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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Urininkontinens innebär att man läcker urin eller kissar på sig. Det kan drabba 
alla oberoende av ålder eller kön men urininkontinens är mer vanligt bland kvinnor. 
Urininkontinens har även sina sexuella konsekvenser. Ett tillfredsställande sexualliv har 
betydelse för människors välbefinnande och övriga hälsa. Sjuksköterska har en viktig roll i att 
hjälpa kvinnor att uppleva välbefinnande trots besvären. 
Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur urininkontinens påverkar kvinnors sexualliv. 
Metod: Studien är en sammanställning av tio vetenskapliga artiklar som valts ut efter en 
litteratursökning i tre olika databaser. Kvalitativa artiklar användes. Artiklarna analyserades 
enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2008, s. 159-170) beskrivning av innehållsanalys. 
Resultat: I studien framkom två kategorier och fyra underkategorier. Kategorier var; 
Förändrat sexualliv samt Stöd. 
Slutsats: Urininkontinens har negativ påverkan på kvinnors sexuella livet och intima 
relationer i form av att kvinnor känner skam, minskad självkänsla, rädsla för läckage och till 
slut undviker sexual aktivitet. Sjuksköterskan har en viktig roll i att hjälpa kvinnor att uppleva 
bättre hälsa och välbefinande genom att erbjuda välbehövlig vägledning och vård. 
Allmänsjuksköterskor behöver ha mer kunskap om kvinnors upplevelser av urininkontinens 
och sexuella konsekvenser. 
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INLEDNING 
Denna studie visar hur kvinnor med urininkontinens upplever sitt sexualliv. Författarna fann 
motiveringen i en föreläsning inom sjuksköterskeutbildning om urininkontinens. Det 
berättades om en kvinna som läckte urin under samlag men låtsades att vara upphetsad. Hon 
skämdes att erkänna detta för sin partner. Detta väckte intresse hos författarna att få mer 
kunskap om kvinnors upplevelser av problemet. Därför studerades påverkan av 
urininkontinens på sexualliv och upplevelser hos kvinnor med urininkontinens. Det är viktigt 
att undersöka och belysa dessa kvinnors känslor för att kunna ge rätt stöd och information till 
dem. 

 

 

BAKGRUND 
Urininkontinens 

Inkontinens betyder obehärskad eller oförmögenhet att behärska och kan med andra ord kallas 
läckage. Urininkontinens (UI) innebär att man läcker urin eller kissar på sig. Besvären kan 
vara mer eller mindre allvariga hos olika personer. En medicinsk definition av UI lyder: 
”ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt eller hygieniskt 
problem för individen” (SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2000).  

Alla kan, oberoende av ålder eller kön , drabbas av UI (SBU, 2000), men UI är mera vanligt 
förekommande bland kvinnor jämfört med män (Katz, 2009).  Mer än 30% av alla kvinnor 
upplever besvär under något skede i livet, med betydande sociala, känslomässiga och 
ekonomiska konsekvenser. Enligt SBU (2001) är det känt att endast hälften av de kvinnor, 
som drabbas av UI, söker vård för sina besvär.  

Typer av UI 
Det finns flera typer av UI varav det vanligaste är ansträngningsinkontinens, som även kallas 
stressinkontinens och som uppträder vid ansträngning, nysning eller hosta (Riss & Kargl, 
2011). Denna typ av UI uppkommer när bukhåletrycket ökar så mycket att trycket i urinblåsan 
blir högre än urinrörets högsta tryck (SBU, 2000). 

Den andra typen är trängningsinkontinens, även kallad överaktiv blåsa, som följer av en 
omedelbar känsla av att behöva kissa. Orsaken är oftast sammandragningar av blåsans 
muskulatur, så kallad överaktivitet (SBU, 2000). Täta trängningar uppkommer och personer 
läcker eller kissar på sig innan de har hunnit till toaletten (Riss & Kargl, 2011).   

Den tredje är blandinkontinens som har symptomatiska drag av både trängnings- och 
stressinkontinens (Riss & Kargl, 2011).   

Kvinnlig anatomi och fysiologi 
Nedre urinvägarna 
Nedre urinvägar består av urinblåsa, (vesica urinaria),och urinrör, (urethra) (Sonesson, & 
Sonesson, 2008). Urinblåsan kan betraktas som en behållare, som samlar upp urin som 
kontinuerligt produceras i njurarna. Blåsväggen består av glattmuskulatur, (detrusormuskeln), 
och slemhinna. Normalt rymmer urinblåsan 300-400 ml. Blåsan kan tränas till att rymma 
större mängder (ibid.). 

1 
 



 

Miktion/blåstömning 
Urinvägarnas funktion är att transportera urinen ut ur kroppen. De glatta muskelcellerna i 
urinledarensvägg drar ihop sig och slappnar av i en jämn rytm så att det hela tiden sker en 
peristaltiskt vätsketransport genom urinledaren till urinblåsan.  När urinblåsan fylls ökar 
stimuleringen av sinnescellerna och det leder till kontraktion av glatta muskelcellerna i 
blåsväggen. Kontraktionen öppnar sfinktermusklerna så att urinen kan strömma ut genom 
urinröret. Detta är viljestyrt och kan förhindra tömning av urinblåsan även när den autonoma 
kontrollen försöker att få till stånd en blåstömning. Så länge trycket i blåsan håller sig under 
en viss nivå, hålls den inre sfinktern vid blåsans utlopp och den första delen av urinröret 
stängd. Det viljestyrda undertrycket av blåstömningen fungerar bara tills blåsan är fylld till ca 
400 ml. När denna nivå är nådd har trycket blivit så högt att den inre sfinktern öppnar sig. 
Detta leder reflektoriskt till att den yttre sfinktern slappnar av och blåsan töms även om vi 
viljemässigt motsätter oss det (Sand, Sjaastad, Haug, 2004) 

Riskfaktorer  
En orsak till att UI är vanligare hos kvinnor är att de har kortare urinrör än män, 3-5 cm hos 
kvinnor respektive ca 20 cm hos män (Sonesson, & Sonesson, 2008). Detta faktum, 
tillsammans med olika former av trauma i bäckenbotten, som kan komma som komplikation 
efter förlossning eller förändringar i samband med klimakteriet, gör kvinnor mer benägna än 
män att drabbas av UI (Howard & Steggall, 2010). Trauma i bäckenbotten kan uppstå vid 
graviditet och förlossning när vävnaden i området kring urinröret försvagas. Vidare kan även 
fetma och övervikt förknippas med alla typer av urininkontinens. Andra orsker till UI kan 
vara rökning, alkoholkonsumtion, användning av koffein och vissa mediciner som t.ex. 
alfareceptorblockerande läkemedel (ibid.). 

Behandling och hjälpmedel 
Enligt SBU (2000) finns det fysikalisk behandling som omfattar toalettassistans, blåsträning, 
biofeedback vid trängningsinkontinens, hypnos vid trängningsinkontinens, 
bäckebottenträning, biofeedback vid ansträngningsinkontinens, vaginala vikter vid 
ansträngningsinkontinens, elektrostimulering, och akupunktur. Dessa ges ofta som 
kombinationsbehandling vid UI. Behandlingen anpassas initialt beroende på typer av UI, 
därmed bestäms vilket träningsprogram som passar. Beteendeterapi erbjuder stöd i patientens 
egen strävanden att bli bra och hjälper patienten att förstå sin UI (ibid.). Exempel på 
beteendeterapi kan vara att tömma blåsan strax före samlag, använda sängskydd eller att ha 
samlag i duschen där urinläckage blir obemärkt (Katz, 2009). Läkemedelsbehandling innebär 
oftast hormonterapi och används som tillägg till andra behandlingar (ibid.).  Enligt SBU 
(2000) kan kirurgisk behandling göras på flera olika sätt beroende på var problemet sitter.  
Kirurgisk behandling kan leda till mindre inkontinens vid samlag, mindre rädsla för läckage 
och mindre undvikande av samlag, mindre negativa känslor om sexuell aktivitet och 
intensivare orgasmer (Yount, 2013). Som inkontinenshjälpmedel används bindor, blöjor och 
sängskydd (SBU, 2001).  

Behandling av dessa tillstånd, som är baserad på bäckenbottenträning, kirurgi och 
farmakoterapi,  har tillfredställande resultat (Serati et al., 2009). Antalet kvinnor som söker 
hjälp för UI ökar, vilket kan bero på medvetenhet om möjlighet till hjälp (Yount , 2013). 

