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Sammanfattning    

 

Att använda inkontinensskydd innebär ett lidande för den äldre patienten och en 

betydande kostnad för samhället. Detta kan med olika insatser i omvårdnad påverkas 

och förbättras. Urininkontinens är ett problem där prevalensen tenderar öka då äldre 

personer flyttar in på vård- och omsorgsboende. Efter inflyttning till vård- och 

omsorgsboende ska patienten få en vård- och genomförandeplan upprättad, gällande 

insatser som patienten är i behov av. Syftet med studien är att undersöka hur patientens 

problematik med urininkontinens dokumenteras i vårdplanen och hanteras på vård – och 

omsorgsboende i genomförandeplanen. Frågeställningar som är kopplade till syftet: Hur 

journalförs och dokumenteras patientens urininkontinens i vårdplanen? Hur är 

omsorgsbehovet i genomförandeplanen utformat? Och hur relateras vårdplanen till 

genomförandeplanen? Metoden som användes i studien är en kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats av vård - och genomförandeplaner. Vidare undersöktes genom 

granskning av dessa dokument om överensstämmelse förekommer mellan dem. 

Resultatet visar att flertalet patienter inte har en upprättad vård- och genomförandeplan 

om urininkontinens och hur omvårdnaden kring patientens besvär med urininkontinens 

ska utformas. Samstämmigheten mellan vård- och genomförandeplaner visar på att det 

finns brister. Vidare visas behovet av basala utredningar och tydligare beskrivningar av 

omvårdnadsåtgärder. Det finns ett behov av att utveckla omvårdnaden av patienter med 

urininkontinens genom utbildning och utveckling av arbetsrutiner. Tvärprofessionellt 

samarbete och arbete med olika kvalitetsregister kan utvecklas och förbättras 

 

Nyckelord: Äldre patienten, urininkontinens, folkhälsoproblem, basal utredning, 

vårdplaner, genomförandeplaner. 
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INLEDNING 

På vård och omsorgsboende har flertalet äldre patienter problem med urininkontinens. 

Det är ett generande problem som många aldrig har sökt någon vård för. Problemen 

uppdagas när patienten kommer till ett vård- och omsorgsboende och inte längre kan 

sköta sin personliga hygien självständigt. Det är ibland rörande historier om vilket 

lidande urininkontinens orsakar och vilka inskränkningar i det dagliga livet som detta är 

orsak till. Attityder hos vårdpersonal är att urininkontinens är en del av åldrandet och att 

det inte går att behandla eller förbättra. Attityden förekommer även hos sjuksköterskor 

och distriktssköterskor. Distriktssköterskan kan hjälpa patienten med utredning, remiss 

till specialistvård och förskriva väl utprovade inkontinensskydd. Ett ekonomiskt 

perspektiv är att området urininkontinens är kostsamt för samhället. Kostnader var år 

2015 mellan 3,4 till 5,4 miljarder kronor. Intresseväckande är att när en patient flyttar in 

på ett vård- och omsorgsboende ökar prevalensen av andelen patienter med 

urininkontinens. Patienter på vård- och omsorgsboende är anslutna till hemsjukvården 

och har en patientansvarig distriktssköterska som utformar vårdplaner och därtill skapas 

genomförandeplaner för att ge en god omvårdnad. Den teoretiska referensramen för 

studien är omvårdnad utifrån patientens perspektiv där hälsofrämjande vård är en 

central utgångspunkt. I omvårdnaden av patienter kan vårdpersonal och 

distriktssköterska behöva stöd genom att utgå från en omvårdnadsmodell.  

 

Vi blev intresserade av att ta reda på hur patienter med urininkontinens har fått detta 

dokumenterat i vård och genomförandeplaner. Är dessa planer korrelerade till varandra, 

hur är omsorgsbehovet utformat och är de upprättade i ett samarbete mellan 

distriktssköterska och omvårdnadspersonal. Den medicinska termen för urininkontinens 

är blåsdysfunktion. Vi har i vår studie valt att använda den mer allmänt förekommande 

benämningen urininkontinens.  
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BAKGRUND 

 

Urininkontinens ur ett samhällsperspektiv 

Urininkontinens är en problematisk folksjukdom internationellt och i Sveriges beräknas 

cirka 40 procent av befolkningen från 65 år och äldre ha besvär av urininkontinens 

(SBU, 2013 s. 9). Hammarström (2014, s. 1) har använt International Continence 

Society definition av urininkontinens som ”any leakage” eller översatt till svenska: alla 

former av läckage. Människor som lider av urininkontinens upplever det som 

stigmatiserande och söker därför inte hjälp trots att problematiken påverkar livskvalitén 

i stort. Oviljan till att söka hjälp påverkas av synen på att urininkontinens är en del av 

det normala åldrandet, en okunskap om behandlingsmöjligheter och brister i bemötande 

(Bardsley 2016, s. 537-538).  Det finns en signifikant skillnad i upplevelsen av skam 

vid urininkontinens jämfört med andra sjukdomar, som till exempel cancer (SBU 2013, 

s. 116). 

 

Många kvinnor upplever en bristande självkänsla och en fruktan för offentliga 

“olyckor”. Urininkontinens upplevs som en tung psykisk börda och en känsla av att vara 

ensam om problemet. Kvinnorna utvecklar strategier för att hantera sin urininkontinens 

vilket fungerar så länge urininkontinensen är stabil, men vid sjukdom förloras denna 

kontroll (Vinsnes Guttormsen 2000, s. 19). De flesta studier om urininkontinens har 

övervägande kvinnor som deltagare. I en studie som beskrivs i Hellström & Lindehall 

(2006, ss. 181-182) där endast fem av deltagarna är män och tjugofem är kvinnor 

framkommer det att urininkontinens upplevs som en tung psykologisk börda, som 

påverkar det sociala livet. Vidare beskrivs urininkontinensen som ett ”tabubelagt 

område och föga legitimt problem”. Ytterligare studier som Hellström & Lindehall 

(2006, s. 182) beskriver i sin bok, där intervjuer med femtiotre kvinnor och sju män 

visar på att många inte söker professionell hjälp.  Bristen på manlig deltagare i olika 

studier kan förklaras av att urininkontinens generellt är tre gånger vanligare hos kvinnor 

än hos män. Anledningen är naturlig då det finns anatomiska skillnader och även 

hormonella skillnader. Skillnaden i prevalens försvinner efter 75 år då förekomsten av 

urininkontinens bland män och kvinnor ligger på samma nivå (Janusinfo, 2015). En 

litteraturstudie över mäns upplevelse av urininkontinens visar att även män har samma 

upplevelse av skam och att besvären är lika tabubelagda. Män utvecklar också olika 

strategier för hur besvären med läckage ska hanteras och söker inte gärna hjälp då 

urininkontinensen är genant (Holmström 2007, s. 4-5). 

 

Vinsnes Guttormsen (2000, s. 17) beskriver att stressinkontinens är den vanligaste 

diagnosen hos kvinnor, över 50 procent blir klassade som att lida av stressinkontinens. 

Med stigande ålder ökar diagnosen trängningsinkontinens, samtidigt som det inte finns 

studier som visar på hur stor förekomsten av diagnosen funktionell inkontinens är. 

Trängningsinkontinens och dropp- och överrinningsinkontinens är den vanligaste 

diagnosen bland män.  Besvären orsakas vanligen av en förstorad prostatakörtel eller av 

att slutarfunktionen i urinröret får en minskad kraft i urinblåsan (Janusinfo, 2015). 

Samtliga typer av urininkontinens kommer att definieras senare i uppsatsen. 
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Urininkontinens hos äldre patienter 

Molander (2001, s. 948) beskriver en utveckling mot att äldre generationer på 2000-talet 

har en större tillgång och kunskap till att söka information via internet om 

behandlingsalternativ. Detta kommer att ställa större krav på att utreda och behandla 

problem med urininkontinens. Den äldre generationen på 2000- talet kommer genom 

högre krav på behandling, att leda till att även forskning kring urininkontinens kommer 

krävas i en allt större omfattning. Det finns studier som visar att urininkontinens ”viftas 

bort” och ses som en naturlig och normal del av att bli äldre. Många kvinnor uppvisar 

en ovilja att söka hjälp och kvinnorna upplever att urininkontinens är något som de får 

acceptera och hantera själva. En del patienter har också erfarenheter av att 

vårdpersonalen blir besvärade när frågan om inkontinensproblem tas upp (SBU 2013, s. 

116). Holmström (2007, s. 4) skildrar att även män har en upplevelse av att 

sjuksköterskor saknar kunskap och att de känner sig besvärade då problemet diskuteras. 

Bland personer som flyttar till vård- och omsorgsboende har 50-80 procent besvär med 

urininkontinens. Urininkontinens är den näst vanligaste orsaken till att äldre människor 

flyttar till ett vård- och omsorgsboende efter demenssjukdom. Problemet har också en 

korrelation till depression då nästan 70 procent av människor som har 

inkontinensproblem även lider av depression (Jonasson 2016, s. 10). Urininkontinens 

hos både män och kvinnor som är över 70 år, kan vara ett delfenomen i en komplex 

bakomliggande sjukdomsbild och eventuellt knutet till funktionella problem i vardagen. 

Urininkontinens kan orsakas av nedsatt kognitiv förmåga som gör att patienten inte 

hittar till toaletten. Sjukdomar som ger nedsatt rörlighet medför praktiska svårigheter att 

ta sig till toaletten självständigt. Komplikationer till andra sjukdomar och 

läkemedelsbehandling kan också vara en orsak till läckage (SBU, 2013 s. 36).  

 

Problemen med urininkontinens har en vårdhygienisk aspekt då dåligt fungerande 

inkontinensskydd, räknas som en riskfaktor för smittspridning inom kommunal vård 

och omsorg. Patienter med urininkontinens som har felaktiga inkontinensskydd kan 

också ofta vara mer mottagliga för smitta vilket är en riskfaktor (Västra 

Götalandsregionen 2017). Riskfaktorer för smittspridning på särskilt boende är främst 

urininkontinens, desorientering och att patienterna ofta är sängliggande eller 

rullstolsburna. Det finns en signifikant ökad risk att med dessa riskfaktorer få en 

vårdrelaterad infektion som kräver antibiotikabehandling. Minskningen av andelen 

antibiotikakrävande vårdrelaterade infektioner är viktig, då detta motverkar spridningen 

av antibiotikaresistenta bakterier (Folkhälsomyndigheten 2014 ss. 7, 27-28).  

 

Behovet att tömma urinblåsan är vid ett normalt vätskeintag på cirka 1,5 till 2 liter cirka 

4 - 8 gånger per dag. Ett toalettbesök på natten är vanligt och påverkas av mängden 

vätska som intagits under kvällstid. Orsaken till färre antal besök på toaletten för att 

tömma blåsan kan vara ett litet vätskeintag, men också en vana att skjuta upp 

toalettbesök. När urinblåsan vänjer sig vid att inte tömma sig efter behov, påverkas dess 

förmåga att tömma sig fullständigt. Ofullständig tömning av urinblåsan ökar i sin tur 

risken för att drabbas av urinvägsinfektioner (Nikola.nu 2017). En stor del av besvären 

med urininkontinens kan förbättras och till och med upphöra med relativt enkla och 

kostnadseffektiva insatser, till exempel att få hjälp att komma till toaletten. Tillräcklig 

belysning med nattlampa, få en korrekt placering på toaletten samt toalettschema kan 

förenkla toalettbesöken.  Avskildhet och en möjlighet att få sitta i lugn och ro på 

toaletten kan också vara en enkel åtgärd (Socialstyrelsen 2016a, ss. 11-12). Avskildhet 
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kan för en självständig person ses som en självklarhet då toalettbesök för många är en 

mycket privat del av livet. En screening av antalet personer med urininkontinens i en 

kommun i Västra Götalandsregionen över två dagar, undersökte bland annat hur många 

patienter som genomgått en basal utredning och antalet toalettbesök. Screeningen 

uppvisade att av 249 patienter på vård- och omsorgsboende hade 184 patienter en 

urininkontinens, av dessa hade 38 patienter genomgått en basal utredning för sin 

urininkontinens. Antalet patienter som var beroende av hjälp till toaletten var 125. Av 

dessa patienter fick 92 hjälp att gå på toaletten mindre än fyra gånger per dygn. Nio av 

dessa patienter gick inte på toaletten någon gång under de två dygn som screeningen 

genomfördes (Johansson 2018). 

 

Sett från patientens perspektiv är omvårdnaden från sjuksköterska alltid något patienten 

tar emot. Sett ur sjuksköterskans perspektiv innebär effektiv omvårdnad att göra det 

möjligt att fullfölja ansvaret för patientens egenvårdsbehov (Orem 2001, ss. 189-190). 

Orem (2001, ss. 193-194) beskriver att sjuksköterskan ska se patienten som en unik 

individ, med både egna ansvarsområden och rättigheter och vars liv förändrats av 

ohälsa. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till såväl den medicinska delen som till patientens 

perspektiv. Kontinuerlig observation och dokumentation av patientens tillstånd är en 

viktig komponent i omvårdnaden av patientens specifika hälsosituation. Omvårdnad 

utifrån patientens perspektiv sker genom livsvärldsteorin, ett grundläggande 

förhållningssätt att se på frågor om hälsa. Livsvärldsteorin handlar om hur människor 

påverkas i sitt livssammanhang av vårdande, sjukdom och hälsa. Att endast ha 

diagnoser och patientens sjukdomar som utgångspunkt utgör i ett vårdvetenskapligt 

sammanhang ett alltför begränsat perspektiv.  

 

Livsvärldsorienterad etik sätter patienten som person som medelpunkt i vårdandet 

(Dahlberg & Ekebergh 2015, s. 95).  Ekeberg (2015b ss. 18–21) menar att vårdaren 

måste förhålla sig till patientens existens i varje möte vilket är en utmaning. Människors 

livsvärldar kan ha vissa likheter men varje människa har unika särdrag och personliga 

nyanser, vilket kräver en öppenhet av vårdaren i omvårdnaden. För att naturligt förstå 

andra människors livsvärld krävs en medvetenhet hos vårdaren beträffande sina egna 

upplevelser. Alla individer finns i ett levt sammanhang i ett samspel med andra 

människor. Detta sammanhang kan förändras vid sjukdom vilket kan skapa ensamhet 

och vilsenhet. Används livsvärlden som grund för vårdandet kan sjuksköterskan 

tillsammans med patienten skapa ett nytt sammanhang, i vilket patienten kan samla 

kraft och få tillbaka hälsa (ibid). Hälsofrämjande omsorg inriktar sig till individens 

livsvärld i förhållande till sjukdom, lidande och hälsa. Detta görs med delaktighet och 

jämlikhet i mötet mellan individer (Svensk sjuksköterskeförening 2008, s. 12).  Att 

drabbas av urininkontinens innebär att hälsan är förlorad, kroppen kan kännas 

annorlunda och en förlust av kontroll över kroppen kan infinna sig. Konsekvensen av en 

förändring av livsvärlden som vid till exempel urininkontinens, upplevs på olika sätt av 

människor. Det medför en brist på kontroll och en begränsning av den personliga 

friheten. Den kropp som har varit pålitlig och trygg skapar nu oro och osäkerhet istället 

(Ekebergh 2015a, s. 74). 
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Distriktssköterskans ansvar och arbete med äldre patienters 

urininkontinens 

Sjuksköterskans uppgift vid brister i förmåga till egenvård är att kartlägga och 

identifiera vilka terapeutiska egenvårdskrav som patienten inte själv kan tillgodose. När 

dessa egenvårdskrav är identifierade, ska en plan utformas för hur dessa brister ska 

tillgodoses hos patienten för att stödja hälsa och välbefinnande (Orem 2001, ss. 

