som informanten uppgivit skrevs ner med egna ord. 

Alla delar som skrivits ner med egna ord lästes därefter och jämfördes med den hela 

texten så att varje del hade en bärighet där. 

Alla svar på frågorna systematiserades enligt resultatet och Känsla av sammanhang, 

KASAM, användes som tolkningsram. 

 

4.4.1 Förförståelse 

Enligt hermeneutisk ansats och förståelse har författaren varit medveten om sin 

medverkan i en global omvårdnadskontext. Författaren har en förförståelse för 

omvårdnad och konsekvenser av hälsoförändringar och har uppfattningar om fenomen 

kring denna relation. Författaren är alltså inte opåverkad av den omgivningen där 

studien har ägt rum utan är en del av den och har stor erfarenhet av den. Författaren 

hade också en förförståelse av hur urininkontinens kan påverka den enskilda individen. 

Författaren har kritiskt granskat sitt material från alla intervjuer. Förståelsen från detta 

material har sedan utvecklat författarens förförståelse som sedan fortsätter att utvecklas 

allteftersom analysen fortskrider. Författaren har tolkat och försökt förstå innehållet i de 

transkriberade intervjuerna och sedan i de olika delarna i texterna som lyfts ut vilka 

svarar an mot syftet. Författaren har också försökt att hålla sig kritisk till sitt material.  

Eftersom de transkriberade texterna är i sin helhet helheten och delaren som lyfts ur är 

delarna som speglar helheten och delarna har sedan skrivits om med egna ord och 

delarna blir därefter en större helhet än vad texterna enbart är var för sig (31).  

För hermeneutisk förhållningsätt kan sägas att meningen endast förstås om den sätts 

samman med helheten för om det ses omvänt består faktiskt helheten av delar och därför 

är ju delaren egentligen helheten. Den hermeneutiska cirkeln tar form delen kan endast 

förstås ur helheten och helheten endast ur delarna (31, 33).  

 

4.5 Etiskt överväganden 

Författaren bygger hela uppsatsens etiska övervägande på forskningsetiska riktlinjer 

enligt Helsingforsdeklarationen vilket bland annat innebär att relationen till 
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informanterna var så att ingen av informanterna var beroende av författaren som 

sjuksköterska. Då författaren själv arbetade som sjuksköterska i området där 

forskningen bedrevs så togs urvalet av patienter inte bland de som författaren ansvarade 

för utan kollegor bads om hjälp att föreslå lämpliga deltagare som sedan tillfrågades om 

deltagande i studien. 

Det kunde vara en risk att deltagarna känner sig tvingade att delta i studien eftersom de 

behöver vård och omsorg och därigenom upplever beroende. De allra äldsta beskrivs 

ofta som en sårbar grupp som är speciellt utsatt för att drabbas av sjukdomar, 

funktionsnedsättningar och löper stor risk att förlora förmågan att självständigt klara av 

de vardagliga aktiviteterna. Behovet av omvårdnad är därför stort. Risken eliminerades 

med information om frivilligt deltagande och att eventuellt avböjande om deltagande 

inte leder till någon förändring i den vård som ges (bilaga 1). 

 

Nyttan på individnivå kommer den äldre patienten tillgodo då det tydliggörs 

upplevelsen av att vara urininkontinent och att då enkla omvårdnadsåtgärder kan minska 

risk för upplevelse av sämre värdighet och livskvalitet relaterat till inkontinens. På 

samhällsnivå kan det vara kostnadseffektivt genom minskad åtgång av 

inkontinensskydd, som ofta skrivs ut slentrianmässigt samt färre läkarbesök och 

läkemedel för bland annat nedstämdhet r/t inkontinens. 

Informationskravet täcktes då att alla informanter och enhetschefer fick skriftlig och 

muntlig information om studiens syfte och om att deltagande var frivilligt. 

Informanterna informerades om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 

att uppge anledning. Om de valde att inte delta eller valde att avbryta deltagande skulle 

det inte att påverka vården.  

Alla berörda upplystes också om att de enskilda intervjuerna inte kunde hamna i orätta 

händer och kommer heller inte att användas till kommersiellt syfte. Se också 

informationsbrev (Bilaga 1 och 2).  

Samtyckeskravet täcktes då det lämnades personligen brev till verksamhetscheferna på 

de tilltänkta särskilda boendena så att de kunde ställa eventuella frågor. Efter tillstånd 

från verksamhetschefen ombads ansvariga sjuksköterskor tillfråga personer som 

uppfyllde inklusionskriterierna och om de fick förmedla kontakt med författaren till 

uppsatsen. Därefter togs personligen kontakt med de som var intresserade och 

informerades muntligt samt mottog informationsbrev och bestämde tid för intervju.  

Alla deltagare fick ge sitt muntliga samtycke till tilldeltagande i studien och fick god 
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muntlig samt skriftlig information om syfte med studien, genomförande av intervjuerna 

samt konfidentialitet och frivillighet. 

Konfidentialitetskravet täcktes eftersom författaren har tystnadsplikt om den 

information som givits i intervjuerna och informationen användes endast till uppsatsens 

syfte. Inga personuppgifter finns lagrade om informanterna som kan sammankopplas 

med studiens resultat. Ingen av informanterna kan identifieras av någon annan än 

författaren själv. Inte heller kommer någon av informanterna att kunna identifieras på 

grund av specifikt lämnande uppgifter i uppsatsens resultat.  Alla uppgifter är avkodade 

så att det inte går att härleda till vilken kommun eller vilket boende som informanterna 

tillhör. Allt material sparas i låsta dokumentskåp avsedda för journaler så att ingen 

utomstående kan komma åt materialet. Materialet sparas i 10 år. Nyttjandekravet 

tillgodosågs då insamlade data enbart används till den aktuella uppsatsen.  