Sexualliv 

I engelska språket används ordet sex för att beteckna könet. I många andra språk liksom 
svenska, betyder sex sexuell aktivitet (World Health Organisation, 2010). Sexuell hälsa är ett 
tillstånd av fysiskt, emotionellt, psykiskt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet. 
Det är inte bara frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller funktionshinder (Ibid).  Sexualiteten 
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är en integrerad del av personligheten hos varje människa, en aspekt av att vara mänsklig. 
Sexualiteten påverkar våra tankar, känslor och handlingar, och genom detta vår fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Sexualiteten är en av 
de viktigaste komponenterna i livskvalité hos båda könen. Kvinnors sexualitet och sexuella 
funktioner är mycket komplexa frågor starkt styrda av psykosociala situationer (Celik, 
Kizilkaya Beji, & Yalcin, 2014). Ett tillfredsställande sexualliv har betydelse för människors 
välbefinnande och övriga hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Att drabbas av UI kan få 
konsekvenser för sexuallivet ( Katz, 2009). Det finns samband mellan urinläckage vid 
penetration och ansträngningsinkontinens, samt urinläckage under orgasm och överaktiv 
glattmuskulatur (Serati, Salvatore, Uccella, Nappi och Bolis, 2009). Fysiska förändringar som 
beror på sjukdom kan begränsa en persons möjlighet att ge uttryck för och uttrycka sin 
sexualitet på det sätt kvinnor önskar. Detta kan i sin tur skada kvinnornas självbild och orsaka 
sorg som på längre sikt kan sänka självförtroendet. Detta kan negativt påverka livet i 
allmänhet men framför allt sociala sammanhang, familjelivet och sexuallivet 
(Folkhälsoinstitut, 2012). 

 

Omvårdnad och sjuksköterskans roll 
Oftast söker kvinnor inte hjälp vid UI utan försöker hantera sina symtom på egen hand (Katz, 
2009). En orsak varför de inte söker hjälp kan vara att kvinnor har låga förväntningar på 
behandlingar eller för att de inte betraktar UI som ”onormal” (Howard & Steggall, 2010; 
Hemachandra et al, 2009). Sjuksköterskor har en viktig roll i att bryta ner de barriärer som 
hindrar kvinnor från att söka hjälp (Howard & Steggall, 2010). Det kan göras genom att göra 
det lättare för kvinnor att fråga kring UI och sexualitet (Ibid.). Denna fråga förbises ofta i 
patientbedömning och kvinnor kan vara ovilliga att ta upp den sexuella aspekten av UI (Katz, 
2009). Hemachandra et al. (2009) menar att sjuksköterskor bör uppmuntras att ta upp frågan 
om UI under rutinbesök.  Howard och Steggall (2010) påpekar att kvinnor skulle diskutera 
problemet endast när sjuksköterskor tagit upp det. Detta argument talar för att sjuksköterskor 
har en viktig roll i att få dessa kvinnor att söka hjälp, och då menar de att kvinnor behöver 
möjlighet att diskutera symtom och säkerställa en lämplig behandling.  Katz (2009) beskriver 
att sjuksköterskor avsevärt kan minska bördan hos kvinnor med dessa tillstånd, genom att ge 
råd och lämplig behandling. Således är det viktigt att utveckla en förståelse hos sjuksköterskor 
för dessa patienters upplevelser av sexaullivet i samband med UI (Ibid.). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien grundar sig på vårdvetenskapen och inriktar sig, i denna studie, på kvinnors 
upplevelser av att leva med UI. Vårdvetenskapen beskriver vårdandets innebörd för 
människan i relation till hälsa, lidande och välbefinnande. Den patientnära vården har till syfte 
att stödja hälsoprocesser, bekämpa sjukdomar och lindra lidande. Detta inkluderar även hur 
patienten upplever sin situation och kan uppnå välbefinnande trots sjukdom och lidande. Att 
utgå från vårdvetenskapen innebär att fokus ligger på hälsa och att hjälpa människor att stärka 
sina hälsoprocesser. För att kunna förstå hur hälsa, sjukdom och vårdande påverkar 
människan och hennes vardag, används ett livsvärldsperspektiv för att beskriva och förstå 
kvinnornas upplevelser av sin livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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De vårdvetenskapliga begrepp som har betydelse i denna litteraturstudie är livsvärld, 
välbefinnande och lidande. 

Livsvärld 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) definieras livsvärlden som den värld personen upplever 
och ser. Alla har olika livsvärldar som påverkas av olika erfarenheter och upplevelser.  
Livsvärld utgår ifrån patientperspektiv och patienterna förstås som experter på sig själva. 
Vårdaren vet generellt vad det innebär att ha sjukdom, men det är bara individen som kan veta 
hur det för just henne. Fokus i vårdandet behöver vara patientens värld  och viljan att förstå 
hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande erfars av och påverkar den individuella patienten i 
sitt livssammanhang, i syfte att stödja och stärka individens hälsoprocesser. Att som 
sjuksköterska vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att se till patientens unika och 
subjektiva upplevelser och erfarenheter. Detta innebär att se det vardagliga livet för kvinnor 
som lider av UI och hur sjukdomen påverkar deras livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Välbefinnande 

Välbefinnande uttrycker en känsla hos individuella personen som är väsentlig för upplevelsen 
av hälsa och kan beskrivas som en egen inre upplevelse för varje människa. Man kan vara vid 
god vigör och sund, men ändå uppleva att man mår dåligt. Förhållanden som kan påverka 
individens upplevelser är exempelvis förändringar i den sociala tillvaron, psykisk eller fysisk 
sjukdom, och ekonomiska omställningar.Människan kan leva med en sjukdom och ändå ha 
möjlighet att känna välbefinnande. Det kan till och med uppnås en högre grad av 
välbefinnande efter sjukdomen gjort sitt inträde genom att individen är medveten om sitt 
hälsotillstånd. Det kan även vara möjligt att med hjälp från sjuksköterskor känna 
välbefinnande trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Lidande 

Lidandet är en del av människans liv och kan uppstå vid känslor av ensamhet, sårbarhet och 
övergivenhet. Lidandet kan indelas i tre olika typer: livslidande, sjukdomslidande och 
vårdlidande. Livslidande kopplas till det liv man lever och om individen själv upplever 
lidande. Sjukdomslidande kopplas till sjukdomen och till olika symtom som patienten lider av 
(Wiklund, 2009), t.ex. vid UI blir kvinnor, som drabbas, plöstligt kissnödiga och urin läcker 
(Riss & Kargl, 2011). Vårdlidande kopplas till vårdandet och kan uppstå om sjuksköterskans 
engagemang saknas. Detta kan uppkomma när vårdaren inte vågar eller vill möta lidantet och 
kan även förstärkas vid vårdarens ovilja att lyssna öppet till kvinnornas berättelser (Dahlberg 
& Segesten, 2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
En stor andel kvinnor med UI söker inte hjälp för besvären eftersom de inte betraktar UI som 
onormalt eller för att de har låga förväntningar på behandling. Det är viktigt att undersöka hur 
UI egentligen påverkar sexuallivet eftersom ett tillfredsställande sexualliv har betydelse för 
människors välbefinnande och övriga hälsa. UI kan bidra till att sexuallivet blir rubbat samt 
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att kvinnor undviker sexuel aktivitet. Sexualliv ses idag som ett tabutema och det uppkommer 
brister inom vården då sjuksköterskor oftast inte tar upp frågan om sexuallivet i samband med 
att kvinnor söker för UI, vilket kan leda till vårdlidande. 

Som sjuksköterska finns det möjligheter att utgöra ett stöd och att ge vägledning till kvinnor 
som drabbas. Eftersom sjuksköterskor behöver ge vård utifrån patientens egna behov och 
förväntningar, dvs egen livsvärld, är det viktigt att få förståelse för denna gruppens livsvärld 
och upplevelser av problemet för att kunna ge bra vård. Mer forskning inom området skulle 
behövas då detta är en faktor som bidrar till att kvinnor upplever lidande.  

Frågeställningar:  

Hur påverkar urininkontinens kvinnornas sexualliv?  

Hur upplever kvinnorna sitt sexualliv i samband med urininkontinens?  

 

 

SYFTE 
Studiens syfte var att undersöka hur urininkontinens påverkar kvinnors sexualliv. 

 

 

METOD 
Studien är en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. En litteraturstudie inhämtar inte bara ny 
kunskap utan den beskriver även hur kunskapen senare kan värderas och sammanställas till en 
helhet. Kvalitativ studie användes då syftet var att undersöka upplevelser och erfarenheter av 
kvinnors sexuella liv i samband med UI, för att få bättre förstålse för detta (Polit och Beck, 
2012).  