243,321). Dorothea Orems egenvårdsteori beskrivs som ett förhållningssätt genom att 

stödja människor till att hjälpa sig själva tillbaka till normal funktion, hälsa och 

välbefinnande (Orem 2001, s. 18) Egenvård och omtanke om andra människor är ett 

allmänmänskligt beteende, som påverkas och formas av den kulturella och den sociala 

kontexten som människor tillhör. En grundläggande del i människors förmåga att klara 

av egenvård är möjligheten till lärande. Saknas kunskaper av kognitiv och affektiv 

karaktär, därtill psykomotoriska färdigheter saknas en fundamental del i förmågan till 

egenvård (Orem 2001, ss. 270-271).  

 

Grundläggande i distriktssköterskans arbete är ett hälsofrämjande synsätt med 

patientens hälsa i fokus. Yrket distriktssköterska är idag i en ständig utveckling då 

kraven på hälsoekonomi och kvalitet i vården ständigt är i fokus. Som distriktssköterska 

ska det finnas en kunskap att hantera både komplexa och enkla situationer och arbetet 

ska utgå från ett holistisk och etiskt synsätt (Distriktssköterskeföreningen 2008, ss. 

7,10). All vård som utförs av legitimerad personal ska dokumenteras i en patientjournal. 

Avsikten med dokumentationen i en patientjournal är att bedriva en god vård och denna 

dokumentation skall tjänstgöra som en informationskälla för berörd personal. 

Patientjournalen ska ge information till patienten och bidra till “uppföljning och 

utveckling av verksamheten” (SFS 2008:355. 2§, 3§). Avsikten med en individuell 

vårdplan är att klargöra ansvarsfördelningen för den aktuella myndigheten. Den ska 

också klargöra vilka krav på vård och omsorg som patienten kan förvänta sig 

(Esbjörnson & Hagqvist 2013, s. 16).  

 

När en patient skrivs in på en vårdinrättning ska en vårdplan upprättas snarast, om 

möjligt i samråd med patienten. Vårdplanen ska innehålla problem och mål som 

framkommit, vidare ska ordinationer och åtgärder dokumenteras. Vårdplanens syfte är 

tvärprofessionellt och alla yrkesgrupper som är inblandade i omvårdnaden ansvarar för 

att genomföra planerade insatser (Vårdhandboken 2017). Syftet med vårdplanen är att 

oavsett utförare, har patienten rätt till likvärdig vård. Det är en vårdprocess som ska 

vara sammanhållen och som förenklas av att den som verkställer insatsen dokumenterar 

vad som görs (Ulricehamns kommun 2016, s. 1). Som distriktssköterska med 

förskrivningsrätt finns det en skyldighet att de produkter som förskrivs är väl utprovade, 

patient och personal ska ha en instruktion hur produkten ska användas och 

förskrivningen skall följas upp (Socialstyrelsen 2008, ss. 6-7). Distriktssköterskan har 

också i sin specialistkompetens kunskaper dels i ledarskap och dels i hur arbetet ska 

organiseras och utvecklas oavsett vem som är huvudman (Distriktssköterskeföreningen 

2008, s. 11).   

 

En viktig del i distriktssköterskans arbete med äldre patienter med urininkontinens är 

basal utredning. Basal utredningen av urininkontinens ska enligt Nikola.nu (2016) ske 

enligt följande rutin. Om möjligt ska patienten själv berätta bakgrunden och karaktären 
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på problemen med urininkontinens. Utredningen kan innehålla följande åtgärder: urin 

och läckagemätning, blåstömnings mönster, dryckesmätning, avföringsvanor, urinprov 

för uteslutandet av infektion och mätning av residualurin. Utredningen sker om möjligt i 

samråd med patienten. Finns det en vilja och ett behov hos patienten för vidare 

utredning konsulteras läkare för vidare handläggning. Distriktssköterskan möter olika 

former av urininkontinens, nämligen ansträngningsinkontinens, som även kallas för 

stressinkontinens.  Urinläckaget uppkommer i samband med att patienten anstränger 

sig, hostar eller nyser. Trängningsinkontinens uppkommer hastigt och patienten behöver 

uppsöka toalett omgående. Blandläckage är en blandning av både trängnings- och 

ansträngningsinkontinens vilken hör till de mer besvärande urinläckagen. Vid 

överrinningsinkontinens kan inte blåsan tömma sig fullständigt utan blåsan blir överfull 

och överskott urin läcker ut. Kontinuerlig inkontinens orsakas av skada, sjukdom eller 

deformerade urinvägar. Funktionell inkontinens innebär en fysisk eller kognitiv 

oförmåga, som orsakar svårigheter vid toalettbesök eller att hitta till toaletten. 

Läkemedelsutlöst inkontinens uppkommer vid läkemedelsbehandling där 

urininkontinens uppstår som en biverkan av läkemedel. Efterdropp kan tolkas som ett 

problem med urininkontinens men uppkommer enbart precis efter blåstömning (Franzén 

& Samuelsson 2018). 

 

Omvårdnadspersonalens ansvar och arbete med urininkontinens 

Patientjournalen ska vara åtkomlig för ansvarig personal och är ett tillförlitligt 

arbetsredskap och ska vara enkel att förstå (Vårdhandboken 2018). Upprättandet av en 

vårdplan sker av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut. Vårdplanen verkställs 

sedan genom att utföraren får ett uppdrag och beskrivning av aktuell insats. I 

vårdplanen ska omvårdnadspersonalen dokumentera löpande hur insatsen fungerar, 

även det som berörd sjuksköterska kan behöva information om. Det är 

omvårdnadspersonalens ansvar att vara uppdaterade, dokumentera i vårdplanen och 

kontrollera att insatser utförs och följs upp (Ulricehamns kommun 2016, s. 1). 

Vårdplanen, där patienten ska vara delaktig i planeringen utgår från hälso- och 

sjukvårdslagen, i den ska framgå vilka insatser som planerats (SFS 2017:30. kap. 12, § 

5). Genomförandeplanen bygger vidare på de insatser som upprättats i vårdplanen och 

har socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som grund.  Hemma hos patienten ska en 

genomförandeplanen finnas, den är mer detaljerad i sin utformning än vårdplanen. 

Genomförandeplanen ska bland annat innehålla en tydlig beskrivning på insatsens mål, 

när och hur insatsen ska utföras och när uppföljning planeras. Genomförandeplanen ska 

också beskriva samverkan med andra yrkeskategorier som hälso- och sjukvården är 

utformad. Den ska upprättas hos patienten och ta hänsyn till integritet och 

självbestämmande. Patientens delaktighet, önskemål och synpunkter ska dokumenteras 

(Socialstyrelsen 2014b, s. 21). Socialstyrelsen (2006a, s. 14) definierar syftet med 

omvårdnadspersonalens arbete ”att ge god omsorg av hög kvalitet”. Omsorgsarbete ska 

kännetecknas av en kompetent personal. Patienten ska känna sig trygg, säker och kunna 

vara delaktig i omvårdnaden om möjligt. De omvårdnadsinsatser patienten inte klarar av 

att utföra självständigt, är omvårdnadspersonalen arbetsuppgift att vara behjälplig med. 
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Betydelsen av kompetens hos olika professioner i arbetet kring 

urininkontinens 

 

För verksamheter inom vård- och omsorg finns det ett ansvar hos ledningspersonal att 

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Det ska finnas ett ledningsarbete som 

säkerställer att verksamheten uppfyller krav på bland annat dokumentation, 

genomförande och en uppföljning av insatser (Socialstyrelsen 2014b ss. 8-9). 

Ledarskapet inom vård- och omsorg har utvecklats genom åren från fattigvården, där 

“kommandoran” var chef till att bli en egen profession. När kommunerna övertog en del 

av ansvaret för vård och omsorg i början på 90- talet ökade andelen chefer med 

vårdutbildning. Ofta finns det en variation i utbildningen bland ledare inom 

äldreomsorg, där även sjuksköterskan kan ha ett medicinskt ledningsansvar i sin 

yrkesprofession (Wolmesjö & Karlsson 2016, ss. 58-59).  

 

Kenmore (2008, s. 26) visar att egenskaper som är kopplade till en sjuksköterskas 

kompetens är inte alltid desamma som egenskaper kopplade till ett gott ledarskap. 

Ledarskapet har stor betydelse och ett otydligt ledarskap gör att alla underordnade 

yrkeskategorier blir osäkra på sina roller. Ett otydligt ledarskap påverkar också 

rekryteringen av personal. Flera olika nivåer i organisationen kan ha ansvar för att 

fullfölja skyldigheter med dokumentation. Detta ansvar kan ligga på vårdpersonalens 

närmsta chef, samma chef kan även ansvara för arbetet med genomförandeplaner. I 

detta ansvar ligger bland annat en skyldighet att skapa utrymme och möjlighet för 

personalen att dokumentera. En arbetsgivare ombesörjer att personalen får adekvat 

kompetensutveckling och inspirerar personalen att delta i kvalitetsarbete 

(Socialstyrelsen 2014a, ss. 45-46). Ett bra ledarskap har betydelse för kvaliteten i utfört 

arbete (Dellve & Wolmesjö 2016, s. 23). Men förutsättning för att utföra en god vård 

och omsorg är inte enbart en fråga om ledarskap, utan är också förknippat med en 

kompetent välfungerande grupp vårdpersonal (Bremer, Jonasson & Sandman 2016, s. 

43). Attityden till problemet med urininkontinens hos personal har visat sig vara 

varierande. Många av vårdpersonalen anser att urininkontinens är en naturlig del av 

åldrandet. Det finns brister hos olika personalkategorier såväl i kunskap som i hur olika 

riktlinjer följs. Hos allmänläkare framkommer det brister i både tid och engagemang, 

samt en uppfattning att den äldre patienten har en låg motivation och accepterar 

problemet. Det finns resultat som visar en liknande attityd även hos sjuksköterskor. 

Problemet anses vara en del av åldrandet som åtgärdas med ett inkontinensskydd. 

Statens offentliga utredningar (2008, s. 54) “Värdigt liv i äldreomsorgen” använder i sin 

text ordet blöja om inkontinensskydd. Vid en sökning på internet på ordet “blöja” är det 

främst barnblöjor som kommer upp i sökresultatet (Familjeliv 2007). Statens offentliga 

utredningar (SOU 2008, s. 54) skriver i sin rapport om “Värdigt liv i äldreomsorgen” 

att “äldre ska inte behöva vänta på att en blöja byts”. 

 

Omvårdnadspersonalen, som är de som är närmast patienterna, brister i att observera 

problem med urininkontinens så att åtgärder kan vidtas. Dokumentation av blås och 

tarmtömning är bristfällig och åsikter hos lednings och vårdpersonal är att 

dokumentering av urininkontinens kan förbättras (Jonasson 2016, s. 14). Brady et al. 

(2016 s. 48) menar att utbildning har betydelse. Personalen beskriver att med den nya 

kunskapen skapade en förändrad syn på patienternas problem. Genom att göra en 
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översyn av bland annat patienternas vätskeintag, toalettbesök och även involvera 

familjemedlemmar i mätningarna sparades tid och arbetet blev mer noggrant. 

Personalen beskrev också hur kunskapen med utgångspunkt från patientens perspektiv 

skapas en öppning i att prata med patienten om deras urininkontinens och hur 

vårdplanen skulle utformas. Kvalitet i äldreomsorg är ett multidisciplinärt arbete där en 

av framgångsfaktorerna är ett samarbete med alla involverade yrkeskategorier kring 

patienten (Grol et.al. 2018, s. 7-8). 

 

 

Omvårdnad av urininkontinens sett ur ett vårdvetenskapligt och 

hållbart perspektiv 

Ett personcentrerat hälsofrämjande arbetssätt som är processinriktat med ett 

vetenskapligt förhållningssätt krävs av distriktssköterskan, där även en fördjupad 

kunskap kring användning av hjälpmedel och medicintekniska produkter är nödvändiga 

(Distriktssköterskeföreningen 2008, ss. 11–13). Utvecklingen av hjälpmedel förbättras 

kontinuerligt vilket ställer ökade krav på förskrivare att ge kostnadseffektiv och korrekt 

information till patienten (SBU 2013, s. 227). Det är en rättighet att få en korrekt 

diagnos med en individuell utprovning av vilket inkontinensskydd som är mest optimalt 

för varje individ (Lauritzen & Nordlander 2014). Vid genomsökning av information 

rörande samhällskostnad för urininkontinens är det svårt att få fram aktuella siffror för 

2017-2018. De allra flesta uppgifter om samhällets kostnad för patienter med 

urininkontinens är gamla. SBU:s rapport (2013, s. 232) beskriver bristen på studier som 

jämför olika varianter av inkontinensskydd. Studier visar också på vilken skada på 

huden som felaktiga skydd orsakar. 1996 hade kostnaden för enbart inkontinensskydd 

beräknats till 1 miljard kronor (Molander 2001, s. 946). SBU:s rapport (2013, ss. 246, 

248) påtalar också avsaknaden av artiklar som beskriver den totala kostnaden för 

urininkontinens. Flertalet studier visar på motstridiga uppgifter om hur stor den faktiska 

kostnaden är för samhället.  En uppskattning av kostnaden i SBU:s rapport (2013, s. 

249) också från 1996, visar på att summan är mellan, 2.8- 4.4 miljarder kronor. Men då 

är behandling, utredning, läkemedel, operationer, hjälpmedel och utbildning inkluderad. 

I summan inkluderas också kostnaden för vård och omsorgsboenden.  

 

En sökning på nätet med sökorden inkontinensskydd, miljöpåverkan ger ingen direkt 

relevant träff, men en beräkning av koldioxidekvivalenter* som gjorts för Göteborgs 

Stad (u.å) visar på miljönyttan med att minska på förbrukningen av inkontinensskydd. 