 

5. Resultat 

Att som äldre leva med urininkontinens i särskilt boende kan påverka såväl livskvalitet 

som upplevelse av värdighet. Urininkontinensen är bara ett av de problemen som den 

äldre upplever men urininkontinensen medför svårigheter att bibehålla värdigheten och 

att upprätthålla en god livskvalitet.  

//Jag kan väl tänka som så att är man inte någonting nu så… utan nu finns man 

bara….och man får ta fram det man har kvar och då alltså när det 

behövs……..(tystnad)//(7) 

Vilka föreställningar man har om livet och åldrandet är en utgångspunkt för hur man ser 

på sin nuvarande situation, hur begriplig den är. Föreställningarna och begripligheten 

påverkar hur livet och problemen hanteras, vilket i sin tur påverkar vilken betydelse 

inkontinensen får för den enskilda individens upplevelse av en meningsfull tillvaro med 

god livskvalitet och bibehållen värdighet.  Ett incitament på föreställningarnas betydelse 

är när informanten kommunicerar sina tankar om livet i imperfekt och uttrycker sig som 

om det inte finns något kvar av livet längre. Det kan leda till att individen resignerar och 

motvilligt underkastar sig sitt öde, accepterar situationen, ger upp och avsäger sig eller  

avstår från sina mänskliga rättigheter. 

 

//Värdighet…hmmm..jag sitter ju bara här och livet var något som var var , ja livet har 

redan varit redan…..redan…flickorna har inte tid att ta mig till toaletten åhhhh…då 

ja… kommer det i blöjan och jag får vänta till de har tid att byta…och om…(4) 
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Jaaa…nu sitter jag här….behöver inte ens tänka längre det gör andra åt en…. och inte 

bryr sig någon om det och om jag vill komma till toaletten eller få min blöja bytt får jag 

vänta till det blir min tur….det är bara så //(8) 

 

 

5.1 Begriplighet 

Att ha varit beredd på att man kommer att bli urininkontinent innebär att situationen är 

begriplig på ett annat sätt än om inkontinensen kommer som en överraskning. Att man 

inte är ensam om det och att det inte upplevs som något konstigt förefaller underlätta 

acceptans av att ha en urininkontinens. Att vara glad att det inte är värre att 

överhuvudtaget ha förmåga till att kunna tömma blåsan själv och se saker i perspektiv 

så som att inkontinens är något som nästan alla erfar beskrivs också. Det uttrycks också 

att det är på boendet vederbörande känner sig trygg med sin urininkontinens och kan 

vara sig själv vilket accepteras utan ifrågasättande. 

 

 //ja det var väll de att man kände ja det var väll en viss osäkerhetskänsla man kände 

om jag inte var här. Man visste inte …inte hur man skulle klara av och kanske ehh ja 

det är ju inte alltid som det finns en toalett på nära håll eller så där så man måste ta 

med sig att byta åhhh sen få gå på toaletten…det har man ju varit för…också att det har 

hänt då ja att man inte hunnit…alltså fram om man säger//(6) 

 

Upplevelsen av accepterande kan också vara knuten till att vederbörande inte upplever 

sig vara ensam om att vara urininkontinent. Informanten har vetskap om att de är många 

om detta och många gör också att de blir starkare och kan göra sina röster hörda. Det 

ger också upplevelsen av att alltid kunna dryfta oro kring skydd till exempel eller andra 

enkla göromål kring sin inkontinens med någon medboende eftersom många har samma 

problem. Oron blir heller inte lika stor då något symtom relaterat till urininkontinensen 

infinner sig då man vet att man inte är ensam om det. Upplevelsen av att vara stark i ett 

sammanhang infinner sig. 

 

 //Jag läste om sådant här...ja alltså om att man kunde kissa på sig…ja då man var ung 

och fick bara…..ja jag kände mig beredd på det och jag är ju inte ensam om det. //(8) 

 

Den äldre individen som är urininkontinent kan också ha accepterat sin situation och se 

den situationen som en normal del i åldrandeprocessen. Några uttrycker upplevelsen av 

att ha varit förberedda de visste att detta skulle komma om inte förr så senare. De kan 

också beskriva upplevelsen av att göra det bästa av situationen. Uttryck som jag gör så 

här och så här med skydd och för att upprätthålla hygien då jag befinner mig på annan 
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plats har sagts med tillägg om att det inte är något konstigt utan man tillägger också att 

jag tycker detta är min del av vardagen och jag lever så här.   

 

//Man är ju trygg om man är närheten där jag bor och man lägger ju en extra blöja i 

handväskan om man ska iväg någonstans det har ju hänt så det förbereder jag mig på 

men ja men jag har ingen ångest eller så och jag tycker inte att jag har någon 

förändring neeej// (7) 

 

Att flytta till ett särskilt boende uttrycks i denna studie som att detta är den sista 

anhalten. När den äldre är urininkontinent så upplever vissa av informanterna att det är 

helt i sin ordning att inte bli bemött som en människa med kompetens och värdighet.  