Datainsamling  

Denna litteraturstudie baserades på tidigare forskning inom ämnet. För att skapa en 
helhetsbild över kvinnors sexuella upplevelser i samband med UI, söktes vetenskapliga 
artiklar i databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och Popline då dessa databaser är relevanta 
för studier inom hälso- och vårdvetenskap (Axelsson, 2008). MesH och Cinahl Headings 
användes för att få relevanta sökord inom problemområdet. Ulrichweb (Willman, Stoltz och 
Bahtsevani, 2011) användes för att kontrollera att tidskriften har peer-review förfarande. 
Sökord som användes var på engelska och utifrån syftet användes ämnesorden: urinary 
incontinence, urinary incontinence in women, sexuality, female, relationship, experiences, 
quality of life, sex life, sexual activity, sexual health, qualitative, women, english, urogenital 
diseases.  För att inte missa någon relevant sökning, användes sökorden både enskilt och i 
kombination med varandra (Bilaga nr 1). Vid urvalet av artiklar som användes i studien, lästes 
först artiklarnas titel. Om titeln bedömdes vara relevant för studiens syfte, lästes 
sammanfattning och kontrollerades om studien var kvalitativ. Efter bedömningen att 
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sammanfattningen passade studiens syfte och om studien var kvalitativ,  lästes hela artiklar 
igenom och därefter valdes relevanta artiklar ut för studiens syfte. 

Urvalsförfarande 

Antalet vetenskapliga artiklar som användes för studien var tio stycken. Dessa tio artiklar 
uppfyllde inklusionskriterierna samt besvarade studiens syfte. Inkusionskriterierna omfattade 
vuxna kvinnor äldre än 18 år och studien var inte geografiskt begränsade. Artiklarna som 
användes var max åtta år gamla och vetenskapligt granskade, artiklarna skulle innehålla alla 
delar som en vetenskaplig artikel måste innehålla (Friberg, 2012).  Exlusionkriterier var 
artiklar som hade låg samt medel vetenskaplig kvalité. Artiklar äldre än åtta år användes inte i 
studiens resultat.  Artiklarnas kvalite kategoriserades efter låg, medel och hög kvalite. 

För att granska artiklarnas kvalité användes Forsberg och Wengström (2013) checklista som 
visar vad en vetenskaplig artikel behöver uppfylla för kriterier för att den ska bedömas att 
vara vetenskaplig. Att en artikel är peer-reviewed innebär enligt Willman et al., (2011)  att 
den är granskad av expertis inom området innan den publiceras. 

Kvaliten beror bla på hur väl genomförd metoddel artiklarna har,  om bortfallet finns 
beskrivet, hur resultat har redovisats, hur väl diskussionen har framförts samt om etiska krav 
uppfylldes. Syftet med kvalitetsgranskningen var att studien skulle få hög kvalite och en hög 
trovärdighet (Försberg & Wengström, 2013) . Kvalitetsbedömningsmall för kvalitativa 
artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) användes för att fastställa att de valda artiklarna 
var av bra kvalitet. Svaren på de olika frågorna (Bilaga 2) gav olika poäng. ”Ja” gav ett poäng 
och ”nej” eller ”vet ej” gav noll poäng. Alla artiklar som inkluderades i studien var av hög 
kvalitet (Bilaga 3), vilket innebär att de hade minst 80 % av totala, möjliga poängsumman 
(Willman et al., 2011). 

Dataanalys 

 Artiklarnas innehåll analyserades utifrån  kvalitativ manifest innehållsanalys vilket innebär 
att en text tolkas ”som det står”, dvs. att författaren tar till sig det uppenbara och det textnära i 
ett textstycke istället för att ”läsa mellan raderna” och därmed tolka textens underliggande 
mening (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Analysarbetet i kvalitativa analyser innebär 
att de valda artiklarnas resultat delas in i kategorier och sätts samman till en ny helhet som 
svarar an på syftet i den aktuella studien (ibid.). Författarna läste artiklarna var för sig och 
sedan diskuterade innehållet. Författarna plockade ut meningsbärande enheter för att finna det 
centrala i artikelinnehållet.  Sedan sattes en kod för varje meningsenhet som kortfattat beskrev 
enhetens innehåll. Ur den kondenserade texten skiljs koder ut som sedan sammanförs till 
kategorier utifrån liknande innehåll. För exempel på analysförfarande, se Figur 1. 
Meningsbärande enheter är ord som är meningsbärande i en text (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008).  Kvalitativ innehållsanalys användes för att få texten kortare och mer lätt 
hanterlig, väsentlig data tas fram utan att förvränga sanningen eller att centrala innebörden 
förloras (ibid.). Detta gör att studiens resultat är trovärdigt . 
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Figur 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

She worried that if she was 
accidently incontinent 
during sex, her husband 
would no longer want to be 
intimate with her. Being 
intimate and having sex is a 
very important part of a 
relationship, and it is 
necessary to keep the 
relationship going. Having 
sex allows her to be close to 
her husband, and without it, 
he would just be like other 
person. 

Rädsla att 
förlora sin 
man om hon 
berättar 
sanningen. 
Viljan att vara 
intim och 
sexuell aktiv 
med sin man 
är nödvändig i 
äktenskapet. 

Rädsla 
och oro. 
Närheten 
är viktig. 

Påverkan på 
självkänslan 
och sexuella 
relationer. 

Förändrat 
sexualliv  

 

 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Artiklarna som användes i studien har följt etiska aspekter, antingen genom att följa 
Helsingforsdeklarationen (2008) eller att de har fått godkännande av etiska kommitté.  
Forskarna i samtliga artiklar redovisade hur de har inhämtat data samt att de har följt 
rekommendationer. 
När det gäller denna studie, läste författarna igenom artiklarna flertal gånger för att förståelsen 
för innehållet blir så stor som möjligt samt risker att förvränga sanning minimeras, att på 
objektivt sätt har tolkat material i artiklarna. Strävan var att presentera resultatet på ett 
objektivt sätt och eftersom litteraturstudien baseras på redan publicerat material var 
författarna medvetna om att innehållet i artiklarna inte får snedvridas eller omvandlas. 
Artiklarnas resultat analyserades och översattes noggrant och sanningsenligt gemensamt av 
författarna med hjälp av ordböcker. Citaten i resultatet behölls på engelska för att öka 
trovärdigheten. Alla artiklar samt alla resultat kommer att användas så att resultat inte riktas åt 
något håll utan sanningen kommer fram. Författarna ska vara medvetna om sin förförståelse 
samt att inte lägga in sina egna åsikter (Rosberg, 2008). 
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RESULTAT 
Resultatet grundade sig i innehållsanalys av tio artiklar och utifrån dessa artiklar framkom två 
kategorier som beskrev kvinnors upplevelser av sexualliv i samband med UI. Resultatet från 
analysprocessen presenteras i kategorier och underkategorier som skapades under 
analysförfarandet (tabell 2). 

Tabell 2. Resultatöversikt 

Kategorier Underkategorier 

Förändrat sexualliv • Påverkan på självkänsla och sexuella relationer 
• Skam 

Stöd • Brist på information 
• Behov av stöd från sjuksköterska 

 

Förändrat sexualliv 

Påverkan på självkänsla och sexuella relationer 

Kvinnor som undersöktes upplevde att UI påverkade deras sexualliv på flera sätt 
(Komorowski & Chen, 2007; Akyuz, Kok, Kilic, & Guvenc, 2014; Hägglund & Wadensten, 
2007). 

“Three participants said that UI limited their sex lives. One described that “I 
am not enjoying sex and that leaves me unsatisfied in life.” (Komorowski & 
Chen, 2007). 

Kvinnor som undersöktes beskrev att UI lett till oförmåga att njuta genom att orsaka minskad 
sexuallust eller helt undvikande av samlag (Akyuz et al., 2014). 

“When I have incontinence during the intercourse, it hurts, the bed gets wet, 
and I have to clean it. My husband and I therefore do not have intercourse 
anymore.” (Akyuz, et al., 2014).   

Negativa minnesvärda upplevelser hittades i samband med sexualitet och UI (Bradway och 
Strumpf, 2008). Dock har UI haft direkt påverkan på intimitet men inte direkt på sexuell 
aktivitet (Ibid.). Då menas det att kvinnor i studien kunde fortfarande vara sexuell aktiva. 
Detta beskrevs som att de placerade en handuk under sig ifall de skulle kissa i sängen, dock 
upplevdes detta obekvämt. Sexuallivet inhiberades också pga. brist på spontanitet och att 
behöva planera (Higa et al., 2008; Hägglund, & Wadensten, 2007). Intima relationer 
upplevdes inte som frächa och rena så länge de inte var planerade och det var inte roligt när 
det inte var spontant (Hägglund, & Wadensten, 2007). 