Materialet i inkontinensskydd är baserat på olja och trä där ett inkontinensskydd ger en 

koldioxidekvivalent på cirka 0.15 kilo. På ett särskilt boende med 50 patienter användes 

cirka 55 000 inkontinensskydd på ett år. Det ger en påverkan i koldioxidekvivalent på 

cirka 8 ton. Minskar förbrukningen med 25 procent motsvarar det 2 ton 

koldioxidekvivalenter. En omvandling till bilkörning ger en bild av hur mycket 2 ton är 

då det motsvarar 1000 mils körning. Det ger en uppfattning om vilken påverkan på 

klimatet som användandet av inkontinensskydd bland äldre orsakar och hur 

betydelsefullt förebyggande arbete och utredningar av urininkontinens är, för att 

undvika onödigt användande av inkontinensskydd. En annan viktig miljöaspekt att ha i 

åtanke vid utprovning av ett korrekt avpassat inkontinensskydd, är mängden tvätt som 

läckande felaktiga skydd kan förorsaka. Bomulls- och polyesterfiber som frigörs vid 

maskintvätt svarar förmodligen för en stor del av utsläppet av mikroplaster i vår miljö. 



9 

 

Mikroplaster påverkar intaget av föda hos plankton, fisk och även fåglar vilket ger flera 

alternativ att överföras i näringskedjan. Mikroplaster har dessutom en förmåga att 

absorbera hydrofoba substanser som kan utvecklas till att bli smittspridare (Sillanpää & 

Sainio 2017, ss.19314, 19319). 

 

*Koldioxidekvivalent: Gemensam beräkning på utsläpp av växthusgaser där en 

omräkning till koldioxidekvivalenter ger enhetlig bild av olika gasers faktorer som 

bidrar till den globala uppvärmningen (Naturvårdsverket 2018). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns indikationer på att urininkontinensutredningar inte genomförs i den 

utsträckning som det finns behov av. I de flesta kommuner och landsting finns både 

kvalitetssäkringsprogram och vårdprogram för hur behandling och utredning av 

urininkontinens ska genomföras. Utredning ska enligt dessa riktlinjer erbjudas oavsett 

ålder och med hänsyn till den enskildes integritet. Ofullständiga eller obefintliga 

urininkontinensutredningar orsakar ett stort lidande hos många äldre, både fysiskt och 

psykiskt. Fysiskt sker detta genom hudproblem orsakade av blöta sängkläder, 

underkläder och varma, blöta inkontinensskydd. Psykiskt sker det genom den 

förnedring som uppstår genom känslan av att inte våga resa sig från en stol, undvika 

sociala sammanhang och ständigt behöva ta emot hjälp eller utsättas för generande 

situationer på grund av urinläckage. Det borde vara en självklarhet att där 

egenvårdsresurser hos patienten sviktar, så erbjuds möjligheter att få en adekvat vård för 

sina problem. Det finns ett intresse ur ett samhällsperspektiv då kostnaden för 

inkontinensskydd är hög och dessutom tenderar att öka. Kostnaden för den psykiska 

ohälsa som social isolering och oro för urinläckage medför går inte att beräkna, men bör 

inte underskattas. Vår studie avser att undersöka hur dokumentationen i vård och 

genomförandeplaner ser ut kring patienters problem med urininkontinens i praktisk 

verksamhet. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur patientens problematik med urininkontinens 

dokumenteras i vårdplanen och hanteras på vård – och omsorgsboende i 

genomförandeplanen. 

 

Frågeställningar: 

 

A. Hur journalförs och dokumenteras patientens urininkontinens i vårdplanen       

B. Hur är omsorgsbehovet i genomförandeplanen utformat 

C. Hur relaterar vårdplanen till genomförandeplanen 
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METOD 

 

Ansats 

Utifrån studiens frågeställning och problemområde valde vi att använda kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats enligt Danielsson (2017, s. 285-286, 290). Vi 

bedömde att det var en lämplig metod för att få fram hur dokumentationen var utformad 

i vård- och genomförandeplanerna. Syftet med studien är att undersöka hur patientens 

problematik med inkontinens dokumenteras i vårdplanen och hanteras på vård – och 

omsorgsboende i genomförandeplanen. Datainsamlingsmetod för studien var att 

analysera journaltexter i vård- och genomförandeplanerna. Utvalda vård- och 

genomförandeplaner analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004, ss. 107-109). Studien ingår i en större projektet som heter Hållbart 

ledarskapande genom delaktighet – värdegrundsarbete för ökad livskvalitet inom 

äldreomsorgen (Högskolan Borås 2018). 

Datainsamling och urval 

 
Vård- och omsorgsboende i två kommuner i Västra Götalandsregionen valdes att ingå i 

studien. Dessa två kommuner valdes då de även ingår i projektet Hållbart ledarskapande 

genom delaktighet – värdegrundsarbete för ökad livskvalitet inom äldreomsorgen 

(Högskolan Borås 2018). Berörda enhetschefer i respektive kommun kontaktades via 

informationsbrev och tillstånd införskaffades för att få tillgång till journaler (ordet 

journal förekommer i texten och är synonymt med vård- och genomförandeplaner), se 

bilaga 1. 

 

En tvärsnittsstudie som ger en ögonblicksbild av nuläget av antalet journaler genomförs. 

I kommun I genomförs totalundersökning av alla journaler enligt (Ejlertsson 2012, 

s.29). I kommun II görs ett obundet slumpmässigt urval av journaler för granskning. 

Varje individ i populationen har samma möjlighet att väljas ut i stickprovet. Urvalet ska 

helst motsvara hela populationen (ibid). 

 

En av författarna till examensarbetet har en koppling till en av kommunerna och fick 

efter godkännande av berörda enhetschefer, tillgång till vårdplaner och 

genomförandeplaner. En totalundersökning (Ejlertsson 2012, s.29) av 262 journaler 

genomförs för att söka efter förekomsten av dokumentation av patienternas problem 

med urininkontinens. Resultatet av denna granskning var arton vårdplaner som 

påträffades innehållande patienters problem med urininkontinens. De arton 

vårdplanerna var utgångspunkt för att undersöka om tillhörande genomförandeplaner 

fanns. Tretton genomförandeplaner påträffades. Dessa planer skrevs ut för dataanalys, 

vård- och genomförandeplanerna kodades och avidentifierades efter utskrift, se tabell 3. 

  

I kommun II fick författarna hjälp av en av verksamhetscheferna som genomförde ett 

obundet slumpmässigt urval av totalt 75 journaler (Ejlertsson 2012, s. 29). Tolv vård- 

och genomförandeplaner fanns med förekomst av dokumentation av patienternas 

problem med urininkontinens. Dessa vårdplaner med tillhörande genomförandeplaner 
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skrevs ut av verksamhetschefen, kodades och avidentifierades. De utskrivna journalerna 

förmedlades till båda författarna av examensarbetet.  Vårdplanerna är upprättade av 

distriktssköterskor alternativt sjuksköterskor och genomförandeplanerna är upprättade 

av vård- och omsorgspersonal, se tabell 3. 

 

Dataanalys 

  
Dataanalysen gjordes i tre steg, A-C för att besvara de olika frågeställningarna som 

beskrivs i examensarbetet. Granskningen av journalerna har fått godkänt på förfrågan 

enligt bilaga 1 av verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommun I 

och kommun II. Ett informationsbrev skickades till respektive verksamhetschef och 

medicinskt ansvariga sjuksköterska. Informationsbrevet innehöll information om 

studiens syfte och metod.  Information gavs om hur personuppgifter i patientjournaler, 

kommer att behandlas och avidentifieras (Vetenskapsrådet 2017 s. 71). Vid granskning 

av journaler efter aktuella vårdplaner och genomförandeplaner har en kodlista gjorts för 

att kunna kontrollera forskningsresultatet. Kodlistan förvaras i ett journalskåp i ett låst 

utrymme dit endast behöriga har tillgång till materialet. Alla vårdplaner och 

genomförandeplaner som skrivits ut för studien har avidentifierats och eventuella namn 

avmarkerats för att inte kunna identifieras. De insamlade dokumenten kommer att 

förstöras när examensarbetet har avslutats och godkänts. I studien kommer ingen 

individ eller vårdenhet vara möjlig att identifiera  

 

A. Hur journalförs och dokumenteras patientens urininkontinens i vårdplanen? 

 

Analysen av journaltext gjordes med hjälp av Graneheim och Lundman (2004, ss. 107-

109). Meningsbärande enheter, kondenserad meningsenhet, kodning, underkategori och 

kategori är centrala begrepp inom kvalitativ innehållsanalys. Den text som innehåller 

relevant information för att besvara studiens syfte är meningsbärande enheter, vilka 

förkortas till kondenserad meningsenhet utan att viktigt innehåll försvinner. 

Kondenserade meningsenheter sammanfattades och kodades. De olika koderna 

jämfördes baserat på likheter och skillnader, sorterades sedan in i underkategorier och 

kategorier (ibid) Analysen av data genomfördes av båda författare. För att koder och 

kategorier skulle framträda lästes texten ett flertal gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Tabell 1 Ett urval från dataanalysen från vårdplanerna.  

Meningsbärande 

enheter  
Citat 

Kondenserad 

meningsenhet 
Flera 

analysenheter 

som säger 

samma sak  

Kod 
Kort 

beskriver 

innehåll 

Underkategori 
Flera koder med 

närliggande 

innehåll 

Kategori 
Svar på vad 

“Patienten har 

urininkontinens och 

behöver hjälp och 

stöttning med 

utprovning av 

inkontinens- 

skydd” 

  

Stöttning i att 

hantera sin 

urininkontinens 

Stöd och 

hjälp i livs- 

situationen 

Utprovning av 

skydd 

Stöd till 

hälsa och 

väl- 

befinnande 

“Har ibland svårt att 

hinna till toaletten, 

använder och vill 

gärna ha ett 

inkontinens- skydd” 

Svårt att hinna 

till toaletten 

Svårigheter 

med toalett- 

besök 

Svårigheter med 

toalett- 

besök 

Patientens 

upplevelse 

av lidande 

  

   

B. Hur är omsorgsbehovet i genomförandeplanen formulerat? 

  

Kvalitativ innehållsanalys användes som metod för systematiskt söka och att behandla 

textens innehåll objektivt (Danielsson 2017, s. 286). Analys av genomförandeplaner 

genomfördes enligt Graneheim och Lundman 2004 (ss.105–112). Text som innehöll 

relevant information för att besvara studiens syfte sorteras in i meningsbärande enheter. 

Med studiens syfte i fokus analyserades texten på den information som framkommer i 

meningsbärande enheter. Texten kondenseras och kodas, sorteras in i underkategorier.  

Kategorier framträder och struktureras efter den innebörd i texten som framträder (ibid). 

Dataanalysen genomfördes av båda författare som läste texten ett flertal gånger, detta 

för att koder och kategorier ska framträda.  
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Tabell 2 Ett urval från dataanalysen från genomförandeplanerna 

Meningsbärande 

enheter  
Citat 

Kondenserad 

meningsenhet 
Flera 

analysenheter 

som säger 

samma sak  

Kod 
Kort 

beskriver 

innehåll 

Underkategori 
Flera koder 

med 

närliggande 

innehåll 

Kategori 
Svar på vad 

“Jag brukar säga till 

personalen när jag 

behöver på toaletten 

eftersom jag inte 

hittar dit” 

Säger till vid 

toalettbesök, 

hittar inte dit 

Säger till vid 

toalettbesök, 

hittar inte dit 

Integritet och 

förmedling av 

behov 

Bistå vid 

eliminering 

“Jag behöver hjälp 

till toalett” “Verkar 

jag orolig så kan det 

vara en orsak att jag 

behöver komma till 

toaletten”  

“Ta fram 

inkontinens- skydd 

innan ni sätter mig 

på toaletten för jag 

reser mig om ni 

lämnar mig där”  

“Gul blöja + 

höftskyddsbyxa 

dagtid. Lila 

flexblöja och 

nätbyxa nattetid + 

båt på förnatten och 

body” 

Upplevs orolig, 

kan vara ett 

tecken på behov 

av toalettbesök. 

Lämna inte på 

toaletten 

Orolig vid 

behov av 

elimination 

Stöttning av 

personal 

Information 

om 

utförande av 

insats 

  

   

  

 

 

 

 

 



14 

 

C.  Hur relateras genomförandeplaner till vårdplaner? 

 

En totalundersökning (Ejlertsson 2012, s. 29) av patientjournaler där vårdplaner som 

upprättats om patienters problem med urininkontinens genomfördes i kommun I. Arton 

vårdplaner påträffades, se beskrivning ovan under datainsamling. Tretton 

genomförandeplaner med dokumenterad instruktion om toalettbesök eller skötsel av 

inkontinensskydd i kommunen påträffades, se tabell 3.    

 

I kommun II gjordes ett obundet slumpmässigt urval av tolv journaler (Ejlertsson 2012, 

s. 29). Se beskrivning ovan under datainsamling. Fyra vårdplaner om urininkontinens 

påträffades. Antalet genomförandeplaner med dokumenterad instruktion om 

toalettbesök eller skötsel av inkontinensskydd var elva, se tabell 3. Vård- och 

genomförandeplaner undersöktes noggrant för att se om ett samband gällande 

dokumentation om patienternas problematik med urininkontinens kunde påträffas 

mellan vård- och genomförandeplanerna. I studien undersöktes också vad som 

dokumenterats. I övrigt observerades dokumenterad förekomst av basal utredning av 

urininkontinens, diagnoser, urinvägsinfektioner, kvarvarande kateter och patienter som 

avböjt vidare utredning i vård- och genomförandeplanerna, se tabell 3 

 

 

Tabell 3: Samband mellan vård- och genomförandeplaner gällande dokumentation om 

patienternas problematik med urininkontinens 

Genomsökta patientjournaler, kommun I 262 patientjournaler,  

18 vårdplaner identifieras 

Genomsökta patientjournaler, kommun II 75 patientjournaler, 12 vård och 

genomförandeplaner väljs 

slumpmässigt ut för analys  

Antalet vårdplaner som identifierats relaterat till 

urininkontinens. Kommun I 

18 vårdplaner 

Antalet vårdplaner som identifierats relaterat till 

urininkontinens. Kommun II 

4 vårdplaner 

Antalet genomförandeplaner som relateras till 

urininkontinens, med instruktion om toalettbesök 

eller skötsel av inkontinensskydd är 

dokumenterade. Kommun I 

13 genomförandeplaner 

Antalet genomförandeplaner som relateras till 

urininkontinens, med instruktion om toalettbesök 

eller skötsel av inkontinensskydd är 

dokumenterade. Kommun II  

11 genomförandeplaner 

Dokumenterade urininkontinensutredningar 

totalt båda kommuner 

7 urininkontinensutredningar 
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Diagnos i vårdplan utan dokumenterad 

urininkontinensutredning totalt båda kommuner 

3 vårdplaner 

Ej dokumenterade 

urininkontinensutredningar i vårdplaner totalt 

11 vårdplaner 

Antal genomförandeplaner med instruktion 

vilket inkontinensskydd som patienten provat ut 

17 vårdplaner 

Antalet vårdplaner med instruktion om vilket 

inkontinensskydd som patienten provat ut 

8 vårdplaner 

Dokumenterad förskrivning vilket 

inkontinensskydd i både genomförandeplan och 

vårdplan. 