 

//Neeej….härifrån kommer man ju inte…det vet jag inte…det är aldrig någon som har 

förklarat någonting utan de…ja…när jag kom till boendet…ja de bara satte på 

blöjan……// (3) 

 

Att leva sitt liv med upplevelsen av att inte vara en hel individ att räkna med och att 

lyssnas till får konsekvenser för den äldre. Vederbörande blir förminskad och ilskan 

byts av ett tomt intet. Man resignerar och lämnar bort sitt veto, sin dignitet sin 

värdighet. De grundläggande rättigheterna råder inte här jag vet att de finns men inte 

här.  

 

//Ja det tycker jag ju…jag stöder mig mycket på det här att ja….jag är ju över 92 år 

liksom och jaaa det kan ju hända att värdighet och sånt försvinner med åren ja…för 

man ja blir gammal och har ingen rätt längre….// (7) 

 

Den äldre individen blir tyst och kravlös och enkel att vårda. Ingen värdighet inga krav 

på den som sköter omvårdnaden ger upplevelsen av att vara i sin vårdares våld och i 

dennes godtycke. 

Kroppen ses som ett instrument som nu är på väg att bli eller redan är förbrukat. 

Kroppen gör som den vill och gör det som den är programmerad för. Det är ingen idé att 

göra något vare sig omvårdnadsmässigt eller medicinskt längre för kroppen är använd.  

Urininkontinensen upplevs som ett facit på att kroppen har gjort sitt och att livet är slut. 

Både sinne och fysisk kropp upplevs som förgånget. Tankarna på det som kunde vara, 

skall vara eller kommer att vara är också slut. Det är inget som någon annan har hävdat 

eller påstått utan ses som en självklar del i livscykeln 

 

//Ja det är vad som har vart det är inget kvar av det…man är väll rätt så 

dämpad……mmmm……Ja det att man hade lite ork i armar och ben och man kunde 

röra sig och kissa då man behövde på ett annat sätt och inte bunden vid säng och 
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rullstol och blöjer…alltsåååå att man kunde välja vad man ville syssla med det går ju 

inte i dag man får räkna med att det blir så..//(2) 

 

 

Vissa uttrycker också att det borde varit något annat att bli äldre. Åldrandet borde inte 

innehålla upplevelsen av skav, översvämning och dålig hygien antibiotika och doktorer. 

Det är frustrerande och svårt att förstå att kroppen sviker trotsa att den skötts som ett 

tempel. 

 

//Ja jag gjorde knipövningar och jag gjorde knipövningar men jag lyckades inte alltså 

få tillbaka det så ja i sin rätta alltså…//(6) 

//Att det skulle bli så här med kisseriet……jag har alltid skött mig så noga…//(6) 

//Neeeej….det är nog inget att göra…..det blir ju så……man blir ju förslappad….men 

ledsen blir man……//(9) 

 

Men alla utrycker inte inkontinensen som ett svek från kroppen utan också att det är 

tidens gång och det är detta som de räknat med. 

Det som också kommit fram är att då informanten upplever sig kunna resonera om och 

har en högre begriplighet av sin urininkontinens så är både hanteringen av den och 

meningen med den upplevd mer positiv och vederbörande uttrycker också med hela sitt 

väsen att bättre livskvalitet och värdighet upplevs. Då informanten inte kan se någon 

eller väldigt lite begriplighet i sin situation på särskilda boendet med sin urininkontinens 

så ses mindre hanterbarhet och hon uttrycker mindre relevant meningsfullhet med hela 

sin tillvaro och livskvalitet och värdighet upplevs och uttryck som lägre. 

//Neeej….det vet jag inte…det är aldrig någon som har förklarat någonting utan 

de……ja de bara satte på blöjan…//(3)  

//Det enda jag ser fram emot är att få slippa vara…….tänka och känna…de kan säga 

vad de vill..//(3) 

//…men men då man kommer till min ålder så är det faktiskt ingen som …ja faktiskt 

ingen som…ja man kan nästan säga ingen som klarar sig precis utan.// (6) 

//Ja samma sak det ser man ju ja så det ju bara att acceptera. Nu tänker jag aldrig på 

det för att jag är inte så….är inte så…ja det går lättare och leva med det om man 

säger.// (6) 

 

 

5.2 Hanterbarhet 

Att tänka på att ta med ett skydd extra eller att den äldre måste befinna sig i närheten av 

en toalett gör att informanten i sitt sociala sammanhang inte utsätter sig för möten och 

träffar av allehanda slag. Några uttrycker också att de avsiktligt intar för lite vätska för 

att det inte ska ha en otillfredsställande urinproduktion vilket naturligtvis också då får 

konsekvenser för välmåendet. 
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Att befinna sig i ett socialt sammanhang och skyddet inte håller eller släpper ut lukt är 

mycket genant vilket de flesta av informanterna hade upplevt någon gång. Känslan gör 

att de inte gärna utsätter sig för sociala sammanhang då de inte känner sig helt säkra på 

att skyddet ska hålla  

 

//Läcker kan blöjan också göra..jag vet ju inte riktigt då urinen kommer och räcker inte 

blöjan ..ja då ja…….och det kan lukta…….neeeee…matsalen går jag inte till 

…längre…neeeee…vill inte det…hmm…//(1) 

 

 

Inkontinensskyddet skaver och lämnar utslag, klåda och/eller infektioner. Även om den 

äldre individen är noga med sin hygien så finns oron att det ska lukta och läcka och/eller 

upplever den äldre att det är svårt att få hjälp med hygienen då känslan uppstår istället 

för när personalen har tid. Många får gå igenom den ena behandlingen med antibiotika 

eller läkemedel mot svamp för sjukdomar som de relaterar till inkontinensskydden och 

själva inkontinensen. 