Flertal kvinnor i studien uttryckte att deras sexlust minskar med åldern och att UI var en 
faktor som påskyndar denna process (Akyuz et. al., 2014).   

“We had regular intercourse, but it decreased with age, I think … Also, once I 
got the bed wet, everything got dirty and I felt very bad.”( Akyuz et al., 2014).   
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 För kvinnor i studien som var 30 år gamla var det svårare att acceptera UI än för kvinnor som 
var över 50 år gamla. Majoriteten av äldre upplevde UI som något normalt och naturligt 
tillstånd med stigande ålder, medan yngre tyckte att UI påverkade deras sexualliv, de kände 
sig oattraktiva eftersom de tyckte att UI var tecken på tidigt åldrande.  

Kvinnorna i studien kände sig oattraktiva också pga. inkontinensskydd som de bar, och trots 
att de var medvetna om behov av att bära skyddet bidrog detta till förnedrande självkänsla, 
vilket indirekt påverkade sexuallivet (Bradway & Strumpf, 2008.). När kvinnorna som deltog 
i studien såg sig i spegeln kunde de inte längre se något som var sexuellt attraktivt, utan nu 
kände de att det saknades något av de viktigaste komponenterna i sexualitet (Cramp et al., 
2014). Detta uppmuntrade kvinnorna till att försöka söka hjälp för UI för att på så sätt skydda 
sin självkänsla (Ibid.).  

 Samtliga ogifta kvinnor i studierna vågade inte komma in i nya intima relationer på grund av 
rädslan att urin skulle läcka under samlag (Higa, Lopes &Turato 2008; White, Patterson, 
Jordan, Magin, Attia, & Sturm, 2014). Det var inga problem att skaffa nya vänner men intima 
relationer var mera problematiska (White et. al., 2014). Trots allt hade de flesta intresse för 
äktenskapet och ville ha en partner som visste om deras UI, särskilt i samband med sex och 
som älskade dem trots sjukdomen (Cramp et. al., 2014).  

 

Det var väldigt individuellt om kvinnor som undersöktes kunde prata med sina män om UI, 
det fanns några som kunde det medan andra inte kunde, antigen pga. skamkänslor eller att 
männen inte brydde sig om problemet (Akyuz et al. 2014). Det var många som uppskattade  
stödet från sina män/partners eftersom UI var en svår sak att uppleva ensam(Ibid.). Samtliga 
kvinnor i studien tyckte att det var väldigt viktigt att ha ett bra sexualliv och menade att 
sexualliv är en hälsofråga (Hägglund, & Wadensten, 2007).  

“Being intimate and having sex is a very important part of a relationship, and it 
is necessary to keep the relationship going. Having sex allows her to be close to 
her husband, and without it, he would just be like any other person.” (Cramp, 
Courtois, Connolly, Cosby, och Ditor, 2014). 

Den oro som berör sexualitet beskrevs som en rädsla för att ingen människa skulle vilja vara 
tillsammans med en som har UI. Kvinnorna i studien upplevde en rädsla för bortstötning och 
ville ha bekräftelse på att de fortfarande kunde locka män (Cramp et al., 2014). För dessa 
kvinnor handlade sex om mer än bara den fysiska aspekten. De flesta var oroliga över vad 
som skulle hända och det första som de undrade efter att ha fått UI var hur sexualliv skulle 
fungera, eftersom sexuallivet var viktigt för både kvinnorna och deras män (Ibid.). 

 “She was very scared that her husband was going to leave her after the 
accident if she was unable to have sex for someone else who could.”(Cramp et 
al., 2014).  

Flertal var främst rädda att läcka under samlag samt att urinen skulle lukta.  De avskydde UI 
under sexuell aktivitet och detta förstärktes ytterliggare av urinvägsinfektioner som 
ytterliggare ökade risken för UI och som resulterade i mörkare och luktande urin (Cramp 
et.al.2014).  Det fanns även en oro hos kvinnorna med UI att de skulle kissa på sina män och 
blöta sängen. Rädsla för att kissa under samlag dödade deras sexualitet och tog bort glädjen 
från samlag (Ibid.). Rädslan för att läcka under samlag ledde tankarna till att deras män inte 
skulle vilja vara intima med de längre, vilket ledde till att kvinnorna inte kunde slappna av i 
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sin sexuella aktivitet (Akyuz et al., 2014; Zeznock, Gilje, och Bradway, 2009).  Vissa 
upplevde inte att UI påverkade deras sexuella relation just då men de var ändå rädda och 
oroliga för att det skulle hända under samlag, de antog att det skulle vara förnedrande (Akyuz 
et al., 2014). 

 

Skam 

Skamkänslor konstaterades när kvinnor med UI var tillsammans med sexual partner eftersom 
UI var personligt (Komorowski & Chen, 2007; Higa et al., 2008, Zeznock et al., 2009). 
Kvinnor som undersöktes kände skam även inför sjuksköterska och de vågade inte beskriva 
sina känslor angående sexuallivet i samand med UI (Komorowski & Chen, 2007; White et al., 
2014; Higa et al. 2008, Zeznock et al., 2009).  

I vissa situationer innebar UI att urin läckte nerför benen, vilket ledde till känslor av skam, 
issolering, hjälplöshet och ångest och kvinnorna upplevde att de inte hade kontroll över sin 
kropp (Hägglund & Ahlström, 2007; Storey, Aston, Price, Irving, & Hemmens, 2009). Skam 
upplevdes även tillsammans med familjen och därför pratades det inte om den sexuella 
aspekten av UI (Storey et. al., 2009).  

 Skam upplevdes mest om urinläckage inträffade under samlag (Hägglund & Wadensten, 
2007; Cramp et al., 2014; Higa et al.,2008). Det beskrevs en tacksamhet över att ha ett bra 
äktenskap men flertal upplevde skam mot sina män under samlag pga UI. Några kvinnors män 
ville inte prata om UI  och har ignorerat det som att det inte existerade men kvinnorna tyckte 
att även detta gjorde att de kände sig obekväma (Akyuz et al. 2014, Hägglund och Wadensten, 
2007).   

“I spent about three years ashamed from my husband at home with this big 
problem.These times were the worst experience in my life.” (Akyuz, et al., 2014) 

Många upplevde obehag att ha sexuell kontakt och veta att de skulle bli inkontinenta, även att 
träffa ”Prince Charming” skulle inte ändra det eftersom kvinnorna upplever att läcka under 
samlag som helt oacceptabelt (Cramp et al, 2014). Vissa kvinnor som för första gången var 
inkontinenta under samlag med sin make, berättade för honom att det var orgasm, eftersom de 
ville inte att mänen skulle veta vad det egentligen var (Ibid.). 

Stöd 

Brist på information 

Kvinnorna som sökte hjälp för UI hade aldrig pratat med sjuksköterska om sexuallivet och  
ingen sjuksköterska hade någonsin frågat om de var sexuell aktiva och hur UI påverkade 
deras sexualliv, vilket ledde till brist på rådgivning och information från sjukvården (White et 
al., 2014; Cramp et al., 2014; Zeznock et al., 2009). Cram et. al., (2014) menar att 
sjuksköterska hade inte någon information att ge när det gäller sexualliv i samband med UI. 
Det var endast några få som fått information från sjuksköterska men eftersom det var nytt för 
kvinnor så hade de inte tagit det så seriöst som de borde (White et, al., 2014). 
 

“She was disappointed when she was in rehabilitation because she did not learn 
anything about sexuality when she was there” (Cramp et al., 2014). 
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Kvinnorna i studien ansåg det väldigt viktigt med information och uppmärksamhet och 
önskade att sjuksköterskan aktivt frågade och informerade dem om sexuallivet i samband med 
UI, samt att mottagande av råd skulle ha lindrat ångest (Hägglund & Wadensten, 2007, Cramp 
et al., 2014; White et al., 2014; Higa et al., 2008).  Många önskade också att en sjuksköterska 
under en diskussion var öppen och lyhörd för kvinnornas uttalade och icke uttalade 
upplevelser och känslor om sexuallivet i samband med UI (Hägglund & Wadensten, 2007). 

‘‘Yeah I would have liked to know about the incontinence.. . . [It would have] 
been good to know, prepare yourself about what’s going to happen’’ (White et 
al., 2014). 

Flertal var medvetna om att det fanns en del information på internet men att denna 
information inte var pålitliga och således inte var någon möjlighet (White et al., 2014; 
Zeznock et al., 2009). 

De flesta visste inte att behandlingen existerade (Bradway & Strumpf, 2008). Äldre 
människor, även de som regelbundet träffade sjuksköterska, talade sällan om sin UI och 
sexualitet, troligtvis på grund av skam eller den felaktiga uppfattningen att UI inte var ett 
hälsoproblem (Ibid.).  