2 vård och genomförandeplaner 

Antalet patienter som inte vill utreda sin 

urininkontinens 

1 genomförandeplan 

Diagnos urinvägsinfektion i vårdplan vid något 

tillfälle 

15 patienter  

Använt kateter vid något tillfälle. 5 vårdplaner 

Kvarvarande kateter 3 vårdplaner 

 

Etiska överväganden 

 

Forskning ska inrikta sig på viktiga frågeställningar och vara av hög kvalitet. 

Forskningskravet som det kallas, innebär att kunskaper om olika områden fördjupas och 

utvecklas mot en kontinuerlig förbättring. Samtidigt har medborgare i samhället ett 

skydd mot att forskare får fri insyn i privatlivet med risk för kränkning, psykisk eller 

fysisk skada till följd. Forskningsetisk kodex har utvecklats för att klargöra hur 
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forskning ska bedrivas etiskt korrekt (Vetenskapsrådet 2017, s. 13).  Materialet som vi 

samlade in avidentifierades och kodades för att ingen obehörig skulle kunna koppla 

materialet till någon patient enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 40). I empiriska studier 

som involverar patienter inom området vård och omsorg ska tillstånd inhämtas från 

verksamhetschef. Vi skickade ett informationsbrev (se bilaga 1) som innehöll 

information om vår studie, vilka som skulle genomföra studien, vilken akademi vi 

tillhörde och vem som var vår handledare för studien. Vår handledare godkände vårt 

informationsbrev som skickades till verksamhetschefen för respektive enhet och var 

utformat enligt riktlinjerna från Högskolan Borås (2018, s. 2). I vår studie har en 

författare till examensarbetet en anknytning till en av de utvalda kommunerna. 

Förhållningssättet hos denna författare har varit att vara uppmärksam på denna risk och 

i handledning diskuterat denna fråga. Vård- och genomförandeplanerna avidentifierades 

vilket medförde att journalerna blev anonyma.   

 

Förförståelse 

Båda författarna har under skrivprocessen kritiskt granskat sig själva, genom de 

erfarenheter inom valt område för studien som fanns. Författarna har genom 

skrivprocessens gång, kontinuerligt tagit hänsyn till förförståelsen som uppkommer 

genom anknytningen till utvalt område för studien. Metoden som använts för att 

kontrollera förförståelsen är frågeställningar som antingen provocerar eller distanserar. 

Detta för att öppna upp för olika möjligheter och behålla en öppenhet för det som 

påträffas (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008 s. 142). Frågor som användes var bland 

andra ”hur bra är våra kunskaper om urininkontinens ” ”hur hanterar och bemöter vi 

urininkontinens i vårt eget arbete”.     

 

Vi har alla olika erfarenheter från livet, från upplevelser av hälsa, sjukdom och från 

vårdande. Det kan bidra till en självsäkerhet men kan även vara ett hinder för nya 

tolkningar och viktiga ifrågasättande. Det finns dubbla egenskaper med all förförståelse 

(Dahlberg 2014, s. 69). Vi har under skrivprocessen diskuterat fram och tillbaka våra 

egna erfarenheter och hur vi själva ser på problemet med urininkontinens. Anledningen 

till denna diskussion är att vi ska bli medvetna om vår egen förförståelse för att sedan 

kunna kontrollera den. En viktig aspekt i livsvärldsteorin är att ha ett tyglande 

förhållningssätt, vilket innebär att forskaren tålmodigt saktar ner sin förståelse. Det 

kräver en förmåga att kunna dröja, avvakta, ifrågasätta och kanske tveka inför det 

självklara som uppenbarar sig om det undersökta fenomenet (Dahlberg 2014, s. 74). 

 

Genom reflektion kan det naturliga förhållningssättet problematiseras och 

medvetandegöras men kan inte helt kopplas bort. Dahlberg, Dahlberg & Nyström 

(2008, s. 121) betonar att om författarna inte tyglar sin förförståelse finns det risk att 

resultatet återspeglar kunskaper som redan finns, om vilket författarna är omedvetna 

om. För att motverka att detta händer har vi i vårt arbete med studien kontinuerligt och 

kritiskt granskat vårt material. Detta gjordes för att vi har erfarenheter genom att ha 

arbetat med dessa patientgrupper. 
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RESULTAT 

Syftet med studien var att undersöka hur patientens problematik med urininkontinens 

dokumenteras i vårdplanen och hanteras på vård – och omsorgsboende i 

genomförandeplanen. Resultatet redovisas i tre delar och i enlighet med 

frågeställningarna A-C. Citat från journalerna finns inlagt i texten som belyser de olika 

underkategorierna.  

 

A. Dokumentation av patientens urininkontinens i vårdplanen  

 

Hur distriktssköterskor dokumenterar patientens problem med urininkontinens i 

vårdplanen resulterade i fyra kategorier och sju underkategorier som beskrivs i tabell 4. 

Tabell 4 visar en sammanställning av det resultat som framkom under respektive 

kategorier och underkategorier. I resultatanalysen av vårdplaner framkommer hur 

distriktssköterskan dokumenterar patientens problem med urininkontinens. Löpande 

journalanteckningar i vårdplanen granskas och uppenbaras i sammanställningen av 

resultatet vilket kan ses i tabell 3. I dessa löpande journalanteckningar är det sju 

patienter som har en dokumenterad utredning av urininkontinens i sin vårdplan, en 

patient har avböjt utredning. Vidare har tre patienter en diagnos i sin vårdplan utan en 

dokumenterad urininkontinensutredning. Elva patienter har i sin dokumentation 

anteckningar som visar på genomförda åtgärder som ingår i utredning, även om det inte 

är tydligt dokumenterat. Vilket utprovat skydd som patienten använder är dokumenterat 

i åtta vårdplaner.   

 

Tabell 4 . Tabell över underkategorier och kategorier i sjuksköterskans dokumentation i 

vårdplaner 

Underkategorier  Kategorier 

 Besvärande urinläckage 

 Svårigheter vid toalettbesök 
Patientens upplevelse av lidande 

 Utprovning av skydd 

 Åtgärder till förbättring och diagnos 

 Fri från besvär 

 

Stöd till hälsa och välbefinnande 

 Rådgivning 

 Hjälp av personal 
Delaktighet  

 Patientens upplevelse av trygghet 
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Patientens upplevelse av lidande 

 
I kategorin patientens upplevelse av lidande framkom underkategorierna besvärande 

urinläckage och svårigheter med toalettbesök. I vårdplanen framkommer det vilket 

lidande som urininkontinensen förorsakar patienter. Patienterna har olika orsaker till 

sina problem vilket framkommer i vårdplanen men gemensamt är att det förorsakar ett 

hinder i vardagen för patienterna. En patient har i sin vårdplan dokumenterat “har i 

flera år använt inkontinensskydd dag och natt” vilket beskriver att urininkontinens kan 

vara ett långvarigt lidande 

Besvärande urinläckage 

Några orsaker till urininkontinensen som beskrivs i vårdplanen är “behöver kissa ofta”, 

en vårdplan har dokumenterat “långvarigt besvär med urininkontinens”. Patienterna har 

ofta problem med att hinna till toaletten och svårt att hålla urinen, inkontinensskyddet 

lindrar då lidandet genom att fånga upp den urin som läcker. En kvinna har opererats för 

framfall, har nu sen en tid tillbaka besvär med urinläckage. En vårdplan beskriver att 

patienten har urininkontinens av “okänd orsak”. Flertalet vårdplaner har dokumenterat 

“svårt att hålla urinen”. 

Svårigheter vid toalettbesök 

Patienter har haft problem med förstoppning som då orsakat utvidgad blåsa. Påföljden 

blev en ökad risk för residualurin. Problem med att tömma blåsan ordentligt är ett 

bekymmer och ordinationen som ligger i vårdplanen ger instruktion att kateter får sättas 

om det är mer än 250 ml residualurin. En svårighet i samband med toalettbesök är att 

hinna till toaletten vilket gör att patienten gärna vill använda ett inkontinensskydd. 

 

Stöd till hälsa och välbefinnande 

 
Denna kategori beskriver patientens behov av basal utredning och väl anpassade 

inkontinensskydd. Patienter behöver hjälp att sköta toalettbesök och byte av 

inkontinensskydd. De underkategorier som framkom var utprovning av skydd, fri från 

besvär och åtgärder till förbättring av läckage.  

Utprovning av skydd 

Stöd och hjälp av distriktssköterskan i att prova ut ett väl anpassat skydd som fungerar 

finns beskrivet i en del av patienternas vårdplaner. Vårdplanen från en av kommunerna 

har inlagt i mallen att uppföljning ska planeras in, där det dokumenteras hur och vem 

som ska göra en uppföljning (se bilaga 2). I en vårdplan finns det dokumenterat hur en 

utprovning av inkontinensskydd ska genomföras och att ett behov av basal utredning 

finns. I vårdplanen har dokumenterats vilka i personalgruppen som ska göra en 

bedömning av vilket inkontinensskydd som fungerar (se bilaga 2).  

Åtgärder till förbättring och diagnos 

Läckage ska noteras och skydden ska vägas för att kartlägga patientens besvär med 

urinläckage. Beskrivning i vårdplan finns där vägning av skydd, mätning av antalet 

läckage och utprovat ett väl fungerande skydd till natten utgör några exempel. Målet 

med en vårdplan är att med “rätt skydd och stöttning kunna minska sitt urinläckage”. 
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Detta för att patienten ska få en fungerande vardag.  En del patienter behöver stöttning i 

användandet av inkontinensskydd då de upplever att det är “krångligt att använda 

skydd” Dokumentation i vårdplanerna av vilken diagnos kan vara beskrivet som 

“urinläckage av ansträngning typ r/t till kognitiva besvär”.  

Fri från besvär 

I vissa vårdplaner finns beskrivet att patienten behöver stöd i att kunna tömma blåsan.  

Orsaken som anges är att undvika att urinen samlas i blåsan som orsakar skador som 

förvärrar problemen med urininkontinens. Ett fåtal vårdplaner har dokumenterat att 

patienten endast behöver ett litet skydd eller inte har besvär med urininkontinens men 

ändå använder skydd. 

 

Delaktighet 

 
I denna kategori framkommer vårdplaner som beskriver informationen och rådgivning 

med syftet att hjälpa patienten att öka sin kunskap och motivation. Skälet är att öka 

förutsättningarna för att patienten ska klara sig självständigt och kunna sköta sin egen 

hälsa. De underkategorier som framkom var rådgivning och hjälp av personal. 

Rådgivning 

Patienten kan behöva råd för att minska besvären med läckage. Informationen och rådet 

till patienten som finns dokumenterad i vårdplanen, är att minska på vätskeintag 

kvällstid för att minska risken för läckage nattetid. Målet i vårdplanen är att “förbättra 

förmågan att hålla urinen”  

Hjälp av personal 

Ett flertal vårdplaner beskriver hur patienten behöver stöttning, både till toaletten och 

vid byte av inkontinensskydd. Målet som finns beskrivet i vårdplanen är att upprätthålla 

en god elimination. Vårdplaner innehåller dokumentation som anger antingen när eller 

hur många gånger patienten ska besöka toaletten. Det finns dokumentation som 

beskriver en“ instruktion om att få hjälp till toaletten minst 1 gång/natt” En vårdplan 

har dokumenterat att ”det finns en önskan att patienten ska få gå på toaletten minst en 

gång under nattpasset”. Dokumentation i vårdplan anger att patienten går på toaletten 

självständigt. Hur ofta toalettbesök ska genomföras dagtid finns dokumenterat i två 

vårdplaner. Antalet planerade toalettbesök är i en av dessa två vårdplaner fyra gånger, 

och i den andra vårdplanen sex gånger. I vårdplanen kan det vara dokumenterat om hur 

toalett registrering ska genomföras för att förbättra möjligheten att anpassa 

inkontinensskyddet korrekt. Dokumentation visar att nattpersonalen noterar läckage och 

bedömer att patienten behöver större skydd för att klara natten utan läckage. 

 

Patientens upplevelse av trygghet 

 
I vårdplanens dokumentation framkommer patienternas behov av den trygghet som ett 

väl utprovat inkontinensskydd inger. Dokumentationen i en vårdplanen har som mål ” 

känna sig trygg och säker mellan toalettbesöken” Det förekommer vårdplaner som har 

en notering dokumenterat om att patienten tidigare haft stora besvär med täta 
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trängningar vilket nu har förbättrats. Instruktionen i vårdplanen för att patienten ska 

uppleva trygghet är att använda inkontinensskydd efter behov. Trygghet är också när 

personal hjälper patienten med att byta skydd, gå på toaletten och att denna hjälp 

erbjuds hela dygnet.   

 

B. Dokumentation av omsorgsbehovet 

 

Syftet hur omsorgsbehovet i genomförandeplanen är utformat, framkom som två 

kategorier och sex underkategorier. Kategorierna presenteras i tabell 5. Resultatet av 

granskning av hur omsorgsbehovet är dokumenterat av omvårdnadspersonalen, 

presenteras under respektive kategori. Inkontinensskydd, skydd och blöja är den 

benämning som används i dokumentationen i genomförandeplanen.  

 

Tabell 5 . Tabell över vård och omsorgspersonalens genomförandeplaner  

  

 Underkategorier  Kategorier 

 Integritet  

 Skötsel av kateter 

 Hjälp till toaletten 

Bistå vid eliminering 

  Stöttning av personal 

  Hjälp med byte inkontinensskydd 

  Stöd vid förflyttning 

Information om utförande av insats 

 

 

Bistå vid eliminering 
 

Denna kategori beskriver hur det är dokumenterat i genomförandeplanen när patienten 

inte själv kan förmedla sina behov och när patienten behöver stöttning i samband med 

toalettbesök och byte av inkontinensskydd. 