Den äldre inkontinenta individen har lagd om sitt liv. Ett liv som gör att de måste 

befinna sig i närheten av en toalett eller alltid ha någon redo för att hjälpa då skydden 

inte varit tillräckliga. Nya rutiner då det gäller hygien uppstår. Den äldre individen har 

alltid varit noga med hygienen tidigare men nu känns det som om inget är tillräckligt 

om vederbörande kunde skulle han/hon tvätta av sig skinnet då upplevelsen av att vara 

ren lyser med sin frånvaro. Vederbörande har lagt om sitt liv till att inte befinna sig i 

sociala sammanhang där det skulle kunna vara genant om upplevelsen av lukt eller 

något liknande skulle sprida sig. 

 

5.3 Meningsfullhet 

Flera informanter i denna studie upplever inte att det finns utmaningar då ingen framtid 

kan skådas då de upplever att hela livet är bakom dem. Det finns ingen motivation 

längre för att orka eller vilja argumentera eller lägga fram sin vilja eller åsikt för någon 

annan. Det finns inget i livsrummet som fångar inresset längre. Tidigare var den äldre 

en individ som alla räknade med men nu bestämmer andra åt henne, hon behöver inte 

tänka själv och inte heller forma sin dag och fylla den med innehåll. Det gör någon 

annan nu. Det gäller också tankeinnehållet, spelar ingen roll vad jag tänker och vill. Det 

är ingen som frågar efter det. 

 

//De kommer in närsom (i rummet)….någon knackar…ibland…och säger nu ska vi och 

nu ska vi……det är ingen som frågar vad jag tänker om det….vem kunde gjort så mot 
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mig…..förr?//(8) 

   

 

Då livet är slut och den äldre lever på övertid enligt egen utsago så spelar tankar och 

känslor ingen roll längre. Inkontinensen är också en del i denna känsla. Det är ändå 

ingen som vill dela tankaren om de funnits. Att hitta någon att utveckla eventuella 

önskningar eller tankar med är heller inget som spelar någon roll. Det finns inget rum 

för att grunna och ingen att grunna med. Känslan av vanmakt, inspiration och ilska är 

också förbi. Nu finns bara ett stort intet kvar.  

 

// ja jag gör det i varje fall…förbrukad…..jag tycker inte att jag har någonting som jag 

kan intressera mig för direkt nu…..// (2) 

 

Upplevelsen av att bli kränkt är något som den äldre inkontinenta individen har i sin 

vardag. Ibland är upplevelsen så nära så ofta att de uppfattar den som befogad och 

självutlöst. Känslan av att kapsla in sitt jag infinner sig för att inte behöva bli sårad och 

för att inte heller anklaga någon annan för att ha sårat. När den äldre personen med 

inkontinens har lyft sin röst och försökt att delta i omvårdnaden aktivt så till vida att 

vederbörande har visat var egna gränser till kränkt värdighet går, till exempel vid byten 

av inkontinenshjälpmedel, kan vederbörande också bli bemött annorlunda. Upplevelsen 

av att bli bestraffad för ens egna uttalanden infinner sig. Upplevelsen av att personalen 

inte talar med vederbörande på samma sätt som tidigare gör att känslan av att vara 

utstött infinner sig att bara finnas till på någon annans premisser och det gör att olust 

upplevs. När rutiner kommer den äldre individen innanför skinnet upplevs det som 

förvånande. Då den äldre inte blir tillfrågat om sina egna krav och förväntningar utan 

personalens rutiner gör att vederbörande bara blir instoppad i något fack kan 

vederbörande reagera på olika sätt. Facket som man blir instoppad i kan lika väl vara att 

”man har alltid mjölk eller socker i kaffet då man blir äldre” så väl som att ”då man blir 

äldre har man inkontinensskydd”. Denna förväntan kan bli en självuppfyllande profetia 

och upplevelsen av vanmakt befinner sig. Jaha här råder dessas rutiner och här måste 

jag som individ anpassa mig, upplevs så. Att se till att äldrevården anpassats till den 

äldre individen är inte ett talesätt som reflekterats över. 

 

//Men i går då hände något förskräckligt ja då var det ju torsdag …..ja a jag kissade på 

mig och det kom på golvet och jaa och dom kom och sa och tvi vale och på golvet också 

jaa…//(10) 
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 Den äldre uttrycker sig inte som en social varelse i ett sammanhang längre. Jag tänker 

alltså finns jag är heller inget som är gångbart. Att göra saker och befinna sig i rum med 

andra är enbart påfrestande då det ofta kan uppstå läckage eller lukt från urinen. 

 

6.  Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Resultatet bygger på intervjuer av äldre som bor på särskilt boende och är 

urininkontinenta. Att valet skedde just av denna grupp beror på att det efterfrågas 

studier med just detta fenomen i fokus då forskning har visat att de ofta har en mer 

negativ upplevelser av sin situation jämför med andra äldre. 