Om sjuksköterskorna regelbundet frågade kvinnor med UI om hur UI påverkar deras 
sexualitet, skulle de förmodligen uttrycka sig mer och söka hjälp mer (Higa et al., 2008). 
 

Behov av stöd från sjuksköterska 

De som drabbades av UI hade behov av professionell hjälp. Att leva med UI öppnade deras 
ögonen och fick dem att tänka över sina sexualliv. Kvinnorna som undersöktes förväntade 
hjälp ifrån sjuksköterskor huruvida UI påverkade dem så att deras sexualliv blir negativt 
påverkad (Hägglund & Ahlström, 2007; Hägglund & Wadensten, 2007). Detta ledde till att 
sjuksköterskestöd var av stor vikt för dem ( Hägglund & Wadensten, 2007).  

De undersökta kvinnor med UI betonade betydelsen av sjuksköterskans stöd och menade att 
besök var en viktigt del av deras liv (Storey et al., 2009; Hägglund & Wadensten, 2007). 
Många beskrev att de i samband med mottagningsbesök uppskattade inte endast själva 
behandlignen eller hjälpmedel för UI. Det var också viktigt med psykologiska och 
känslomässiga stöd som kunde ge kvinnorna bättre självkänsla och dessutom föbättrad 
sexualliv (Storey et al., 2009).  Sjuksköterskans förmåga och vilja att förstå och svara på 
kvinnornas underförstådda problem ansågs viktigt i deras upplevelser av sexualitet  i samband 
med UI (Hägglund & Wadensten, 2007).  

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur UI påverkar kvinnors sexualliv och resultat visar att 
urininkontinens hade negativ påverkan på kvinnors sexuella liv och intima relationer. 
Kvinnorna kände skam, minskad självkänsla, rädsla för läckage under samlag och undvek till 
slut sexuell aktivitet. I resultatet framkom också brist på information när det gäller sexualliv i 
samband med UI.  Kvinnor med UI hade behov av stöd ifrån sjuksköterska.  

Metoddiskussion 
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För att få en genomgripande förståelse för hur dessa kvinnor upplevde sin situation valdes en 
kvalitativ ansats. Denna metod syftar till att få förståelse och belysa individers subjektiva 
upplevelser och livssituationer sett ur ett helhetsperspektiv (Polit & Beck, 2012) och kan 
därför anses lämplig till studien.  En litteraturstudie som bygger på aktuell forskning 
genomfördes och gav svar på syftet. I artiklarna framkom upplevelser tydligt, därför 
bedömdes det att den valda metoden är adekvat för studiens syfte. Självbiografier uteslöts från 
studien då det ansågs att tillförlitligheten kan vara diskutabel. Eftersom materialet är 
publicerat utifrån personens egna upplevelser och de kan ha snyggat till så det blir mer 
intressant för läsaren och sanningen kan ha blivit förvrängd. En intervjustudie hade också 
kunnat svara an på studiens syfte men eftersom författarna ansåg sig själva ha bristfälliga 
kunskaper i intervjuteknik, samt brist på tid påverkade val av metod. Det skulle även ha varit 
svårt att finna informanter. Ett etiskt godkännande för att få genomföra intervjuerna skulle 
också behövas och därför uteslöts denna metod.  

I artikelsökningen användes databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och Popline vilka 
omfattar omvårdnadsforskning som bedömdes vara relevant för studien (Axelsson, 2008).  
För att finna aktuella artiklar begränsades sökningen till artiklar publicerade från år 2007 till 
2014. Artikelsökningen begränsades även till abstrakt och titel vilket ledde till att författarna 
fick ett hanterbart antal sökträffar. Det användes även relevanta sökord tillsammans med 
AND vid artikelsökningen för att minska risken att få ett ohanterbart antal sökträffar.   
Föfattarna hade bristfälliga kunskaper att söka i databasen Popline men efter stor brist av 
relevanta kvalitativa artiklar,  gjordes sökningar i denna databas, vilken innefattar aktuell 
forskning i reproduktiv hälsa. Genom att läsa titel och abstrakt säkerställdes att inga relevanta 
artiklar missades. Om artikeln bedömdes vara relevant till studiens syfte lästes hela artikeln 
och därefter valdes de ut som användes i resultatet.  
 

Tio vetenskapliga orginalartiklar granskades och kvalitetsbedömdes med hjälp av Willmans et 
al. (2011) protokoll för kvalitetsbedömning. Kvalitetsgranskningen medförde att endast 
artiklar som var peer-reviewed användes. Fördelen med bedömningsmallen som användes för 
artiklarna var att den stärkte studiens trovärdighet då endast artiklar med hög kvalitet 
inkluderades (ibid.). En risk kunde dock vara att vissa faktorer över- eller undervärderades. 
Lundman och Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys användes i studien. Fördelen 
med att använda sig av analysen var att den underlättade uppbyggnaden av studiens resultat.  

För att minska risken för feltolkning av innehållet i artiklarna lästes det igenom enskilt och 
sedan kvalitetsbedömdes och diskuterades artiklarnas resultat gemensamt. För att kontrollera 
den egna förförståelsen använde författarna sig av reflektion som redskap, vilket enligt 
Dahlborg Lyckhage (2012) innebär en medveten strävan om att hålla tillbaka den egna 
förståelsen av det som studeras. Denna strävan innebär att de egna föreställningarna och 
kunskaper, hållits tillbaka så att dessa inte okontrollerat kunde ta över och styra den pågående 
analysen. En svaghet var att en del artiklar som användes i studien inte endast inriktade sig till 
sexuella upplevelser utan även mot livskvalitet, som i sig kan innefatta sexualla aspekter av 
livet.  

Motiv till varför kvinnor äldre än arton år valdes, var att de artiklar som hittades i 
sökprocessen med hjälp av sökordet inkluderade kvinnor i dessa ålder. Författarna är 
medvetna om att den valda åldersgruppen kan leda till ett brett sökresultat under 
litteratursökningen och att det kan finnas skillnader i deras individuella upplevelser, så som 
exempelvis kultur och livsstil. Det var först tänkt att exkludera kvinnor äldre än sextiofem år, 
på grund av tron att äldre kvinnor inte är sexuell aktiva lika mycket som yngre, men efter att 
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ha läst aktuell forskning, insåg författarna att äldre kvinnor forftarande är sexuell aktiva och 
att mängden sexuell aktivitet är väldigt individuellt, därför inkluderades även kvinnor äldre än 
sextiofem års. Ett ytterliggare motiv var att UI är mer vanligt bland äldre kvinnor.  

Orsak till varför det inte valdes att undersöka mäns upplevelser är att UI är mer 
förekommenade hos kvinnor respektive män och att sexuella upplevelser i samband med UI 
kan vara väldigt olika mellan män och kvinnor. Det ansågs vara lättare att fokusera sig till 
endast ett kön och på sätt begränsa studien till kvinnors upplevelser. 
I resultatet finns ett flertalet länder representerade då valdes det att inte begränsa 
artikelsökningen till något specifikt land. I de valda artiklarna fanns skillnader i kvinnors 
upplevelser som var relaterade till deras kulturella ursprung som skulle kunna påverka 
kvinnors upplevelser. Dock är det känt att i mångkulturell Sverige möter sjuksköterska 
kvinnor ifrån olika länder och kulturer. 

I resultatet användes även citat för att stärka beskrivningen av kvinnors upplevelser. För att 
inte riskera feltolkning och sänkning av resultatets trovärdighet (Lundman & Graneheim, 
2008) översattes citaten inte till svenska för att undvikas översättningsfel samt inte förvrängas 
kvinnors sexuella upplevelser i samband med UI. Övrig text i artiklarna översattes med hjälp 
av ordböcker för att översättningen skulle bli så korrekt som möjligt. I det engelska språket 
förekommer det lingvistiska begrepp som inte har någon svensk översättning, vilket i sig gör 
att det fanns en risk för misstolkningar av vissa begrepp.  

Tanken med studien var att få en ökad förståelse hur UI påverkar kvinnors sexuella liv. För att 
öka möjlighet till överförbarhet av resultatet valdes det att ge en noggrann redogörelse av 
metod och analys, vilket hjälper läsaren att själv bedöma om studiens resultat är överförbart 
till andra grupper och situationer (Lundman & Graneheim, 2008). Ingen information har 
undanhållits eller lagts till för att på något sätt rikta studiens syfte bättre 
(Helsingforsdeklarationen, 2008).   