 

Integritet  

Några genomförandeplaner har dokumenterat att patienten ska tillfrågas om 

toalettbesök. Flertalet genomförandeplaner har en beskrivning i jagform men en del är 

dokumenterade ur personalens perspektiv ” vi hjälper honom med tvätt nertill och sätter 

på ett inkontinensskydd” Genomförandeplaner kan ha dokumenterat när patienten vill 

på toaletten under dagen. Flertalet patienter har inget planerat toalettbesök nattetid utan 

dokumenterat ”byte av inkontinensskydd 1 ggr under natten och då vill jag gärna ha ett 
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glas vatten”. Vilket inkontinensskydd som patienten använde finns dokumenterat i en 

del av genomförandeplanerna. En patient har explicit beskrivit ”jag vill bli tillfrågad om 

toalettbesök innan jag sätter mig/förflyttar mig till min rullstol”. 

 

Skötsel av kateter 

Några patienter har kvarliggande kateter som i genomförandeplanen är dokumenterat 

hur och när katetern ska tömmas. Genomförandeplanen kan inledas med ”Har kateter 

som vi tömmer flera gånger under dagen. Vi hjälper honom med tvätt nertill sätter på 

ett inkontinensskydd”. Efter detta följer vilka tider över dygnet som katetern ska 

tömmas. Orsaken till kvarliggande kateter kan vara dokumenterat i genomförandeplanen 

genom att patienten ”har problem med att kissa så det beslutades att jag skulle få en 

kateter”. Flertalet patienter använder trots sin kvarliggande kateter, ett 

inkontinensskydd hela dygnet. Genomförandeplanen kan i en del fall ange i 

dokumentationen att inget skydd ska användas nattetid. 

  

Hjälp till toaletten 

Patienter kan vid behov av toalettbesök säga till personal för att få hjälp att hitta var 

toaletten är belägen. Vissa patienter klarar av toalettbesök självständigt och har endast 

dokumenterat vilket skydd som används. En del patienter som självständigt kan uttrycka 

sina behov har detta dokumenterat i sin vårdplan. ”Jag brukar säga till personalen när 

jag behöver gå på toa eftersom jag inte hittar dit själv”. En del genomförandeplaner är 

mycket detaljerade och beskriver hur ofta patienten vill till toaletten och när 

inkontinensskydd ska bytas. Det kan också finnas beskrivet i genomförandeplaner att 

patienterna klarar toalettbesök självständigt, men kan behöva ledsagning för att hitta dit. 

  

 

Information om utförande av insats 

 

I denna kategori framkommer i genomförandeplaner där dokumentation som anger hur 

personal ska hjälpa och stötta patienten, både vid toalettbesök och vid byte av 

inkontinensskydd. 

 

Stöttning av personal  

Instruktioner i genomförandeplanen till personal är tydligt dokumenterade genom att 

tidpunkt för utförande av insatsen är angivet. Genomförandeplanerna har dokumenterat 

enligt rutin morgon, middag, eftermiddag och kväll men ett flertal har endast en eller två 

tidpunkter för insatser angivet. I analysen framkommer att rutiner gällande de insatser 

patienten har, inte följer ett förutbestämt mönster.  Vissa patienter har i 

genomförandeplanen en detaljerad beskrivning av hur rutinen på morgonen ska utföras. 

Patienten vill använda en hygienstol och då ha en urinflaska placerad för att minska 

risken för urinläckage på golvet vid toalettbesöket. Genomförandeplaner har instruktion 

hur patienten vill förflytta sig till toaletten, ibland utförligt och ibland mer allmänt 

dokumenterat hur patienten vill att insatsen ska utföras. 

 

Är en patient orolig finns det dokumenterat att ”verkar jag orolig så kan det vara en 

orsak att jag behöver komma till toaletten”.  En genomförandeplan har dokumenterat 

att patienten ”får gå till toa när hon vill”. Genomförandeplanen kan ha en detaljerad 



22 

 

instruktion om hur toalettbesöket ska utföras men ”ibland är det bättre tvärtom eller så 

kan ett helt nytt sätt funka bättre så man får testa sig fram vilket som fungerar bäst för 

mig för stunden”. Genomförandeplanen kan beskriva hur patienten vill att personalen 

utför hygienrutiner i samband med toalettbesök. Instruktionen har dokumenterat hur 

patienten vill ha persienner för att förhindra insyn, om patienten larmar eller vill att 

personalen stannar kvar på toaletten. Övriga tider på dagen kan det ligga en hänvisning 

till en utförlig dokumentation om hur patienten vill att toalettbesöket genomförs, 

vanligtvis dokumenterad under instruktion hur morgonbesöket ska genomföras. 

Genomförandeplanerna är vanligen dokumenterade i jagform i sin beskrivning av 

insatser. De skiljer sig åt genom att vissa genomförandeplaner är mycket detaljerade, 

andra är mer kortfattade och inte så detaljerade. 

  

Hjälp med byte av inkontinensskydd 

Genomförandeplaner har dokumenterat att inkontinensskydd används, men inte många 

har dokumenterat vilken typ av inkontinensskydd patienten använder. Enstaka 

genomförandeplaner är kortfattade i sin beskrivning av insatser i samband med 

användandet av inkontinensskydd. Genomförandeplaner har inte antal toalettbesök eller 

när patienten vill gå på toaletten dokumenterat, utan bara hur insatsen ska genomföras. 

En del patienter har en genomförandeplan som dokumenterat att patienten klarar 

toalettbesök och byte av inkontinensskydd självständigt. Patienter kan ha dokumenterat 

att personalen ska förbereda genom att ta fram inkontinensskydd innan patienten 

kommer till toaletten, Detta för att patienten annars reser sig upp och går iväg. På natten 

byts många inkontinensskydd i sängen och det kan vara dokumenterat i 

genomförandeplanen hur ofta denna insats ska göras. 

  

Stöd vid förflyttning 

Genomförandeplaner kan vara kortfattade och beskriva att patienten ”har blivit sämre 

kan behöva hjälp med förflyttning inne i min lägenhet från sängen till toaletten”. 

Patienten kan ha en kort dokumentation som talar om att följe till toaletten är nödvändig 

för att kunna ”sätta sig”. Under natten är det dokumenterat att patienter larmar vid 

behov av elimination och då ”kommer 1 personal till mig och jag ligger i sängen och 

kissar i min flaska som finns inne på toaletten”.  En del patienter vill att personalen 

hjälper patienten till och från toaletten men att ”ibland klarar jag det själv”. Flera 

patienter använder hygienstol vid toalettbesök. En Re turner* kan användas vid 

förflyttning där det är det dokumenterat ”Kör returnen fram till toaletten och hjälp mig 

att dra ned byxorna och underbyxorna. Byt inkontinensskydd om det behövs. Se till att 

jag hamnar bra på toalettstolen” Vidare kan genomförandeplanen visa att patienten 

behöver stöd vid uppresning och hjälp att få kläderna på plats. Det framkommer i 

genomförandeplaner att många patienter behöver antingen hjälpmedel som stöd vid 

förflyttning till toalett eller stöd av personal. Stödet är ofta av mer praktisk karaktär, 

hjälp med att ta av eller på kläder eller att orientera toaletten. 

 

*Re Turner är ett förflyttningshjälpmedel som har en vridbar platta med små hjul, som 

har handtag i olika nivåer. Dessa handtag håller patienten i stående vid vridmomenten 

vid förflyttning, från till exempel stol till toalett. Re Turner kan även användas vid korta 

förflyttningar.  
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C. Relationen mellan vårdplan och genomförandeplan 

I resultatet framkommer ingen tydlig koppling mellan vård- och genomförandeplanen.  

Vård- och genomförandeplanen förefaller ha dokumenterats utan att samverkan mellan 

omvårdnadspersonal och distriktssköterska ägt rum. Resultatet visar en otillräcklighet i 

dokumentation av patientens urininkontinens, då majoriteten av patienterna saknar en 

dokumenterad vårdplan. Även genomförandeplanen ger intryck av att uppvisa liknande 

avsaknad av dokumentation. En del patienter har inte en upprättad genomförandeplan.  

I kommun I är journalsystemet utformat så att omvårdnadspersonal inte kan läsa den 

dokumentation som sjuksköterskan gör. För att omvårdnadspersonal ska få möjlighet att 

dokumentera och läsa i en vårdplan måste en insats tilldelas omvårdnadspersonalen. 

Fördelning av insatser görs i journalsystemet till berörd enhet på vård- och 

omsorgsboende. I kommun II skriver sjuksköterskan ut vårdplanen. 

Omvårdnadspersonalen skriver sedan alla anteckningar till genomförandeplaner i 

pappersform, även uppdateringar sker i pappersform.   

Ett fynd som gjordes vid granskning av vårdplaner i en av kommunerna, var att flera 

patienter med urininkontinens hade haft problem med återkommande 

urinvägsinfektioner. Av arton analyserade vårdplaner hade fjorton patienter haft 

diagnosen urinvägsinfektion som krävt behandling med antibiotika. 
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RESULTATDISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka hur patientens problematik med inkontinens 

dokumenteras i vårdplanen och hanteras på vård – och omsorgsboende i 

genomförandeplanen. Vi avsåg också att studera hur dessa vårdplaner och 

genomförandeplaner är kopplade till varandra på vård – och omsorgsboenden. Vid 

granskning av journalerna framkom att många patienter på vård- och omsorgsboende 

saknar en vårdplan och en genomförandeplan. De vård- och genomförandeplaner som 

undersökts har ingen uppenbar inbördes relation sinsemellan. De är inte tydligt 

upprättade i samarbete mellan distriktssköterska och omvårdnadspersonal. I de två 

utvalda kommunerna var antalet vårdplaner som påträffade inte samma som antalet 

patienter inskrivna på vård- och omsorgsboende, se tabell 3. Samma resultat framkom i 

antalet genomförandeplaner. Få patienter hade i sin vårdplan en dokumenterad 

urininkontinensutredning, diagnos eller en dokumentation om vilket inkontinensskydd 

som var utprovade. I genomförandeplanerna varierade dokumentationen av 

omsorgsbehovet från att vara mer utförligt till mer kortfattat.  

 

I resultatdiskussionen kommer följande resultat att diskuteras: stöd till hälsa och 

välbefinnande, patientens upplevelse av trygghet, bistånd avseende eliminering och 

information om utförande av insats. 

 

Stöd till hälsa och välbefinnande 

I resultatet framkom att patienterna inte alltid har en upprättad vårdplan och det fanns 

inte en uppenbar överensstämmelse mellan vårdplanen och genomförandeplanen. Såväl 

vård- som genomförandeplanen är en instruktion för utförandet av en individuell 

omvårdnadsinsats. Detta är särskilt viktigt i de fall där patienten lider av kognitiv svikt 

och inte kan uttrycka sin vilja adekvat.  

 

Det finns olika lagar som styr hur både distriktssköterska och omvårdnadspersonal ska 

utföra och dokumentera sitt arbete. Enligt patientdatalagen ska legitimerad personal och 

personal som arbetar som assistent åt legitimerad personal, dokumentera utförda 

insatser (SFS 2008:355, Kap. 3, 3§).  Enligt socialtjänstlagen SFS 2001:453 (Kap.2, 7 

§) är det tydlig att en individuell plan ska upprättas då patienten har behov av insatser 

från socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård. Den individuella planen ska upprättas i 

samråd med patienten som stöd vid omvårdnad utan dröjsmål. Trots att det är lagstadgat 

med en individuell plan för insatser som gäller inkontinensvård, så visar resultatet att 

patienterna ofta saknar en vårdplan. Vid undersökning av resultatet framkom frågan om 

det kan vara en otydlighet i rutiner, som gör att en dålig överensstämmelse mellan vård- 

och genomförandeplaner går att urskilja. Lagarna ger en bristfällig vägledning för hur 

dokumentationen ska genomföras, då det finns skillnader i olika lagrum. 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är två 

lagar som styr arbetet på vård- och omsorgsboenden. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

är en målinriktad ramlag som anger syftet med vad verksamheten ska uppnå, men inte 

uttalat hur. Skillnader mellan olika kommuner kan förekomma och kommuner har en 

frihet i vilka insatser som erbjuds, utifrån patientens önskemål och behov. Hälso- 
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sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är på samma sätt en målinriktad ramlag och har 

övergripande mål vilka utgör riktlinjer för hälso- och sjukvårdens fortsatta utveckling. 

Detta är en detaljerad lag som inte ger utrymme för särskilt stor anpassning till olika 

verksamheter (Socialstyrelsen 2006b, ss.14 -15). Det kan vara en svårighet när personal 

på vård- och omsorgsboende arbetar utifrån olika lagrum, eftersom det finns en risk för 

otydlighet i vem som ska dokumentera och vad som ska dokumenteras. Båda lagarna 

ger utrymme för tolkningar och det kan då vara svårt att avgöra i vilket lagrum som 

planerade insatser utförs. Det finns även skillnader i hur dokumentationen ska upprättas. 

Den otydliga gränsen mellan lagarna samtidigt som det finns ett krav på samordning 

mellan insatser, orsakar att personalresurser används ineffektivt och tillbringar mycket 

tid med att dokumentera. En förbättrad samordning skulle ge en mer gemensam 

målinriktad vård (Socialstyrelsen 2006b, s. 8).  

 

Vårdgivaren har en skyldighet i att förebygga och förhindra att vårdskador uppkommer 

och arbeta med patientsäkerhet. Även patienterna och deras anhöriga har rätt att 

medverka i patientsäkerhetsarbetet (SFS 2010:659, Kap. 2, 4§). Vidare ska 

dokumentationen vara tillgänglig och översiktlig för den personal som är berörd. 

Vårdgivaren ska se till att patientens journal innehåller bland annat “patientens 

önskemål om vård och behandling” (SOSFS 2008:14, s. 6). Socialdepartementet (2010, 

s. 36) visar att det finns otillräcklighet i möjligheterna till självbestämmande och 

möjligheterna att påverka sin situation. I olika lagar framgår hur viktig 

dokumentationen är för att patienten ska får en god vård, ändå finns det skillnader i hur 

väl dokumenterat planerade insatser är i vård- och genomförandeplaner. Orsakas de av 

en brist på information till personal om de lagar och riktlinjer som finns, eller är det en 

brist i möjligheten till att få tid till att dokumentera. Dessutom väcks frågor om att 

vårdpersonal inom vård och omsorg, oavsett yrkeskategori ofta är rutinbundna “gör som 

vi alltid har gjort” och inte särskilt benägna till förändring vilket även kan gälla vanan 

att dokumentera.  Harnett, Jönsson & Wästerfors (2012, s. 48) visar i sin studie att bryta 

rutiner och oskrivna regler är svårt, då de flesta institutioner präglas av rutiner. Dessa 

rutiner orsakar att både personal formas och använder rutiner som vanligt och inte 

ifrågasätter dess autenticitet. 

 

Under studiens gång väcktes frågor om hur dokumentation utfördes i verksamheter där 

äldre patienter med urininkontinensproblematik vårdas. Skillnader som framträdde var 

möjligheterna till att dokumentera och behovet av att använda dokumenterad text. 