Att intervjua äldre med urininkontinens boende på särskilt boende och fråga just om 

deras upplevelse av fenomen kan vara att ta sig vatten över huvudet. Denna del av äldre 

har mycket ofta multipla hälsoproblem är multisjuka och av en eller annan orsak fått 

lämna sitt ursprungliga hem då tillexempel den sociala situationen i hemmet gjort det 

omöjligt för dem att bo kvar där. Att få lämna sitt hem kan vara en förlust och 

upplevelse av förluster är mycket individuella.  Just denna förlust kan vara svår och att 

då fråga om just upplevelsen av urininkontinensens betydelse i inverkan av upplevd 

värdighet och livskvalitet kan få ett mångfacetterat svar. I svaren torde ligga också 

upplevelsen av andra förluster vilka kan vara svåra både för individen och för 

författaren att urskilja vilket får betydelse för uppsatsens resultat. Inte desto mindre så 

har frågorna varit specifika och också de mångfacetterade just med denna tanke i 

bakgrund vilket torde givit ett tillförlitligt resultat. 

Det är också optimalt att en och samma person genomför alla intervjuer och 

transkriberar desamma för att de alla ska uppnå samma kvalitet och för att författaren då 

har en översyn över alla intervjuer och informanternas svar (30). 

 

Tolkningen av de transkriberade intervjuerna kan inte fungera som en direkt avspegling 

av verkligenheten. Det är forskarens verklighet som här speglas och verkligheten och 

sanningen är mångfaldig och inte endast en. Endast en valid tolkning är det som skulle 

vara det ultimata i alla forskningssammanhang och att författaren vare sig har 

förförståelse eller en egen teori och erfarenhet om områdets resultat som presenteras. 

Men så ser oftast inte verkligheten ut. Kvalitativ forskning påvisar oftast att 

verkligheten är dynamisk och mångfacetterad.  Författaren har i denna uppsats lyft in 

sin egen förförståelse och därmed tolkat de ord som informanten har sagt och 
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förhoppningsvis därmed lyft upp dennes ord till en gemensam horisont, en horisont som 

då blir giltig för denna uppsats. Tolkning av de transkriberade intervjuerna motsägs inte 

av delarna i densamma (33). Tolkningen av resultatet är författarens tolkning. 

Förhoppningsvis kan läsaren av detta material göra sin egen tolkning utifrån sina egna 

erfarenheter. Författaren strävar efter att ge fördjupad förståelse viket är hermeneutikens 

grundläggande tanke. För att om tolkningen ges av att vågskålen väger upp ur ett visst 

perspektiv idag kan nya argument och erfarenheter göra att den tippar över till andra 

sidan i morgon alltså är inte resultatet statiskt (31). I kvalitativ forskning får frågorna 

om trovärdighet, noggrannhet och giltighet en något annorlunda innerbörd än 

kvantitativ forskning. Eftersom det som studeras vanligtvis begrundas efter själva 

datainsamlingen handlar forskningsarbetet främst om att via analys av erhållen data 

försöka förstå ett tidigare oklart problem. Frågornas inriktning gäller i huvudsak att 

tolka och analysera rätt, dvs. i vilken mån tolkning och analys representerar 

verkligheten (30, 35, 36).  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Syften med studien/uppsatsen har varit att öka förståelsen för hur äldre individer som 

bor på särskilt boende upplever att värdighet och livskvalitet påverkas av att leva med 

urininkontinens. 

Alla behöver vi känslan av kontroll mer eller mindre. Då den äldre individen blir 

urininkontinent upplevs att en del av kontroll över kroppen försvinner och en känsla av 

förlust kan då infinna sig.  Det kan ses som om kroppen sviker vederbörande och det är 

något som kan räknas med i denna ålder och situation. Denna känsla kan upplevas som 

ett svek men också upplevelsen av såväl begriplighet, hanterbarhet och mening uttrycks. 

 

Om begripligheten inte är närvarande så försvinner både hanterbarheten och 

meningsfullheten för individen. Begripligheten visar sig få en hård törn för vissa 

individer på särskilt boende de blir inkontinenta. Om förmågan att förutsäga sin 

eventuella inkontinens inte funnits så ser det ut som om vissa bara stänger av sin 

medmänskliga medverkan i andras ögon. Individen stänger av och upplever ett 

utanförskap som ingen tycks kunna påverka (37). 

Upplevelsen av att hantera sin situation beskriver den inkontinenta individen på olika 

sätt. Men här visar det sig att den som beskriver en situation och att den situationen för 

denna är hanterbar på ett eller annat sätt verkar ha en högre upplevd värdighet och en 
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högra upplevd livskvalitet med ett livsomfång och ett gott innehåll i vardagen (9, 37). 

Meningsfullhet är svårt att hos den äldre inkontinenta individen att finna då hon sällan 

ser någon framtid värd att investera någon energi i. Hon ser sitt liv som slut och 

inkontinensen är ett säkert kort som visar att detta är slutet. Här på detta särskilda 

boende kommer mitt liv att ta slut om inte idag så i morgon eller övermorgon och hon 

upplever också det som självklar och inte att ifrågasätta. Värdigheten är som den äldre 

upplever det förbrukad och livskvaliteten den var i går, idag finns man bara (14, 37). 

Men upplevelsen av att förlorat något, själva förlusten, gjorde också att upplevelsen av 

att dignitet och människovärde försvann tillsammans med förmågan att hålla sin urin 

vilket får till följd att den enskilda individen ger ett sken av att ha givit upp. Det är 

ingen idé att delta i olika sammanhang längre och heller inte ens deltagande i själva 

livet inger någon mening. Det kan tyckas vara drastiskt och i detta sammanhang 

uppseendeväckande men inte desto mindre är det så den äldre individen säger sig 

uppleva det. Det kan ha grund i att individen är ensam eller upplever sig vara ensam i 

sin situation och att vederbörande heller inte hittar någon att grunna med. Även om den 

äldre säger sig inte uppleva behovet av det eller absolut inte vill det så kan det undras 

”om och när och så fall varför” detta grundläggande behov lämnar individen? Här har 

de i omvårdnaden ett mycket stort ansvar som vilar på individnivå och samhällsnivå. 