Resultatdiskussion 

Ett framträdande fynd i studien var den negativa påverkan som UI hade på sexuallivet. 
LeCroy (2006); Dursun, Otunctemur, Ozbek, Cakir, och Polat (2013); Ratner, Erekson, 
Minkin och Foran-Tuller (2011); Urwitz-Lane, och Ozel, (2006); samt Lim (2013) stödjer 
detta och visar i sina studier att kvinnor med UI har minskad sexuell njutning, svårigheter att 
slappna av under samlag och minskad självkänsla, som till slut leder till unvikande av sexuell 
aktivitet, och till följd av detta kan kvinnor känna livslidande. Lim (2013) och Dursun et. al., 
(2013) menar att brist på libido och minskad självkänsla är vanligt förekommande för kvinnor 
som upplever UI  under samlag. Lim (2013) styrker denna studiens resultat där kvinnor med 
UI kunde vara känsliga, generade och obekväma, de kunde vara ovilliga att diskutera sexuella 
problem eller till och med till en början förnekade att de hade problem.  

Denna litteraturstudien visade också att kvinnorna hade rädslan att läcka under samlag vilket 
stämmer överens med LeCroy (2006), Lim (2013) och Dursun et. al., (2013) som i sina 
studier beskriver att rädsla att läcka under samlag leder till undvikande av intimitet och 
sexuella aktiviteter, att tänka till att kissa före och efter samlag samt att planera och begränsa 
vätskeintag innan samlag. Allt detta leder till minskad spontanitet, vilket denna studie också 
fann. 

Studien lyfte fram även den psykiska aspekten vid möten med sjuksköterskan. Det menades 
att kvinnorna uppskattade själva omvårdnaden men också det psykiska stödet som de har fått 
ifrån sjuksköterskor. Ratner et al., (2011) och Urwitz-Lane, och Ozel, (2006) visar i sina 
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studier att psykisk hälsa spelar en viktig roll i kvinnans sexualitet. Detta relateras till hur dålig 
självkänsla, som kvinnor med UI har, påverkar direkt sexualliv på ett negativt sätt. Lim 
(2013) menar att självkänsla kan påverkas negativt av förändrade sexuella förmågor vilket 
bekräftar studiens resultat. 

Vissa kvinnor nämnde att om de hade varit äldre hade det varit lättare att acceptera, men det 
var svårare att acceptera UI som en trettioåring än som femtioåring. Studien beskriver att 
upplevelsen av UI och sexualitet var kopplad till ålder vilket kan förklaras av Ratner et al., 
(2011) och Ursun et. al., (2013) som menar att det är vanligt att sexuell funktion avtar med 
åldern.  

Kvinnorna belyste vikten av att ha ett bra sexualliv och förknippade det med god hälsa. 
Ratner et al.,(2011) instämmer i detta och visar att frekvens av sexuell aktivitet, sexuell 
tillfredställelse och intresse för sex är positivt förknippade med god hälsa i medelåldern och 
senare i livet.Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på detta och att tillfredställt sexualliv i 
samband med UI har positiv påverkan på hälsa och bidrar till välbefinnande. 

 

Litteraturstudien visade att kvinnorna var rädda för att bli lämnade, vilket bekräftas av 
Hemachandra et al. (2009) där det också framkommer att UI påverkar kvinnornas sexuella 
relation med sin make, både när det gäller deras eget intresse för sex och makarnas sexuella 
intresse för dem. Skillnaden här jämfört med vår litteraturstudie är att kvinnor i Hemachandra 
et. al. (2009) studie inte är oroliga för sina egna otillfreställda sexuella behov utan de är 
främst rädda för att deras män skulle börja träffa andra kvinnor och lämna dem.  

Ytterligare ett fynd som studien lyfter fram är att oro över lukten begränsade kvinnornas 
sexuella lust vilket Hemachandra et al.(2009) och Urwitz-Lane, och Ozel, (2006) bestyrker i 
sina studier där kvinnorna rapporterar att de upplever UI som ”smutsig”. Resultatet visade 
också att kvinnor uppskattade när de kunde prata med sina män vilket vissa ej kunde pga. 
skam, och även att deras partner ignorerade det faktum att kvinnan drabbats av UI. Detta 
motsäger Hemachandra et al. (2009) i sin studie där kvinnorna beskriver att deras män säger 
till dem att de luktar illa pga. UI och inte vill komma nära dem. Detta resulterar i att deras 
män inte vill ha samlag med dem längre. Dock i resultatet beskrevs det att lukten begränsade 
endast kvinnornas självkänsla och att de var rädda att lukta. Det nämndes inte att de luktade 
eller att de slutade vara sexuell aktiva pga. just lukten. Utifrån dessa påståenden är det viktigt 
att påpeka att sjuksköterskor behöver veta att lukten kan bidra till att kvinnor med UI kan 
uppleva lidande. Därför anses det viktigt att som sjuksköterska vara uppmärksam på detta 
besvär för att kunna erbjuda hjälp och stöd som till slut kan leda till välbefinnande trots 
besvären. 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterska kunde hjälpa kvinnor att hantera sina symtom 
bättre om man hade en regelbundet uppföljning. Kvinnor skulle i så fall söka hjälp mer och 
prata mer öppet om det. Det framkom att det var viktigt att fråga varje individ hur hon 
upplevde att UI påverkade hennes sexualliv eftersom varje kvinna kunde uppleva det olika. 
Lim (2013) förklarar att sjuksköterskor i samtal med dessa kvinnor bör använda sig av enkelt 
språk, ställa öppna frågor, vara lyhörda och lyssna uppmärksammt på kvinnors problem samt 
att det är viktigt att inte vara dömande. Därigenom kommer sjuksköterska in i kvinnans egna 
livsvärld och kan utifrån denna stödja kvinnor till bättre upplevelse av hälsa (Dahlberg och 
Segesten, 2010). I vårdandet av kvinnor med UI och för att stödja de i tillfredställande 
sexualliv och välbefinnande är det viktigt att sjuksköterska förstår och kommer in i kvinnans 
egna livsvärld, uppmärksammar hennes känslor och upplevelser, för att utifrån den kunna 
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stödja patientens hälsoprocesser (Ibid.).  
 

Det framkom i resultatet att kvinnor med UI som sökte hjälp inte hade fått adekvat 
information eftersom sjuksköterska hade inte någon information att ge om sexuallivet i 
samband med UI. Kvinnorna kände sjukdomlidande genom att ha otillfredställd sexualliv, 
kunde sjuksköterska genom att inte ge information och stöd orsaka ytterliggare vårdlidande. 
Detta bekräftas av LeCroy (2009) som menar att utan adekvat information kan lämplig vård 
inte ges. Ratner et al., (2011) menar att utbildning i komunikation kan uppmuntra 
sjuksköterskor att ställa mer öppna frågor medan patienterna uppmuntras att diskutera 
symtom. Fokus i vårdandet behöver vara patientens livsvärld och viljan att förstå hur hälsa, 
sjukdom, lidande och vårdande erfars av och påverkar den individuella patienten i sitt 
livssammanhang i syfte att stödja och stärka individens hälsoprocesser. 

Studien lyfte fram drabbade kvinnors behov av stöd och förväntan att sjuksköterska skulle 
hjälpa dem att hantera symtom av UI. Detta bekräftar LeCroy (2009) i sin forskning där det 
framkommer att de flesta undersökta kvinnor förväntade stöd ifrån sjuksköterska men 
upplevde att de inte hade fått förväntad hjälp. Sjuksköterska borde ge stöd och information för 
att hjälpa kvinnor med UI att uppnå välbeffinnande och minska lidande (Dahlberg och 
Segesten, 2010) 

Studien visar på vikten av att sjuksköterskor får utbildning i sexualitet och kommunikation för 
att kunna bemöta dessa kvinnor och deras behov av omvårdnad på ett vårdande sätt. Kunskap 
ifrån denna studie kan bidra till mer uppmärksamhet inom vården till kvinnors sexuella 
upplevelser i samband med UI och därmed förbättra deras upplevelse av hälsa och 
livskvalitet. Förslag till vidare studier kan vara en undersökning av hur sjuksköterska kan 
hjälpa kvinnor med UI att få bättre upplevelse av sexualliv, även uttöka kunskap om vad som 
innebär rätt stöd och adekvat information ifrån sjuksköterska. 