Sjuksköterskorna har tillgång till kontor och bärbar dator, som förenklar då 

dokumentation kan ske löpande. Sjuksköterskan har ansvar för ett flertal patienter och 

har inte samma kännedom om patienten som omvårdnadspersonalen. De är mer 

beroende av dokumentation om olika patienter för att kunna ge en adekvat vård. 

Omvårdnadspersonal har dator på sin arbetsplats som flera av dem använder för 

dokumentation. De har ansvar för ett mindre antal patienter som är välkända för 

omvårdnadspersonalen. Patienterna är välkända eftersom planerade insatser ofta ger tid 

att lära känna patienten på ett mer personligt plan. Kan detta innebära att 

omvårdnadspersonal inte är lika beroende av att läsa sig till och få kännedom om 

patienter i befintlig dokumentation? Josefsson och Peltonen (2015, ss. 4-5) skriver att 

för att möta patienternas omvårdnadsbehov behövs det tillgång till patientinformation 

och dokumentation. Teknik som användandet av dator skapar en möjlighet att få en 

överblick av distriktssköterskorna arbete. Ett utökande av datoranvändandet som 
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hjälpmedel för omvårdnadspersonal, skulle förmodligen möjliggöra att dokumentation 

mellan vård- och genomförandeplaner skulle kunna samordnas på ett bättre sätt. Detta 

är en av utmaningarna inom vården av äldre patienter.  Josefsson och Peltonen (2015, 

ss. 4-5) har tidigare belyst att det finns behov av fler verktyg och förbättringar i vården 

av äldre patienter för att distriktssköterskor och omvårdnadspersonal ska utföra sitt 

arbete på ett optimalt sätt. Frågor ställs om hur samarbetet fungerar mellan olika 

yrkesgrupper i praktiken och resultatet i studien visar att vård- och genomförandeplaner, 

inte är korrelerade till varandra. Det ger utrymme för en tolkning att distriktssköterska 

och omvårdnadspersonal inte samarbetar kring patienter med urininkontinens. 

 

Gustafsson & Wilkins (2005, s. 15) har i sin studie fått fram att en värdering av olika 

arbetsuppgifter förekommer. Omvårdnadspersonal upplevde att sjuksköterskorna 

nedvärderade deras arbete och gav dem uppgifter de själva inte ville utföra. Vår 

erfarenhet är att det är mer en kombination av 1) en hög arbetsbelastning och 2) ett 

synsätt som finns hos både omvårdnadspersonal och distriktssköterskor vilket påverkar 

denna samverkan. Detta synsätt kan ge återverkningar på det som så ofta återkommer i 

vår text och i referenslitteraturen, att urininkontinens är en naturlig del av åldrandet som 

patienten accepterat och lärt sig hantera (Jonasson 2016, s. 14). I specialistutbildningen 

till distriktssköterska finns en del i utbildningen kring vård av äldre som lider av 

urininkontinens.  Urininkontinens är inte något som kommer med åren utan det är en 

indikation på att något är fel. Trots detta är det endast hälften av de patienter som lider 

av urininkontinens som har genomgått en basal utredning för sina problem 

(Socialstyrelsen 2016a, ss. 9, 16, 17). Bristen på utredningar framkommer även i vår 

studie. Imhagen (2012, s. 11) menar i sin studie att det dels är patienten som visar på en 

ovilja att utreda sin urininkontinens och dels en brist på tid hos personalen.   I en studie i 

England på en avdelning för patienter med stroke, genomgick all personal en utbildning 

i att hantera patienters urininkontinens. Där fick både sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal en ökad insikt om urininkontinens ur patientens perspektiv och 

värdet av välbefinnande. En av personalen beskriver att direkt efter utbildningen 

utvecklades en annan syn på patientens urininkontinensproblem. Det blev lättare att 

prata öppet och ställa frågor om urininkontinens. Attityden till urininkontinens 

förändrades och fick en högre prioritet på avdelningen. En konsekvens av studien var att 

personalen beställde individuellt utprovade inkontinensskydd, istället för en modell och 

en storlek av inkontinensskydd till alla patienter (Brady et.al 2016, s. 489-491). 

Patientens upplevelse av välbefinnande påverkas av det stöd som både 

omvårdnadspersonalen och distriktssköterskan ger, som visas genom utförda insatser.  

 

Ett bifynd som gjordes i studien var att flertalet patienter hade haft diagnosen 

urinvägsinfektion, ofta återkommande och antibiotikabehandlad. En av de vanligaste 

vårdrelaterade infektionerna på äldreboenden är urinvägsinfektion och en av riskerna för 

att drabbas av urinvägsinfektion är residualurin.  Mätning av residualurin är en av 

delarna i basal urininkontinensutredning (Sveriges kommuner och landsting 2011, s. 4; 

Vårdhandboken 2017;Nikola, 2016). Genom att korrekt behandla bakterier i urinen, att 

förebygga residualurin och urinvägsinfektioner minskar risken för behovet av 

behandling med antibiotika. Antibiotika ska användas restriktivt då 

resistensutvecklingen är i snabb utveckling (Sveriges kommuner och landsting 2011, s. 

7). Vårt resultat visar att det finns brister i antalet basal urininkontinensutredningar 

vilket ger en ökad risk för residualurin och därmed urinvägsinfektion. Förutom att 
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patienten har ett minskat välbefinnande vid en vårdrelaterad urinvägsinfektion orsakar 

det också samhället stora kostnader i behandling och vård (Socialstyrelsen 2017). Det 

finns behov av förbättringsarbeten genom att målmedvetet utveckla samarbetet mellan 

omvårdnadspersonal och distriktssköterska. Attityder som Gustafsson & Wilkins (2005, 

s. 15) beskriver om värdering av arbetsuppgifter som bättre eller sämre, gynnar inte en 

utveckling mot en bättre omvårdnad för patientens bästa. Det gynnar den äldre 

patientens välbefinnande om ett målinriktat arbete initieras och samverkan mellan olika 

professioner genomförs.  

  

Patientens upplevelse av trygghet 

Resultatet visade att patienten har ett behov av att känna sig “trygg och säker”, en 

bidragande del i upplevelsen av trygghet är väl utprovade inkontinensskydd som sitter 

bra. En del patienter använder inkontinensskydd trots att de inte har besvär med 

urininkontinens, detta för att det finns en rädsla för att en ”olycka skulle kunna hända”. 

Genom vårdande möte och samtal kan patienten ta ansvar över sin situation och blir mer 

delaktig i vården, och därigenom få kontrollen över sin hälsa och ohälsa. Med ett 

vårdande förhållningssätt tar distriktssköterskan emot den äldre patientens berättelse 

som utgångspunkt i hur vården för patienten ska planeras (Ekeberg 2015c, ss. 127-128). 

För patienten är det en hälsovinst att få hjälp med sin urininkontinens. Träning såsom 

bäckenbottenträning, fysisk träning och träning av beteende kan vara en del i att 

förbättra sin urininkontinens och känna sig mer säker (Andersson & Hagberg 2012, s. 

14). Inkontinensskydd är inte alltid förknippade med otrygghet utan kan ibland ge 

livskvalitet genom att patienten upplever en trygghet i sociala situationer. Samtidigt kan 

samma inkontinensskydd, skapa en otrygghet genom en rädsla för lukt eller att skyddet 

syns (Imhagen 2012, s. 12).  

 

Det är svårt att föreställa sig känslan av att vara beroende av personal då du inte hittar 

till toaletten. Alla som någon gång arbetat med människor har upplevt stressen av att 

fler patienter behöver hjälp samtidigt. Vem ska prioriteras vid ett likvärdigt behov av 

hjälp. Holmström (2007, s. 7-8) beskriver att människors självkänsla förstärks av att 

behärska sin situation. När vi som distriktssköterskor ställs inför patientens problem 

med urininkontinens, ställs vi också inför ett val. Ska vi inte låtsas om problemen som 

kan ses eller ska problemet bemötas med respekt och medlidande (Arman, Dahlberg & 

Ekebergh, 2015, ss. 106-107). Som distriktssköterska med ansvar för en patients 

välbefinnande ska arbetet med urininkontinens inte behöva vara ett val. Patienten ska 

kunna lita på att problemen med urininkontinens tas på allvar och att adekvat vård 

erhålls. Valet att hjälpa patienten och utreda urininkontinens och prova ut skydd som 

patienten känner sig trygg med, är ett arbete som inte kan läggas åt sidan. Om personal 

är öppen med att fråga och ta upp ämnet urininkontinens kan patienter lättare prata om 

sina problem och sin rädsla för läckage. Den äldre patienten kan ha uppfattningen om 

att urininkontinens hör till åldern, de anpassar sig till situationen. Utprovning av skydd 

utförs bara vid sällsynta fall enligt den riktlinje som finns att inkontinensskydd ska 

vägas och mängden urin kontrolleras. Istället försöker distriktssköterskor att genom 

frågor ta reda på vilket skydd som fungerar och sedan förskriva inkontinensskydd 

(Johansson & Olandersson 2013, ss. 2, 18). En ofullständig utredning kan ge felaktiga 

skydd vilka kan ge patienten en känsla otrygghet i sociala sammanhang. Studier visar 

att omvårdnadspersonalen med utbildning inom urininkontinens hade en större 
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kännedom och informerade patienterna om olika typer av inkontinensskydd. 

Distriktssköterskorna angav tidsbrist som orsak till att uppgiften att bedöma vilka 

inkontinensskydd som skulle användas överlämnades åt omvårdnadspersonalen 

(Johansson & Olandersson 2013, ss. 24-25). Ett hinder med att prova ut 

inkontinensskydd enligt en av författarna av denna studie är bristen på material. 

Patienten skulle behöva olika skydd av olika storlekar för att prova ut vilket som 

fungerar bäst, men det går inte att beställa provförpackningar. Ska prover införskaffas, 

är vår erfarenhet att ombudet för företaget som levererar inkontinensskydd ska 

kontaktas, som sedan personligen lämnar ut en förpackning. 

 

En av författarna har efter en förevisning från ett företag som säljer inkontinensmaterial 

provat att använda skydd. Företaget informerade om att skydden skall vara bekväma 

och inte varma som den äldre typen av inkontinensskydd. En intressant notering i denna 

test framkom, det var omöjligt för testpersonen att kissa i skyddet. Det väckte en tanke 

om hur svårt det måste vara att tvingas kissa i ett inkontinensskydd, istället för att gå på 

toaletten. Testpersonen upplevde att inkontinensskyddet var varmt, klumpigt och den 

mest besvärande delen av att bära inkontinensskydd, var prasslet från materialet i 

inkontinensskyddet som uppkom vid rörelse. Vår reflektion är att ordet blöja ska 

undvikas. Det är mer professionellt och mindre kränkande för patienten. Det är viktigt 

att den äldre patienten behandlas med respekt vilket alltid borde vara en etisk 

utgångspunkt inom vård- och omsorg (SFS 2001:453, kap. 1, 1§). Frågor har ställts till 

omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och distriktssköterskor samt äldre patienter. En del 

av dessa tillfrågade anser att det är nedvärderande att använda ordet blöja, andra tycker 

att det inte är något problem alls. De äldre patienterna på vård- och omsorgsboende som 

använde inkontinensskydd menade att “det spelar inte någon roll och det är ju blöjor”. 

På en del vård- och omsorgsboenden är ordet “blöja” ett neutralt ord där både 

omvårdnadspersonalen och patienterna själva använder ordet ”blöja”. 

Distriktssköterskor och sjuksköterskor tycker i allmänhet inte att ordet blöja ska 

användas då det uppfattas oprofessionellt och nedvärderande. Även en del hemsidor 

som säljer dessa produkter, kallar inkontinensskydden för vuxenblöjor. 

 

Bistå vid eliminering 

Resultatet visar att patienter på vård- och omsorgsboenden behöver stöttning av 

omvårdnadspersonal med elimination. Äldre patienter på vård- och omsorgsboende ska 

kunna medverka och vara delaktiga, bestämma själva och ha inflytande över hur 

insatser ska genomföras (Socialstyrelsen 2014b, ss. 23-24). Genom planerade 

toalettbesök regelbundet över dagen kan patienten uppnå en förbättrad kontinens och 

minska risken för läckage och resurin. Då patienten behöver hjälp, kan 

omvårdnadspersonal upprätta ett toalettschema för att utföra insatsen kontinuerligt över 

dygnet. (Socialstyrelsen 2016a s. 11). Detta är en enkel åtgärd men vår erfarenhet är, att 

ofta används denna åtgärd inte och om den används, så är följsamheten dålig. Handlar 

det om ett begränsat samarbete och en begränsad kommunikation mellan 

distriktssköterska och omvårdnadspersonal? Socialstyrelsen (2016a, s. 11-12) beskriver 

hur små men enkla åtgärder kan förbättra möjligheterna för patienten att sköta sina 

toalettbehov. Dessa åtgärder kan vara att tända belysningen på toaletten, få vara ifred 

och att toalettstolen ger en bra sittställning. En av författarna har arbetat på ett boende 

för demenssjuka, där röda fotavtryck i golvet visade vägen till toaletten. En erfaren 
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omvårdnadspersonal på samma boende, var noggrann hur skylten på toalettdörren var 

utformad och använde gammaldags symboler för toalett. Detta gjordes för att symbolen 

för toalett är en välkänd och välbekant bild som underlättade för patienterna att hitta 

rätt.  

 

Även om omvårdnadspersonalen är motiverad finns det en allmänt utbredd uppfattning 

att urininkontinensen är en konsekvens av att bli äldre (Jonasson 2016, s. 14). Det finns 

skillnader i möjligheten att komma till toaletten. Nattetid är det få av 

omvårdnadspersonalen i tjänst och det kan utgöra ett hinder för att patienter ska få 

komma till toaletten. Ibland har patienten svårt att förflytta sig och det krävs fler 

omvårdnadspersonal till hjälp. Detta kan innebära att patienten väljer att använda 

inkontinensskydd istället, för att bevara sin värdighet (Ostaszkiewicz, Tomlinson & 

Hutchinson 2018, s. 2430-2431). Ostaszkiewicz, Tomlinson & Hutchinson (2018, s. 

2432) fann i sin studie att omvårdnadspersonal hade uppfattningen att urininkontinensen 

inte går att behandla samtidigt som det fanns en vilja hos omvårdnadspersonalen att 

skydda patientens integritet. Omvårdnadspersonalens insatser inom omvårdnad av 

urininkontinens är mångtydig upplevde vi i sökningen efter litteratur och artiklar. Det 

finns hos omvårdnadspersonal en vilja att ge god och värdig omvårdnad, men 

uppfattningen om att urininkontinens kommer med åldrandet kan utgöra ett hinder. 