Att ta del av den äldres tankar och kanske finnas till förfogande för grunnande i till 

exempel samtalsgrupper skulle kanske vara ett alternativ och samhället måste då också 

ta sitt ansvar och se till att det finns personal för att också ta hand om den existentiella 

omvårdanden. Individer med upplevd högre KASAM har oftast ett större utrymme av 

att kunna hantera förluster och för dessa individer brukar heller inte förluster upplevas 

så svåra, sårande och djupa (14, 21, 37). 

 

I tidigare undersökningar bland äldre individer med urininkontinens påvisade att den 

äldre upplevde sig både dyster och ledsen hela tiden eller stora delen av deras dag vilket 

sades bero på urininkontinensen. Här visade det sig att om vårdpersonal bekräftade och 

lyssnade på individen ökade det upplevelsen av god livskvalitet (27). 

Den äldre individen med urininkontinens isolerar sig ofta från umgänge. Isoleringen 

leder ofta till en upplevelse av minskning i sin livskvalitet och värde. Trots att vi vet att 

den äldre individen kan få god behandling som leder till en upplevelse av värdighet så 

erbjuds inte denna i mer än hälften av fallen. Sjuksköterskor spelar här en stor och 

viktig roll för den äldre individen. Sjuksköterskorna kan med riktade 
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omvårdnadsåtgärder öka patientens känsla av kontroll och upplevelse av mindre 

symtom av urinläckage vilket skulle kunna leda till bättre upplevd värdighet, 

välbefinnande och livskvalitet (38, 39, 40). 

  

Konsekvensen av att en individ inte interagerar med andra i sin närhet blir att 

vederbörande inte upplever sig ha något att säga till om i sak ej heller att den egna 

tanken spelar så stor roll i varje fall inte för andra i omgivningen. Den egna och privata 

reflektionen uteblir eller visas åtminstone inte. Det kan antas att det sker för att inte 

individen ska bli ytterligare sårad.  Följden blir att utanförskap upplevs av den äldre och 

att livet socialt sett upplevs som slut. Den äldre individen ses som deprimerad av 

sjukvården bland annat och blir därmed behandlad med läkemedel mot depression eller 

läkemedel som är rogivande vilka alla kan ge ökad risk för både fall och malnutrition 

(41).  

 

Mer begripligt för alla blir de upplevda fysiska konsekvenserna av urininkontinens. 

Skydd som skaver och upplevelsen av att de inte byts med den frekvens som de borde. 

Att ha ett skydd som är individuellt utprovat och passar just henne är ingen upplevelse 

som de informanter i denna uppsats uppgivit. Tvärtom, slentrianmässigt och slumpvist 

utvalda skydd används och den äldre individen känner ingen delaktighet i val av skydd 

och därmed upplevs heller ingen utvecklande tanke om vad just jag behöver. Skydd som 

skaver och används felaktigt ger ofta infekterad hud och dessutom kan de om det inte 

hålls en strikt basal hygienrutin hos de som hjälper till med byten av skydd ge upphov 

till urinvägsinfektioner som är ett stort hot mot den äldre individens hälsa (2, 5, 41). 

Infektioner som till och med kan vara fatala (2, 41). Olika sorters svampinfektioner är 

vanliga upplever den äldre individen som bär skydd, infektioner som oftast beror på att 

huden är instängd och fuktig vilket kan leda till trycksår. Kliande hud och illasittande 

skydd som därmed har givit upphov till infektioner vilket gör att individen upplever 

svåra trängningar ökar risken för fall. Infektioner som har grund i felaktiga rutiner vid 

exempelvis byten kan ge upphov till malnutrition (41). Dessutom kan läkemedel som 

ska bota urinvägsinfektionen ge upphov till munsvamp vilket också kan leda till 

malnutrition (5, 41). Alla tillstånd skulle med kunskap i prevalens inte behövt att 

uppstå. 
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Urininkontinens är ett mycket vanligt kliniska tillstånd speciellt hos den äldre individen 

som kan vara en orsak till stora obehag, skamkänsla och förlust av självkänsla och 

välbefinnande (27, 29, 38). Dessa mångdimensionella konsekvenser uppmärksammas 

också av världshälsoorganisationen som dessutom betonar vikten av att rätta 

bedömningar och individanpassad utredning görs för att förbättra hälsotillståndet hos 

dessa individer (29, 38). 

När upplevelsen av värdighet och sämre livskvalitet infinner sig är kränkningen inte så 

långt borta. Här kan det vara svårt att utröna vad som är hönan och vad som är ägget. 

När den upplevda värdigheten viker undan och livskvaliteten inte är god är den äldre 

rätt och slätt naken och har inget skydd mot omvärlden resurserna som skulle stärka 

individen är få och skadan blir då stor om något uttalande upplevs som kränkande. Men 

vise versa kan också råda om kränkningen upplevs till den urininkontinenta som måste 

släppa in personal inpå bara underlivet så kan alla försvarsmurar släppa, blotta 

vetskapen om beroende ger makt åt personalen och värdigheten känns som bortblåst. En 

individ som inte hävdar sin värdighet och rättighet får oftare än andra vardagliga brott 

på sin integritet. Vilket kan bero på att individer i omgivningen inte får signaler om hur 

nära de kan gå eller också är dessa signaler dubbelbottnande, ord och tanke är inte 

överens. 