Slutsats 

Urininkontinens har negativ påverkan på kvinnors sexuella liv och intima relationer i form att 
kvinnor känner skam, minskad självkänsla, rädsla för läckage under samlag och till slut 
undviker sexual aktivitet.I resultatet och resultatdiskussionen framkommer att kvinnor 
upplever brist på information och engagemang från sjukvården.  Sjuksköterska har en viktig 
roll i att hjälpa kvinnor att uppleva bättre hälsa och välbefinnande genom att erbjuda 
välbehövlig vägledning och vård. Kvinnor med UI påträffas inom sjukvårdens alla områden 
och sexuall aktivitet kopplas till god hälsa, vilket påverkas av UI, varför anser författarna att 
allmänsjuksköterskor behöver ha mer kunskap om kvinnors upplevelser av UI och 
innevarande sexuella konsekvenser samt vikten av adekvat information och hur att bemöta 
dessa kvinnor.
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Databassökning                                                                                                     Bilaga 1 s.1/1 

Databas  Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 
artiklar 

Cinahl* 2014-09-19 MM Urinary incontinence 4047  

  AND sexuality 20  
  AND female 18 2 
PubMed*  2014-09-20 Urinary incontinence  1726  
  AND sexuality  37  
  AND female 29  
  AND quality of life  17 1 
PsycINFO* 2014-10-08 Urinary incontinence 776  
  AND sexual activity  28  
  AND female   22 1 
Cinahl* 2014-11-05 Urinary incontinence in 

women 
523  

  AND sexual health 21  
  AND experiences 5 1 
Cinahl* 2014-11-05 Urinary incontinence 4072  
  AND experience 75  
  AND qualitative 13 2 
Popline* 2014-11-05 Urinary incontinence 236  
  AND women 74  
  AND english 71 1 
Cinahl* 2014-11-05 MM urinary incontinence 

AND MH female 
urogenial diseases 

4047  

  AND sexual activity 49  
  AND experiences 22 1 
Cinahl* 2014-11-11 MH Urinary incontinence 1209  
  AND sexuality 29  
  AND experience 3 1 
 

*Har avgränsats till fulltext tillgänglig, år 2007-2014 samt markerat peer reviewed. 

Lista på förkortningar 
MeSH = ämnesordlista 
MM= major topic (huvud ämne) 
MH= MeSH headings (ämnesrubrik) 
AND= förenar sökorden 

 
 



 

Granskningsprotokoll                                                                                       Bilaga 2 s. 1/3 

Granskningsprotokoll av Willman, Stoltz & Bahtseva (2011, s. 175). 

Kvalitetsbedömning av vårdvetenskapliga studier med kvalitativ metod 

Ja = 1p Nej = 0p Vet ej = 0p  

1. Tydlig avgränsning/problemformulering Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska Antal: Ålder: Kön: 

2. Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 

3. Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 

Urval 

4. Relevant? Ja Nej Vet ej 

5. Strategiskt? Ja Nej Vet ej 

Metod för 

6. Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 

7. Datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

8. Analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

Giltighet  

9. Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 

10. Hård och datamättnad? Ja Nej Vet ej 

11. Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

12. Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till en 

13. Teoretisk referensram? Ja Nej Vet ej 

14. Genereras teori? Ja Nej Vet ej 

15. Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys 
adekvat?Sammanfattande bedömning av kvalitet: 

Hög (≥80%) Medel (71-79 %) Låg (≤70%)22 

 

 

 
 



 

Exempel på gjord Kvalitetsbedömning                                                Bilaga 2 s. 2/3       
enligt Willman, Stoltz, Bahtseva (2011).  av hög kvalité 

Artikel: The meaning of women’s experience of living with long-term urinary 

incontinence is powerlessness. (Hägglund & Ahlström, 2007) Sverige 

1. Tydlig avgränsning/problemformulering: Ja, upplevelser av kvinnors sexualliv i samband 
med UI. 1p 

Patientkaraktäristika  Antal: 14 st Ålder: 34-52 år Kön: kvinnor 

2. Kontexten är presenterad 1p 

3. Etiskt resonemang fördes. Skyddande av uppgifter, medgivande etc. 1p 

Urval: 

4. Relevans: Ja. 1p 

5. Strategiskt: Ja. 1p  

Metod: 

6. Urvalsförfarandet är tydligt beskrivet. 1p 

7. Datainsamlingen är tydligt beskrivet. 1p 

8. Analysen är tydligt beskriven. 1p 

Giltighet: 

9. Resultatet är logiskt. 1p 

10. Hård och datamättnad: Vet ej 0p 

11. Resultatet redovisas klart och tydligt. 1p 

Kommunicerbarhet: 

12. Analysmättnad: Ja 1p 

Redovisas resultatet i förhållande till en  

13. Teoretisk referensram: Vet ej 0p 

14. Genereras teorin: Ja, detta framtonas. 1p 

15. Huvudfynd: 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 2 s. 3/3 

Kvinnorna hade ingen kontroll över UI och de upplevde att det påverkade deras sexualliv 
negativt. Kvinnorna försökte hantera sin inkontinens på olika sätt för att återta makten och 
fortsätta leva som vanligt. De bodde i beredskap, vilket gör urinläckage begriplig att acceptera 
att leva med UI. 

Artikeln anses vara av hög kvalité eftersom 12 av 15 frågor med bestämda kriterier  
besvarades med ett ja.  

12 Ja = 80 % = Hög kvalitet

 
 



 

Artikelöversikt                                                                                                                                                                                       Bilaga 3 s. 1/5 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Design/Metod/Urval Resultat Etiska 
överväg-
anden 

Kvalitet 

Akyuz, A., Kok, 
G.,  Kilic, A. & 
Guvenc, G. 
 
2014 
 
Turkiet 
 
Sexuality & 
Disability 

In Her Own 
Words: 
Living with 
Urinary 
Incontinence 
in Sexual 
Life 

Identifiera 
känslor och 
erfarenheter 
av kvinnor 
med UI 
effekter på 
deras 
sexuella liv. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats användes 
där datainsamling utfördes 
genom demografiskt 
dataformulär och semi-
strukturerade intervjuer. 
Intervjuer utfördes på 
ginekologisk och urologisk 
avdelning på ett 
forskningssjukhus där tolv 
kvinnor, i åldern 39-58, deltog. 

Presenteras i fyra teman där kvinnor 
rapporterade att UI under samlag har 
lett till oförmåga att njuta av samlag 
och orsakade nedsatt sexuell lust, 
undvikande av sexual aktivitet och 
kvinnor kände sig oatraktiva. Studien 
visar på att det bör finnas hög 
medvetenhet om UI och dess sexuella 
effekt, både av kvinnor och 
vårdgivarna.  

Ja. Hög 

Bradway, C. & 
Strumpf, N. 
 
2008 
 
USA 
 
Urologic 
Nursing 

Seeking 
Care: 
Women's 
Narratives 
Concerning 
Long-Term 
Urinary 
Incontinence 

Belysa 
upplevelser 
av sexualitet 
och intimitet 
bland kvinnor 
med UI. 
Att 
undersöka 
vårdsökande 
beteende för 
kvinnor som 
upplever UI. 

Kvalitativ metod för frågan om 
upplevelser,där datainsamling 
utfördes genom semi-
strukturerade intervjuer. 
Kvantitativ metod där beteende 
studerades. Tretton informanter, 
äldre än 18 år, rekryterades 
genom att antigen söka för 
besvären i primär vården eller 
hos specialisten för UI. 

Resultat tyder på att kvinnor 
som söker vård för UI är mer benägna 
än de som inte söker vård till att 
berätta upplevelser och beskriva att UI 
har en 
negativ inverkan på självkänsla, och 
 att äldre i "bra" eller allmänna hälsa 
upplever lidande 
från att ha UI under en längre tid, 
än de som väljer att inte söka 
vård. Ett ytterligare resultat är att 
vissa kvinnor relaterar UI till 
sexualitet, 
samlag, och intimitet. 

Ja. Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Design/Metod/Urval Resultat Etiska 
övervä
g-
anden 

Kvalitet 

Cramp, J., 
Courtois, F., 
Connolly, 
M., Cosby, J.   
& Ditor, D. 
 
2014 
 
USA 
 
Sexuality 
and disability 

The Impact 
of Urinary 
Incontinence 
on Sexual 
Function and 
Sexual 
Satisfaction 
in Women 
with Spinal 
Cord Injury 

Undersöka 
upplevelsen av 
sexualitet för kvinnor 
med ryggmärgskada, 
bedöma effekten av 
UI på sexuell funktion 
och sexuell 
tillfredställelse av 
dessa kvinnor, 
identifiera viktigaste 
frågor angående UI 
och sexualitet. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologiska ansats, där data 
samlades in genom djupintervjuer 
kominerade med intervjuguide 
och standardiserade öppna frågor. 
Sju kvinnor, som är äldre än 18 år, 
deltog i studien, rekryterades 
genom annonsering i 
neuromukulära Rehabilitering 
Labaratory vid Brock University. 

Redovisas i två 
huvudkategorier: Sexualitet 
och effekterna av UI på 
sexualitet. Intimitet och 
sexualitet påverkas negativt 
av UI. 