 

 

Information om utförande av insats 

Resultatet i studien visar på en stor variation dels i hur utförlig dokumentationen är i 

genomförandeplanen och dels i hur omvårdnadsinsatser ska utföras hos patienten. En 

del genomförandeplaner är mycket omfattande i sin utformning, andra är mer 

kortfattade. 

 

Högskolan i Borås (2017) menar att problem med urininkontinens kan påverkas av 

personalen, då de utgår från att patienten behöver inkontinensskydd då de kommer till 

särskilt boende. Det får konsekvensen att patienten uppfattar att det är så det är på ett 

vård- och omsorgsboende, och använder inkontinensskyddet istället för att gå på 

toaletten. Genom att ge patienten inkontinensskydd befäster vårdpersonalen problem 

med urinläckage snarare än lindrar problemet (Imhagen 2012, s. 12). Det visar att 

dokumentation i genomförandeplanen hur insatsen ska utföras är viktig.  Är 

dokumentationen om hur patienten vill ha sin insats bristfällig, är det svårt för 

personalen att veta hur patienten vill ha sin insats utförd.  

 

År 2015 var det 103 677 människor som var 65 år eller äldre som vid något tillfälle 

under året bodde på vård och omsorgs boende (Socialstyrelsen 2016b, s. 1). Året efter 

var det 66 000 människor med diagnosen demens som bodde på särskilt boende eller på 

någon form av äldreboende (Svenskt demenscentrum 2018). Dessa siffror visar att det 

finns ett stort antal patienter som har diagnosen demens i olika stadier på vård- och 

omsorgsboende. Många av dessa patienter är enligt vår erfarenhet beroende av en 

utförlig genomförandeplan, då de själva inte kan tala om hur deras vardag brukar se ut. I 

resultatet framkom “verkar jag orolig så kan det vara en orsak att jag behöver komma 

till toaletten”. Hur ska omvårdnadspersonalen få denna information, om detta inte är 

dokumenterat i en individuell genomförandeplan? Omvårdnadspersonal vet vilken 
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diagnos patienten har och hur denna lämpligast ska bemötas och hanteras. De har en 

expertkunskap på området genom att de känner patienten väl. Men bara patienten vet 

vad som fungerar bäst för just honom eller henne. Det “frö till hälsa” som finns är det 

vårdpersonalens uppgift att stödja och behålla i den utsträckning det är möjligt 

(Dahlberg & Ekebergh 2015, ss. 96-97). Det ställer kravet på att vårdpersonalen känner 

patienten väl i de fall där det inte finns en utförlig genomförandeplan.   

 

Personalomsättningen bland omvårdnadspersonalen är relativt hög, mellan 10 – 20 

procent av vård och omsorgsarbetet utförs av timanställd personal, 12 procent är 

personalomsättningen i mediankommunen i Sverige (Socialstyrelsen 2007, s. 9). Kan 

personalomsättningen påverka utformningen och upprättandet av genomförandeplaner? 

Vårt resultat visar att det finns avsaknad av dokumentationen i patientens 

genomförandeplan. I slutändan drabbas patienten som får omvårdnad utifrån vad 

vårdpersonal tror och antar är det rätta. Kan en hög arbetsbelastning och/eller en hög 

personalomsättning vara en orsak till att vårdpersonalen inte hinner upprätta utförliga 

genomförandeplaner? Backman & Nilsson (2015, s. 30) beskriver att 

omvårdnadspersonal har en hög arbetsbelastning då mycket administrativt arbete som 

sjuksköterskor tidigare utförde, nu ska utföras av omvårdnadspersonal. 

Omvårdnadspersonal har förutom omvårdnad en mängd olika arbetsuppgifter som ska 

utföras såsom tvätt, städ och förberedelser eller tillagning av mat vilket stjäl tiden från 

patienterna (Johansson & Kadic 2011, s. 4). 

 

Hållbart utvecklingsarbete av vård- och genomförandeplaner. 

I ett vårdande sammanhang finns sjuksköterskan ofta förekommande interagerande med 

flera personer än bara patienten. Sjuksköterskan måste ta hänsyn till andra människor 

som är viktiga för patienten och vilket sammanhang patienten befinner sig i. Även om 

människan ofta framställs som en egen individ, befinner sig människan i en serie av 

varandra oberoende relationer, vilka vårdpersonalen behöver urskilja och identifiera 

(Orem, 2001, s. 397).  På ett vård- och omsorgsboende där problem med olika former av 

kognitiv nedsättning är vanligt hos patienten, är ett samarbete med anhöriga, 

omvårdnadspersonal och nära vänner ofta en källa till information om patientens vilja 

och vanor. För att upprätta vård- och genomförandeplaner där patienten inte själv kan 

uttrycka sina önskemål är detta samarbete en värdefull informationskälla. Som 

distriktssköterska finns möjligheter att driva ett förbättringsarbete genom den kunskap 

som en specialistutbildning ger. I distriktssköterskans kompetensbeskrivning finns ett 

flertal kompetensområden som kan utveckla och driva arbetet med att förbättra och 

lindra lidandet för patienter med urininkontinens (Distriktssköterskeföreningen 2008, ss. 

10-12)  

 Bistå patienten med försvagad hälsa genom respekt för dennes livsvärld och 

autonomi (ibid).  

 Arbeta hälsofrämjande och använda sin fördjupade kunskap korrekt och 

kompetent för människor oavsett ålder eller vilken samhällsnivå (ibid).  

 Arbeta utifrån hälsoekonomi och “kunna göra medvetna val avseende vård och 

behandling” (ibid).  

 Vid förskrivning av förbrukningsartiklar och hjälpmedel analysera, bedöma och 

undersöka vilket behov som förekommer (ibid). 
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Det finns kvalitetssystem som ska användas på vård- och omsorgsboende som utför 

vård av äldre patienter. Två exempel på kvalitetsregister är Senior Alert och 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD.   Båda registren är 

utformade för att förebygga lidande och förbättra livskvalitet för den äldre patienten. 

Registren är utformade genom att all personal kring patienten arbetar i team för att 

identifiera, planera, utvärdera och följa upp insatser regelbundet (Senior alert 2017a; 

BPSD 2018). Arbetet med urininkontinens i Senior Alert handlar om att använda 

patientens egna resurser, ta tillvara på möjligheter och stödja patienten i att klara sig 

självständigt. Det är ett tvärprofessionellt teamarbete med kontinuerliga uppföljningar 

av vidtagna åtgärder. Exempel på åtgärder kan vara att anpassa miljön kring patienten 

för att underlätta toalettbesök och personlig omvårdnad, till att genomföra en basal 

utredning och utprovning av inkontinensskydd (Senior Alert 2017b). Studiens resultat 

visar ett behov av att den äldre patienten får gå på toaletten. Dessa behov kan hos 

patienter med kognitiv störning ge symtom som oro och rastlöshet. Beteendemässiga 

och Psykiska symtom vid Demens är ett arbetssätt med observation av beteendemässiga 

störningar som oro, sömnstörningar och aggressivitet. Observationen leder till en analys 

om vad som kan vara orsaken till patientens problem och olika åtgärder planeras för att 

lindra patientens beteendestörning. Vårdplan upprättas och vidtagna åtgärder utvärderas 

regelbundet (BPSD 2018). Tvärprofessionellt samarbete utifrån Senior Alert och BPSD 

är ett samarbete som kan utveckla upprättandet av vård- och genomförandeplaner.  

 

Genom att olika yrkeskategorier träffas genom teammöten, kan en korrelation mellan 

vård- och genomförandeplaner utvecklas till att bli mer tydligt.  Vid en utveckling av 

arbetet med dessa register, finns förutsättningarna för att utveckla ett tvärprofessionellt 

samarbete mellan alla yrkeskategorier som arbetar kring patienten. För en god 

måluppfyllelse krävs en effektiv samordning, där alla involverade vet sin uppgift och 

utför den insats som är planerad. Fallerar detta samarbete och ett flertal personer 

försöker arbeta mot ett mål utan en gemensam samordning, uppstår en risk att målet 

med planerad insats inte uppnås (Orem 2001, s. 389). För en planerad samordning och 

kännedom om vilken planerade insatser som ska genomföras, behöver vård- och 

genomförandeplaner vara upprättade och uppdaterade. Vi har i vårt arbete i en av 

kommunerna sett ett hinder för omvårdnadspersonal av få utrymme till dokumentation i 

genomförandeplanen, vilket även innefattar uppdateringar och uppföljningar. Om det 

finns tid över då daglig dokumentation och rapport genomförts kan arbetet med att 

dokumentera i genomförandeplanen påbörjas. Bärbara datorer skulle kunna vara ett bra 

komplement för omvårdnadspersonal i arbetet, med både kvalitetsregister och 

dokumentation av genomförandeplaner.  

 

Regelbundna inventeringar av förekomst av urininkontinens är en metod för att 

kartlägga hur omfattande problemet med urininkontinens är. Johanssons (2018) 

screening över två dagar är ett bra exempel för att påvisa hur ofta patienten går på 

toaletten, antalet basala urininkontinensutredningar och hur många patienter som lider 

av urininkontinens. Borås Stad genomför årligen en liknande inventering där antalet 

patienter med bland annat urininkontinens, kateter och toalett träning räknas på alla 

vård- och omsorgsboenden. Även antal patienter med en vårdplan för elimination räknas 

i inventeringen. Det ger ett bra underlag för att använda vid förbättringsåtgärder på olika 

enheter. Behovet av utbildning i ämnet urininkontinens inom alla yrkeskategorier är ett 

förbättringsområde, SBU: s rapport (2013, s. 123) visar att både omvårdnadspersonal, 
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distriktssköterskor och läkare har en kunskapslucka inom detta område. Även under vår 

specialistutbildning till distriktssköterska upplever vi att i kursen “Familjehälsovård 

med inriktning mot vuxna och äldre, inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och 

hjälpmedel” fokuserades mer på förskrivning av inkontinensmaterial, än utredning och 

behandling av urininkontinens. Välutbildad personal inom området utredning av 

urininkontinens och utprovning av skydd påverkar inte bara patientens välbefinnande 

positivt, utan även miljön genom minskat avfall. Ett exempel är ett vård- och 

omsorgsboende i Göteborg som minskade antalet inkontinensskydd genom åtgärder 

som urininkontinensutredning, individuell utprovning av skydd och stöd vid 

toalettbesök. Vård - och omsorgsboendet minskade från en förbrukning på cirka 70 000 

till 50 000 inkontinensskydd per år. Det motsvarar i klimatpåverkan på cirka 500 mils 

bilkörning. Utbildning av personal kan ske på arbetsplatsträffar genom föreläsningar, 

diskussion och erfarenhetsutbyte med andra vård- och omsorgsboenden (Göteborgs Stad 

2016, ss. 18-19). Individuellt utprovat skydd minskar användandet av onödigt stora 

inkontinensskydd och att patienten använder dubbla skydd för att känna sig trygg 

(Johansson & Olandersson 2013, ss. 31,33). 

 

Arbetet kring urininkontinensvård är ett samarbete mellan patienten och olika 

yrkeskategorier. Det finns, visar vår studie en del områden som kan förbättras. 

Samarbete tvärprofessionellt, med all personal kan förbättra och följa upp insatta 

åtgärder kring problemet med urininkontinens. Jonasson (2016, s. 34-35) ger förslag på 

förbättringar som framkom under studiens gång vilka bland annat var att utgå från 

patientens behov i en större utsträckning. Se över när och hur patienten vill ha hjälp till 

toaletten, anpassa lokaler och hjälpmedel så att patienten kan bevara sin självständighet. 

En bättre förenklad kommunikationsväg mellan all personal, även nattpersonalen med 

regelbundna uppföljningar av diagnoser och förskrivna inkontinenshjälpmedel. 

Patientens urininkontinens med det sociala stigma som den innebär behöver tas på 

allvar. Distriktssköterskans och omvårdnadspersonalens arbete med utredningar är ett 

område som behöver prioriteras. Brady et al. (2016 s. 48) visar på hur utbildning 

påverkar attityden till urininkontinens genom att “öppna ögonen”, på personalen vilket 

ger ett större engagemang i arbetet.   

 

Arbetet kring patientens problem med urininkontinens är komplext och påverkar inte 

bara patienten och hens närhet, det finns även ett vidare ekonomiskt perspektiv. Ett 

börsnoterat internationellt hygien- och hälsobolag hade år 2017 en omsättning på 109 

miljarder kronor (Essity u.å). Det visar att urininkontinens inte är ett litet problem för 

enstaka individer i ett avgränsat geografiskt område. Den faktiska kostnaden för 

inkontinensskydd i Sverige är svår att beräkna, siffrorna är ofta skattade relativt grovt 

och därför ofta ungefärliga. Ett bra kunskapsunderlag om vad som är kostnadseffektivt i 

behandlingen av urininkontinens, kan vara den metod som gör insatser inom 

urininkontinensvård lönsamma för samhället (SBU 2013, s. 127). Bra dokumentation i 

vård- och genomförandeplaner, kan studeras och ge ett resultat som kan användas som 

kunskapsunderlag. 
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METODDISKUSSION 

 

Syftet var att undersöka hur patientens problematik med urininkontinens dokumenteras i 

vård- och genomförandeplanen på vård – och omsorgsboende, som metod valdes 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Danielsson 2017, ss. 285-286, 290 ). 

Analysen av journaltexten i vård- och genomförandeplanen gjordes enligt Graneheim 

och Lundman (2017, ss. 219-220). Två kommuner i Västra Götalandsregionen valdes ut 

för deltagande i studien. 

 

Kvalitativ innehållsanalys kan anpassas till olika författares erfarenheter och kunskaper 

samt syfte. Metoden har fördelen av att författarna kan komma nära ämnet som studeras 

(Kjellström 2017, s. 72). Den kan utföras på olika abstraktionsnivåer vilket kan medföra 

att helheten går förlorad genom en för detaljerad kodning av dataanalysen. Således 

behövs en viss grad av abstraktion och tolkning, så att resultatet blir meningsfullt. En 

risk kan också vara att överblivet material kan pressas in i befintliga kategorier 

(Graneheim och Lundman 2017, s. 224). Kvantitativ ansats har mer observationer och 

strukturella mätningar samt resultatet kan presenteras i siffror och variabler.  En 

tvärsnittsstudie kan i en kvantitativ studie ge en bild av antalet vård- och 

genomförandeplaner vid ett tillfälle med hög tillförlitlighet (Billhult 2017, ss. 110,102). 

