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Sammanfattning    

 

Urininkontinens är inte en sjukdom i sig utan ett symtom på bakomliggande orsaker. Att 

bli inkontinent kan ha flera olika förklaringar, men ofta är behandlingsmöjligheterna 

goda. Att vara urininkontinent kan bland annat innebära en stor negativ påverkan på 

livskvaliteten, utgöra en form av begränsning, vara en stor skam samt innebära att inte 

ha kontroll över sin kropp. Urininkontinensen är ett vanligt problem där många personer 

förblir obehandlade. Vi söker en bättre förståelse för bakomliggande hinder som 

påverkar personers val att söka vård. Med bättre förståelse för varför dessa personer inte 

söker hjälp kan sjuksköterskan bättre nå ut och möta deras behov. Detta arbete skall 

belysa hinder till att personer väljer att inte söka vård vid urininkontinens och bygger på 

den forskningsmodell som kallas att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i 

analys av kvalitativ forskning. Till denna modell valdes en kvalitativ analysmetod, där 

analysmaterialet utgjordes av åtta artiklar. 

Ur analysen framkom sex teman som utgör hinder för personer att söka vård; ”Attityder 

till urininkontinens”, ”Skam och genans”, ”Ej vara till besvär”, ”Rädsla för 

behandling/undersökning”, ”Kommunikationsbrister” samt ”Kulturkrock”. Vissa teman 

byggs upp av subteman. Diskussionen utgörs av reflektioner kring personers attityder 

till sin kropp med stigande ålder, personers upplevelser av skam som hinder, 

kunskapsbrister som hinder samt att ej vara till besvär. 
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INLEDNING 

Under praktiken i kursen hälsofrämjande och förebyggandet vård, som ingår i den 

grundläggande sjuksköterskeutbildningen, väcktes vårt intresse av urininkontinens då en 

utav oss mötte en kvinna som under lång tid lidit av urininkontinens. Kvinnan i fråga 

hade efter år av lidande i det tysta nått insikten att det ej längre var hållbart att ignorera 

det faktum att hon behöver hjälp. 

 

I Chang, Gonzalez, Lau och Sier (2008) studie sökte mindre än hälften av personer som 

var drabbade av urininkontinens vård. Detta beskrivs på liknande sätt i en studie av 

Hunskaar, Lose, Sykes och Voss (2004) där bara en tredjedel av deltagarna sökte vård 

för sin urininkontinens. Damber och Peeker (2006) menar att urininkontinens kan ha en 

stor negativ påverkan på livskvaliteten för drabbade personer. Detta ledde till 

funderingar kring varför man inte söker vård när man behöver det. 
 

 

BAKGRUND 

Vad är urininkontinens? 

 

Urininkontinens kan ha annorlunda innebörd beroende på vart man hämtar information 

från, då det finns flera olika definitioner. En tvärvetenskaplig grupp vid namn 

International Continence Society (ICS) har bildat en standardiseringskommitté som 

arbetar för att åstadkomma allmänt accepterade begrepp inom urininkontinens (Damber 

& Peeker, 2006). En översatt definition av urininkontinens enligt ICS är ”… en 

ofrivillig urinavgång som medför sociala och hygieniska problem och som kan påvisas 

objektivt.” (Almås, 2002, s. 578). Rundgren och Dehlin (2004), Järhult och Offenbartl 

(2006), Damber och Peeker (2006) samt Almås (2002) skriver på ett liknande sätt att 

urininkontinens är ett ofrivilligt urinläckage. Rundgren & Dehlin (2004) menar vidare 

att läckaget är ett symtom på bakomliggande fysisk och/eller psykisk störning, detta 

menar Damber och Peeker (2006) utgör tecknet på urininkontinens som innebär att det 

kan påvisas objektivt. Almås (2002) menar att urininkontinens är ett tecken på att något 

är fel med blåstömningen som förutom fysiska problem kan leda till psykiska besvär 

och ekonomisk belastning.  