Ja. Hög 

Zeznock, E. 
D., Gilje, 
L.F. & 
Bradway, C. 
 
2009 
 
USA 
 
Urologic 
Nursing 

Living with 
Urinary 
Incontinence: 
Experiences 
of Women 
from ‘The 
Last Frontier’ 

Att undersöka 
kvinnors upplevelser 
av att leva med UI och 
få en bättre förståelse 
ur deras perspektiv 
och berättelser.  

Kvalitativ deskriptiv metod 
användes. Sjutton kvinnor (ålder 
33-86) som lever med UI deltog i 
ostrukturerade djupintervjuer. 
Deltagarna rekryterades genom 
utskrivna blad placerade vid 
urologiska, gynekologiska och 
familjepraxis kliniker. 

Sex teman framkom att 
beskriva 
upplevelsen av att leva med 
UI: Dela hemligheten, 
att försöka passa in på dagen, 
oro om läckande, söka efter 
en lösning, möten med 
vårdgivarna och att få 
problemet löst. 

Ja. Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Design/Metod/Urval Resultat Etiska 
överväg-
anden 

Kvalitet 

Hägglund, D., & 
Ahlström, G. 
 
2007 
 
Sverige 
 
Journal of clinical 
nursing 

The meaning 
of women’s 
experience of 
living with 
long-term 
urinary 
incontinence is 
powerlessness 

Att belysa 
innebörden av 
kvinnors 
upplevelser av 
att leva med 
UI. 

Kvalitativ forsknings metod med 
fenomenologisk hermeneutisk 
metod för analys. Fjorton kvinnor 
med UI, i ålder 34-52, som hade 
sökt professionell hjälp 
intervjuades.   

Kvinnorna hade ingen 
kontroll över UI och de 
upplevde maktlösheten. 
Kvinnorna försökte hantera 
sin inkontinens på olika sätt 
för att återta makten och 
fortsätta leva som vanligt. 
De bodde i beredskap, 
vilket gör urinläckage 
begriplig att acceptera att 
leva med UI. 

Ja. Hög 

White, J. H., 
Patterson, K., 
Jordan, L., Magin, 
P., Attia, J., & 
Sturm, J. W.  
 
2014 
Australien 
 
Canadian Journal 
Of Occupational 
Therapy 

The experience 
of urinary 
incontinence in 
stroke 
survivors: A 
follow-up 
qualitative 
study 

Undersöka 
upplevelser av 
stroke 
drabbade som 
levde med UI. 

En naturalistisk, kvalitativ studie. 
Denna studie användes 
semistrukturerade intervjuer med 
åtta deltagare, varav två kvinnor i 
åldrarna 69-88. Deltagarna 
rekryterades från en tidigare 
genomförda, blandade metoder, 
tolv månaders longitudinell 
studie. 

Fyra teman framkom: ”Jag 
måste gå”, ”debut och 
daglig erfarenhet av UI”, 
”ingen har någonsin nämnt 
det”, ”brist på rådgivning 
och information från hälso- 
sjukvård”. 

Ja. Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidskift 

Titel  Syfte  Design/Metod/Urval Resultat  Etiska 
överväg
anden  

Kvalitet  

 Hägglund, 
D. & 
Wadensten, 
B. 
 
2007 
 
Sverige 
 
Journal 
compilation 

Fear of 
humiliation 
inhibits 
women’s 
care-seeking 
behaviour 
for long-
term urinary 
incontinence 

Belysa betydelsen 
av kvinnors 
upplevelser av 
sitt levnadssätt 
när de söker vård 
för långsiktig UI.  

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
hermeneutisk ansats.  
 Datainsamling 
genomfördes genom 
intervjustudie. 
Intervju utfördes på tretton 
kvinnor i åldern 37-52.  

Kvinnorna i studien uppgav starkt att 
rädslan för förändring hämmade dem 
från att söka vård för långsiktig UI.  
Sjuksköterskor ska vara öppna när 
man frågar om kvinnors uppleveler 
av UI. Kvinnor vill gärna berätta 
öppet sina erfarenheter om hur är det 
att leva med UI och hur det påverkar 
deras sexualliv.  

Ja.  Hög 

 Higa, R., 
Lopes, 
MHBM. & 
Turato, ER. 
 
2008  
 
Brasil  
 
Rev Latino-
am 
Enfermagem 
 

Psychocultu
ral 
meanings of 
urinary 
incontinence 
in women 

Identifiera och 
analysera studier 
i hälso- litteratur 
om psykokultural 
betydelser, som 
rapporterats av 
kvinnor med UI.  

Kvalitativ litteraturstudie 
som syftar till att samla 
syntetisera befintlig kunskap 
om betydelsen av kvinnor 
med UI. I studien ingick 19 
vetenskapliga artiklar, som 
är publicerade efter åren 
1990.  

UI kan orsaka lidande och 
inkontinenta kvinnor har svårt att 
hantera detta problem. Resultat 
indelas i tre kategorier: upplevelser 
enligt åldern; kultur-religiösa 
upplevelser; erfarenheter i egenvård.  

Ja. Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidskift 

Titel Syfte Design/Metod/Urval Resultat Etiska 
överväg-
anden 

Kvalitet 

 Storey, S., Aston, 
M., Price, S., 
Irving, L. & 
Hemmens, E. 
 
2009 
 
Kanada 
 
Journal Of 
Advanced Nursing 

Women’s 
experiences with 
vaginal pessary 
use 

Beskriva och 
analysera 
kvinnors 
upplevelser vid 
användning av 
vagitorier för 
behandling av 
UI och/ eller 
bukorganet 
framfall.  

Kvalitativ metod. 
Narrative 
undersökning 
användes för att 
genomföra ansikte 
mot ansikte 
semistrukturerade 
intervjuer under 2007 
med elva 
postmenopausala 
kvinnor.  

Kvinnor och vårdpersonal måste 
vara medvetna om det personliga 
isolering- och förlägenhet, samt 
sociala och kulturella 
konsekvenser som UI kan orsaka 
såväl som subjektiva erfarenheter 
av att använda pessar. 
Sjuksköterskor har en central roll i 
att förstå kvinnors erfarenheter 
med vagitorier genom att ge 
möjlighet för kvinnor att berätta 
sina historier.   

Ja.  Hög 

Komorowski, L., 
& Chen, B. 
 
2007 
 
Kina 
 
Health Care For 
Women 
International 

Female Urinary 
Incontinence in 
China: 
Experiences and 
Perspectives 

Att försöka 
förstå 
uppfattningar 
och erfarenheter 
om kinesiska 
kvinnor som 
lever med UI.  

 Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer med femton 
kvinnor i åldrarna 24-
81, med diagnosen UI 
på obstetrik och 
gynekologi klinik i 
Fuzhou General 
Hospital, Fujian, Kina. 

Fem teman framkom: osäkerhet 
om UI; Egen skuld; undvikande; 
emotionell isolering; önskan om 
behandling.  

Ja.  Hög 
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Meningsbärande enhet: Kondenserade 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

She worried that if she was accidently 
incontinent during sex, her husband would 
no longer want to be intimate with her. 
Being intimate and having sex is a very 
important part of a relationship, and it is 
necessary to keep the relationship going. 
Having sex allows her to be close to her 
husband, and without it, he would just be 
like other person. 

Rädsla att förlora sin man 
om hon berättar sanningen. 
Viljan att vara intim och 
sexuell aktiv med sin man är 
nödvändig i äktenskapet. 

Rädsla och oro. 
Närheten är viktig. 

Påverkan på 
självkänslan och 
sexuella 
relationer. 

Förändrat sexuallivet 

The first time she was incontinent during 
sex with her husband, she told him that it 
was a G-spot orgasm because she did not 
want him to know what it really was.  

Vill inte berätta om sina 
besvär.  

Dolja sin sjukdom.  Skam  
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Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

‘‘Yeah I would have liked to know about the 
incontinence.. . . [It would have] been good 
to know, prepare yourself about what’s 
going to happen’’ 

Mottagande av råd skulle ha 
lindrade ångest. Önskan av 
kunskap om UI. 

Vikten av 
information 

Brist på 
information 

 

“I was coming to grips with the fact that I 
was incontinent and that was taking up most 
of my thoughts [how to deal with it]. 
So um, you know somebody coming in and 
saying ‘‘you’ll do 
this or you won’t do that’’ or ‘‘what’s this 
or that’’ didn’t 
really mean much to me because I was too 
worried about having to go the toilet.” 

Vikten av vägledning som 
hjälp mot oro. 

Sjuksköterskeroll Behov av stöd 
från sjuksköterska 

Stöd 

 

 
 