Vår analys av antalet vård- och genomförandeplaner visar delvis på en kvantitativ 

analys (avsnitt C) i sin design. Fullt utvecklat kunde det varit en styrka genom att den 

ger en generaliserbarhet. Graneheim & Lundman (2004, s. 109) skriver att kvalitativ 

ansats ofta är relaterad till kvantitativ ansats, genom användandet av generaliserbarhet, 

reliabilitet och trovärdighet. Samtidigt ger det en distans till ämnet vilket den kvalitativa 

ansatsen inte gör (Kjellström 2017, s. 72). Valet av kvalitativ ansats gjordes, då 

författarna ville undersöka varför det finns brister i dokumentationen och hur det 

påverkar den äldre patientens liv. Begreppet trovärdighet används även inom kvalitativ 

innehållsanalys vilket handlar om giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet.  I 

trovärdigheten ingår forskarens förförståelse och den påverkan det har på analysen. 

Författarnas teoretiska kunskaper, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar bör 

tas hänsyn till. Förförståelsen kan hjälpa till att upptäcka ny kunskap och ge en djupare 

förståelse. För att öka resultatets trovärdighet måste författarna vara medvetna om sin 

förförståelse och hur den har påverkat analysen av data. Författare som beskriver 

analysarbetet samt visar sitt ställningstagande, ökar tillförlitligheten i studien 

(Graneheim och Lundman 2017, ss. 222-224).  

 

Styrkan i studien var att i granskningen av dokumentation av vård- och 

genomförandeplaner ingick följande professioner, distriktssköterskor, sjuksköterskor 

och omvårdnadspersonal. Resultatet visade att det inte fanns en synbar korrelation 

mellan vård- och genomförandeplaner. Orem (2001, s. 389) skriver att om samverkan 

mellan professioner fallerar så finns det en risk att planerad insats inte genomförs. 

Svagheten var att dokumentationen som granskades var spretande, då 

omvårdnadspersonal, sjuksköterska och distriktssköterska som upprättat vård- och 

genomförandeplanerna med samma syfte saknade en synbar samverkan. En brist i 

studien är att det var olika urval i granskningen av journaler. I kommun I valdes 

totalundersökning (Ejlertsson 2012, s. 29) och i kommun II obundet slumpmässigt urval 

(Ejlertsson 2012, s. 29) Det är en svaghet då tillgång till alla journaler i den ena 
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kommunen inte var möjlig, vilket kan medföra att viktigt datamaterial har förbisetts. 

Författarna Polit och Beck (2017, s. 78) betonar att obundet slumpmässigt urval bör 

undvikas i kvalitativa studier, då det finns en risk att få ett otillräckligt underlag för 

studien. En brist i datainsamlingen är att kommuner har olika dokumentationssystem. 

Det medför att utformningen av vård- och genomförandeplaner ser olika ut beroende på 

vilken kommun som undersöks. Tillgång till journalsystemen för 

omvårdnadspersonalen, är också olika beroende på vilken kommun som undersöks. 

Detta var fallet i kommun I och II. 

 

För att stärka resultatets tillförlitlighet krävs en noggrann beskrivning av analysarbetet. 

Om författaren verifierar sitt ställningstagande noggrant under hela forskningsprocessen 

ökar tillförlitligheten enligt Graneheim och Lundman (2017, ss. 222-224). Det finns 

fördelar med två författare i denna studie, vilka har läst samtliga journaltexter och 

genomfört dataanalysen gemensamt. Under analysarbetets gång har författarna 

reflekterat över och diskuterat olika abstraktionsnivåer samt tolkningsmöjligheter för att 

lämpliga koder och kategorier ska framträda i texten. Studien ingår i ett större projekt 

vilket handlar om hållbart ledarskapande genom delaktighet – värdegrundsarbete för 

ökad livskvalitet inom äldreomsorgen. Författare och projektledare för detta projekt är 

även handledare för vår magisteruppsats. Det är en styrka i vår studie att handledaren 

har en god kunskap om området vilket är en källa till kunskap genom arbetet med 

studien. Handledaren kan ge värdefulla råd angående litteratur inom ämnet samt om 

aktuell forskning. En nackdel kan vara att både författare och handledare har en 

förförståelse genom sina kunskaper inom ämnet. Enligt Henricsson (2017, s. 413) kan 

en granskning av resultatet av en utomstående, till exempel handledare öka 

trovärdigheten och pålitligheten av resultatet. Författarna har i examensarbetet varit 

varsamma med att innehållet i texten ska vara relevant för studiens syfte. Beskrivning 

av metod, urval och analysmetod har utförts så att läsaren kan bedöma studiens 

giltighet. Läsaren ska få möjlighet vid granskning av texten att söka alternativa 

tolkningar. Författaren i kvalitativa studier har en subjektiv roll vilket kan räknas som 

en svaghet. Enligt Graneheim och Lundman (2017, ss. 212-213) finns det inte bara en 

självklar sanning utan omvärlden är komplex, konstruerad och kontextberoende. Det är 

läsaren som avgör om resultatet är överförbart till ett annat sammanhang. 

 

SLUTSATSER 

Användning av inkontinensskydd innebär lidande för den äldre patienten samt 

betydande kostnad för samhället. Detta kan med olika insatser i omvårdnad påverkas 

och förbättras. I denna studie framkommer att patienter på vård- och omsorgsboenden 

oftast inte har en upprättad vård- och genomförandeplan, det finns också en otydlighet i 

kopplingen mellan dessa planer. Det finns behov av att utveckla och samordna 

användandet av journalsystemet för att möjliggöra och förenkla samverkan mellan 

distriktssköterskor och omvårdnadspersonal. Båda professionerna har kunskap inom 

respektive område, som är värdefullt i utvecklingsarbetet kring vård- och 

genomförandeplaner för den äldres bästa omvårdnad av urininkontinens. 
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Framtida Forskning 

Studien visar att arbetet med vård- och genomförandeplaner kan både utvecklas och 

förbättras. En fortsatt studie med intervjuer eller fokusgrupper bestående av berörda 

yrkeskategorier på vård- och omsorgsboende, skulle kunna finna ut hur det praktiska 

arbetet är utformat i upprättandet av vård- och genomförandeplaner. I vår studie fanns 

till att börja med en planering för fokusgrupper. Detta fick exkluderas då det blev för 

omfattande för att rymmas inom kursen för examensarbetet. Hur kan utvecklingsarbetet 

med urininkontinens implementeras med ett långsiktigt tankesätt som mål. Rapporten 

från SBU “Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre” (2013, s. 129) 

visar att det inte finns tillförlitliga vetenskapliga studier gällande hur kostnadseffektivt 

det är att behandla äldres urininkontinens. Det är ett område som behöver beforskas för 

att se hur kunskaper kan utvecklas hos vårdpersonal kring urininkontinens. Brady et.als 

(2016, ss. 489-491) studie visar att utbildning kan vara en kostnadseffektiv åtgärd, då 

patienternas problem med urininkontinens fick en ökad prioritet bland personalen efter 

utbildningen. Det medförde bland annat att patienterna fick individuellt utprovade 

inkontinensskydd. Vidare forskning kan ge ett underlag för att visa att det finns en 

hälsoekonomisk vinst med att utreda och behandla urininkontinens. 

 

Kliniska implikationer 

 

 Lindra den äldre patientens lidande genom att utreda orsaken till 

urininkontinens, prova ut lämpliga skydd och vidta åtgärder för att patienten ska 

få adekvat vård.  

 Distriktssköterskan kan utveckla arbetet med att upprätta aktuella vårdplaner för 

alla patienter på vård- och omsorgsboenden, dessa ska vara kopplade till 

genomförandeplanen. 

 Distriktssköterskan kan tillsammans med omvårdnadspersonalen genomföra 

kontinuerliga uppföljningar av patientens besvär med urininkontinens, upprätta 

en dialog med all personal vilket även inkluderar nattpersonal.  

 Använda och arbeta kontinuerligt med kvalitetsregister som Senior alert och 

BPSD. Vidareutveckla arbetet genom dessa kvalitetsregister och ett 

tvärprofessionellt teamarbete med målsättningen att identifiera risker och 

bakomliggande orsaker till patientens urininkontinens.  

  I dialog med ledningen skapa utbildningsinsatser för att skapa en lärande miljö, 

där patientens problem med urininkontinens ses som ett problem som kan 

lindras och behandlas.  

 Utveckla de tekniska förutsättningarna till möjligheterna att dokumentera i 

genomförandeplaner i journalsystemet. Där kan all berörd personal följa vad 

som dokumenteras kring omvårdnaden av patientens urininkontinens. 

 Att inom en snar framtid har patienter vid inflyttning till vård- och 

omsorgsboende en väl utformad vårdplan kopplad till en detaljerad 

genomförandeplan. Vård- och genomförandeplaner ska också vara upprättade 

genom ett samarbete mellan berörda professioner kring patienten.  
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BILAGA 1 

 

Till verksamhetschef och Medicinskt ansvarig sjuksköterska för 

godkännande av datainsamling. 
  

Vi är två sjuksköterskor, Camilla Pettersson och Anna Nazarzadeh, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. 

Inkontinens är ett vanligt problem och ses som en naturlig del av åldrandet. Cirka 40 % 

av befolkningen lider av inkontinens. För äldre personer som bor på särskilt boende 

ökar problemet med inkontinens, och ca 70-75% av de boende har inkontinensproblem. 

Vi är intresserade av att undersöka varför inkontinensproblemet verkar öka i omfattning 

vid flytt till ett särskilt boende. Intressant är också att ta reda på distriktssköterskans 

erfarenhet av att göra utredningar och hur detta dokumenteras. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur utredningar, förskrivning av 

inkontinenshjälpmedel dokumenteras och används på vård – och omsorgsboende. 

Förhoppningen är att ta del av cirka 20 vårdplaner där dokumentation om utredning av 

urininkontinens och utprovning av inkontinensskydd till äldre patienter finns skriftligt 

dokumenterade. Dessutom finns önskan att ta del av efterföljande genomförandeplaner 

för samma äldre patienter. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara en studie av vårdplaner och 

genomförandeplanerna som sedan analyseras med en kvalitativ metod. Dessa 

dokumentanalyser kompletteras med fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuerna 

planeras inkludera omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Datainsamling kommer att 

ske genom gruppintervju som spelas in för att sedan analyseras.  Granskning av 

vårdplanerna och intervjuerna i grupp kommer att ske sensommaren och hösten 2018. 

Fokusgruppsintervjuerna kan ske på arbetsplatsen eller annan plats enligt 

överenskommelse. Tidsåtgången för intervjuerna beräknas till ca 60 minuter. Att 

medverka i intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Vårdplanerna och genomförande planerna kommer att vid granskningen vara 

avidentifierade. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna 

eller patienterna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med vårt insamlande av dokument uppskattar 

vi svar om deltagande senast v 23. Bifogat formulär om godkännande skickas till 

angiven adress så snart som möjligt. 

För att underlätta för oss att komma igång med vårt insamlande av dokument uppskattar 

vi svar om deltagande senast vecka 23. Bifogat formulär om godkännande skickas till 

angivna adress snart som möjligt. 

Vid frågor och eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 



45 

 

Hälsningar 

Camilla Pettersson                                                         Anna Nazarzadeh                

e-mailadress                                                                   e-mailadress                        

telefonnummer                                                               telefonnummer 

Handledare 

Lise-Lotte Jonasson, Universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 

  

Godkännande 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anna Nazarzadeh och Camilla 

Pettersson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

X-stad / 2018 

_______________________________ 
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BILAGA 2 

Exempel på hur vårdplaner och genomförandeplaner är utformade och vilka sökord som 

används i de 2 kommuner där studien genomförts 

  
Exempel på hur en vårdplan kan se ut i kommun 1 
Vårdplanen får ett namn valfritt: Till exempel Inkontinensvård 

Problem och analys: beskriver vad som är bekymmer. 

Mål: Vad är syftet med vårdplanen 

Urininkontinensutredning: Dokumenteras hur utredningen fortlöper och utförs. 

Hjälpmedelsförskrivning: vilket inkontinensskydd som provats ut och ska förskrivas 

Farmakologisk behandling: eventuell läkemedelsbehandling 

Instruktion till personal: Hur och när inkontinensskydden ska användas 

Information och undervisning: Vad förmedlas till patienten. 

 

Upprättas av ansvarig Distriktssköterska eller sjuksköterska. Finns fler sökord tillägga i 

vårdplanen efter vilken åtgärd som utförts.  Daganteckningar skrivs in i vårdplan av 

både omvårdnadspersonal och distriktssköterskor/sjuksköterskor. 

  

 

Exempel på genomförandeplan i kommun 1 
Namn: Individuell genomförandeplan 

Målsättning: Hur vill patienten få omvårdnad utförd, vilken hjälp till egenvård är 

nödvändig. 

Morgon: Beskriver detaljerat insatser, mål med insatsen, hur den ska utföras och av 

vem. 

Förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll och natt är utformade på samma sätt. 

Genomförandeplanen har en del som beskriver insatser som sker en gång per vecka och 

även insatser som sker mer sällan. Denna del av genomförandeplanen är uppbyggd på 

precis samma sätt där insatsen detaljerat beskrivs, målet med insatsen, hur och av vem 

sen ska utföras. 

 

Upprättas av omvårdnadspersonal och om möjligt i samråd med patienten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Exempel på vårdplan kommun 2 
Namn: Ordination inkontinensvård ICF 620 

Vad: beskriver problemet som patienten har. 

Mål: Vad är syftet med vårdplanen 

Vem: Beskriver vem som ansvarar för att insatsen utförs 

Hur: På vilket sätt ska insatsen utföras. 

När: Beskriver vilken tid på dygnet 

Planerad uppföljning: När och hur sker uppföljningen beskrivs under detta sökord. 

 

Upprättas av ansvarig distriktssköterska eller sjuksköterska.  

 

Exempel på genomförandeplan kommun 2 
Namn: Genomförandeplaner för omsorgsinsatser. 

Genomförandeplanen börjar med namn och adress till patienten och vilka som är 

kontaktpersoner, både närstående och professionella kontaktpersoner kring patienten. 

Bakgrund: valfri personlig beskrivning av familj och var patienten tidigare bott 

Social situation: Vilka intressen patienten har eller har haft. 

Hälsosituation/syn/hörsel: Beskriver vilka besvär som patienten lider av. 

Rutiner för omsorgsinsatser: Beskriver vad som ska utföras och vilken tid på dygnet i 

väl avdelade kolumner för en överskådlighet. 

Genomförande av omsorgsinsatser: Beskriver insatsen, kryssas i en ruta om patienten 

kan utföra insatsen själv. Beskriver genomförandet av insatsen och hur hjälpen ska vara 

utformad. Insatser som beskrivs är bland annat följande: personlig omvårdnad, tvätt, 

städ, inköp och ledsagning till aktivitet. 

Sista delen i genomförandeplanen är övrigt vilket beskriver till exempel hjälpmedel, 

förflyttning, fallrisk, larm och inkontinenshjälpmedel. Hur dessa ska användas och hur 

hjälpen ska vara utformad för patienten. 

 

Upprättas av patienten och den omvårdnadspersonal som är kontaktperson. 

 

 