 

Då den äldre individen upplever sin värdighet tummad på i och med att urininkontinens 

har erfarits så har denna individ svårare att sätta gränser för sina mänskliga rättigheter 

och värdighet. När inkontinensskydd ska bytas och den äldre individen måste släppa in 

andra, ofta personer som hon inte själv valt, inpå sitt underliv är det svårt att behålla sin 

integritet. Och om olämpliga kommentarer fälls så är det också svårt för den äldre 

individen att ”sätta ner foten” Ett självutplånande jag uppstår. Enbart för att skydda sig 

själv. 

 

En upplevelse av brist i självförtroende och negativ inverkan på självuppskattad hälsa 

kan klart ses hos de som rapporterar urininkontinens. Det finns stora behov av att 

överväga och undersöka hur hälsofrämjande program, omvårdnadsåtgärder och andra 

interventioner påverkar de med urininkontinens speciellt med tanke på att underbygga 

individens upplevelse värdighet och god upplevd livskvalitet (39, 40, 42). 
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Nöjda, levnadsglada och äldre med god upplevd värdighet och livskvalitet har också ett 

större upplevd KASAM än den som upplever sin värdighet som sämre. Begripligheten 

uttalas så som att uppleva att det är väntat att urininkontinens kommer att drabba 

individen. Den äldre har haft beredskap och hunnit vänja sig vid den tanke och då också 

kanske förmodligen utvecklat en större hanterbarhet, både psykiskt och fysiskt. Vet den 

äldre vad som väntar så kan vederbörande och göra sig en beredskap i både psyke och 

situation (43). Den äldre upplever heller inte urininkontinensen som överrumplande. 

Individen vet hur han ska vara förberedd i olika sammanhang. Den äldre vet också hur 

hon vill ha det i olika situationer och kan uttala detta för de som ska hjälpa till i deras 

närhet och bemötandet sker då med respekt för värdighet och individ. Att känna sig 

delaktig, meningsfull och att känna sig behövd är viktigt för upplevelsen av värdighet 

och livskvalitet (44) Det utrycks också en mening runt hela situationen. Vederbörande 

vet att det finns andra, nära att grunna med, som är i precis samma situation och kan då 

också ha trevliga utbyten om hur man ska förhålla sig. Kan den äldre uttrycka sin 

självklara värdighet trots urininkontinens så kränks heller inte vederbörandes integritet 

och livskvalitet kan därmed bibehållas och upplevas positivt. Sårbarheten kan därmed 

skyddas av omgivande vårdande personer (44, 43) 

 

6.3 Konklusion, klinisk relevans och reflektion 

Då så stor del av de som levt länge har urininkontinens som symtom och besvär och 

därmed upplever sämre livskvalitet och sämre välmående och värdighet kan 

sjuksköterskan med enkla omvårdnadsåtgärder lindra dessa upplevelser alt/ eliminera 

symtomen. Det har visat sig att informanterna i denna studie upplevde sin värdighet och 

livskvalitet påverkad på skilda sätt då det relateras till urininkontinens.  

Sjuksköterskan kan inte alltid eliminera lidande men alltid lindra lidande.  Lindrande av 

lidande skulle kunna ske med exempelvis så enkla medel som att lyssna. Att ha någon i 

sin närhet som vill och kan lyssna tycks vara något som är fundamentalt och elementärt 

för den äldre individen i särskilda boende. Det ser nu ut som det knappt finns någon 

eller ingen att tillgå för detta syfte till den äldre. Sjuksköterskan skulle kunna vara den 

individen som den äldre kan grunna med. Tid är en stor dimension här att ta hänsyn till. 

Grundläggande kan också tyckas vara att den äldre individen har inkontinensskydd som 

är avpassat till sin egen inkontinens och anpassat individuellt vilket inte verkar ske i så 

stor utsträckning i dag. Här kan stora pengar sparas både på kostnader för skydd som 

skrivs ut slentrianmässigt och läkarbesök/mediciner då den äldre individen upplever 
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nedstämdhet och upplevs behövas lugnas. 

 

Fortsatt forskning inom områden behövs och det vi speciellt bör titta på är hur 

omvårdnadsinterventioner kan göra skillnad på upplevelsen av sämre värdighet och 

sämre livskvalitet då man är urininkontinens jämfört med de som inte är det. Dessa 

studier torde inte vara så kostsamma och omfattande utan kan med enkla 

förbättringsarbeten eller studier jämföras med hur individen upplevde det innan 

interventionen och hur det upplevs för individen efter interventionen införts. Det bör 

också utredas och forskas på hur omsorgspersonalen upplever det i förhållande till 

omvårdnaden av den urininkontinenta äldre. Då speciellt med avseende på tid som finns 

och hur de skulle kunna var den signifikante andre till den äldre att grunna med och 

stödja. 

 

Riktlinjer bör utformas och införlivas till alla särskilda boenden, riktlinjer som beskriver 

hur gången bör vara för den urininkontinenta äldre i förhållande till skydd och hur de 

ska förskrivas. Alla särskilda boende bör ha en ansvarig sjuksköterska som har 

individanpassat alla inkontinensskydd. Den åtgärden och med denna uppsats som 

bakgrund skulle det med största sannolikhet både förstärka och förbättra såväl upplevda 

värdigheten som upplevd livskvaliteten för den äldre individen. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Västervik 130206 

Förfrågan om tillstånd att göra intervjuundersökning 

Jag heter Anette Hultberg och är legitimerad sjuksköterska sedan många år tillbaka.  

Jag går en specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats.  

Populationen av äldre ökar och det ger också en större efterfrågan av kunskap om hur 

den äldre upplever problem som uppstår relaterat till deras tillvaro. Urininkontinens är 

ett vanligt hälsoproblem för äldre som bor i särskilda boenden. Urininkontinens har stor 

inverkan på den äldre individens upplevda livskvalitet. Urininkontinens definieras som 

ofrivillig förlust av urin vilket representerar ett hygieniskt och socialt problem för 

individen. Det kan också påverka upplevelsen av värdighet och livskvalitet negativt. 

Undersökningar påvisar att urininkontinens leder till minskat välbefinnande och ökad 

risk för bland annat fall, nedstämdhet och trycksår. Samhällets kostnader i samband 

med urininkontinens är också mycket stora. Inkontinensskydd, skrivs ofta ut 

slentrianmässigt, det krävs läkarbesök och medicinering för bland annat nedstämdhet r/t 

inkontinens. Dessutom medför komplikationer som trycksår och fall ökade vårdbehov.  

Syftet med studien är att beskriva hur äldre individers upplevelse av värdighet och 

livskvalitet påverkas av urininkontinens.  Jag vill veta hur den äldre individen påverkats 

och även ta reda på vad den äldre individen prioriterar för insatser från oss vårdpersonal 

för att i förlängningen kunna utarbeta goda riktlinjer för inkontinensvård.  

Jag önskar hjälp med patient urval av ansvarig sjuksköterska samt tillstånd att intervjua 

tio äldre med urininkontinens som bor i särskilt boende. Intervjuerna bandinspelas och 

skrivs ut ordagrant samt analyseras med hermeneutisk analys för att fördjupa förståelsen 

för hur urininkontinens påverkar upplevelsen av värdighet och livskvalitet hos äldre 

personer. 

Samtycke från deltagarna kommer att inhämtas efter muntlig och skriftlig information 

om studiens syfte, intervjuns genomförande samt konfidentialitet och frivillighet. 

Uppgifter som lämnas ut kommer inte att kunna koppas till individuells deltagare. Allt 

material avkodas och förvaras så att ingen utomstående får tillgång till det. Deltagarna 

kan närsomhelst avbryta sin medverkan utan att ange orsak. Den vård som ges kommer 

inte att påverkas om de väljer att avbryta.  
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Har du frågor så kan du kontakta mig. 

Med vänlig hälsning/ Anette Hultberg legitimerad sjuksköterska tel: 070-340 90 69  

Mail: anette@hultbergs.se  

Handledare: Margareta Hagberg, Fil. Dr, lektor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet 

Mail: margaretha.hagberg@lnu.se     
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Bilaga 2 

Informationsbrev till deltagare 

Förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie 

Jag heter Anette Hultberg och är legitimerad sjuksköterska sedan många år tillbaka. Jag 

går en specialistutbildning med inriktning mot vård av äldre vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. I utbildningen ingår att skriva en magisteruppsats. 

Du inbjuds härmed att delta i en vetenskaplig studie.  Syftet med studien är att beskriva 

hur äldre individers upplevelse av värdighet och livskvalitet påverkas av 

urininkontinens.   

Studien kommer att utgöra underlag för att utarbeta riktlinjer för inkontinensvård. 

Du blir tillfrågad därför att jag tror att du har värdefulla erfarenheter att dela med dej av. 

Medverkan innebär att i en intervju berätta om hur urininkontinensen påverkar din 

upplevelse av värdighet och livskvalitet samt vilka insatser du prioriterar från 

vårdpersonalen. Intervjun bandinspelas och beräknas hålla på i ca 45-60  minuter. 

Därefter skriver jag ut intervjun och analyserar den tillsammans med 9 andra intervjuer. 

Ingen mer än jag kommer att veta vad just du har berättat. Både bandinspelning och 

utskrift avidentifieras och i rapporten går det inte att koppla något resultat till enskilda 

deltagare.  

Om du väljer att medverka i studien kan du närsomhelst avbryta ditt deltagande och du 

behöver inte ange några orsaker till ditt beslut. Om du väljer att inte delta så kommer 

det inte att påverka din vård negativt.  

Jag kommer att ta kontakt med dig om ca en vecka så du hinner tänka i lugn och ro och 

bestämma om du vill delta.  

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänlig hälsning/ Anette Hultberg legitimerad sjuksköterska tel: 070-340 90 69  

Mail: anette@hultbergs.se  

Handledare: Margareta Hagberg, Fil. Dr, lektor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet 

Mail: margaretha.hagberg@lnu.se 
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Frågor som ställdes under intervjun var: 

1, Om du skulle behöva leva resten av ditt liv med de urineringsbesvär och den 

urineringsförmåga du har nu - hur skulle du uppleva det? 

2, Kan du beskriva för mig om ditt liv har förändrats med tanke på urininkontinens? 

3, Kan du beskriva för mig om urininkontinensen har förändrat din upplevelse av 

livskvalitet om du jämför med hur du kände tidigare? 

4, Kan du beskriva för mig om urininkontinensen har förändrat din upplevelse av 

värdighet? 

5, Vad skulle du vilja ha hjälp med från sjuksköterskan med tanke på din 

urininkontinens? 

 