 

Förekomst 

 

Urininkontinens anses drabba totalt mellan 500 000 (SBU, 2000; Almås, 2002) till 600 

000 (Rundgren & Dehlin, 2004) människor i Sverige. Enligt SBU (2000) är kvinnor 

drabbade i större utsträckning än män. Urininkontinens hittas enligt Almås (2002) hos 

alla åldersgrupper, men är sällsynt före 50 års ålder enligt Rundgren och Dehlin (2004).  

Vidare beskrivs varannan äldre patient på olika vårdinrättningar vara drabbad av 

urininkontinens (Rundgren & Dehlin, 2004). Liknande beskrivning hittas i Almås 

(2002) där över hälften av äldre kvinnor på institution var drabbade samt att en av fyra 

inneliggande patienter på medicinavdelningar lider av urininkontinens.  
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Orsaker och typer av inkontinens 

 

Enligt Rundgren och Dehlin (2004) samt Damber och Peeker (2006) är 

urininkontinensens etiologi grundad i många orsaker, ofta i kombination med varandra. 

Problemen hittas vanligtvis i bäckenbotten, urinröret, blåshalsen, blåsan eller 

nervsystemet (Rundgren & Dehlin, 2004).  

 

Enligt Rundgren och Dehlin (2004) så finns det två olika former av urininkontinens, en 

tillfällig samt en kronisk. Den tillfälliga urininkontinensen grundar sig ofta i en akut 

sjukdom eller läkemedelspåverkan där behandling kan medföra att urininkontinensen 

försvinner. Den kroniska urininkontinensen innebär att patienten varit drabbad en längre 

tid och ofta kopplad till kroniska sjukdomstillstånd.  

 

Damber och Peeker (2006), Rundgren och Dehlin (2004) samt Almås (2002) tar upp 

fyra vanliga typer av urininkontinens, utöver det finns andra mindre vanliga former 

orsakade av bland annat neurologiska skador.  

 

Den första typen av urininkontinens är trängningsinkontinens som kännetecknas av ett 

starkt och snabbt påkommet behov av att tömma blåsan (Damber & Peeker, 2006). 

Detta behov beror på ofrivilliga blåskontraktionen som orsakas av 

detrusomuskelöveraktivitet. En kronisk grundsjukdom som t ex. parkinsson kan vara 

förklaringen men ofta är orsaken okänd (Rundgren & Dehlin, 2004). 

 

Den andra typen av urininkontinens är stress- eller ansträngningsinkontinens som enligt 

Rundgren och Dehlin (2004) kännetecknas av att en kraftig tryckstegring i buken, som 

till exempel skratt eller hosta, leder till läckage av urin. Läckaget orsakas av en 

försvagning av bäckenbottens muskulatur. 

Damber och Peeker (2006) menar att läckage uppstår vid ansträngning, då trycket i 

blåsan blir högre än trycket i urinröret, utan att detrusomuskeln kontraheras. Denna 

form av urininkontinens är vanligt hos både yngre och äldre kvinnor (Rundgren & 

Dehlin, 2004).  Denna inkontinens uppstår ofta hos kvinnor som fött flera barn (Järhult 

& Offenbartl, 2006).  

 

Den tredje typen av urininkontinens är blandinkontinens som utgör en blandform av 

stress och trängningsinkontinens (Rundgren & Dehlin, 2004; Almås, 2002). 

Uppdelningen mellan stress och trängningsinkontinens är ofta svår hos äldre patienter 

(Rundgren & Dehlin, 2004). 

 

Den fjärde typen urininkontinens är överfyllnadsinkontinens som beror på 

avflödeshinder såsom prostataförstoring. Detta avflödeshinder är viktigt att upptäcka i 

tid då det kan ge skador på urinblåsa och njurar (Rundgren & Dehlin, 2004; Damber & 

Peeker, 2006). Almås (2002) menar även att det innebär okontrollerad tömning på 

grund av att trycket i blåsan blir högre än urinröret.  
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Utredning och behandling 

 

Utredning av urininkontinens kan ske på flera olika sätt till exempel genom anamnes, 

miktionslista, blöjvägningstest, gynekologisk undersökning, neurologisk undersökning, 

residualvolymmätning, uretrocystoskopi, uretrocystometri och uretratryckprofil 

(Damber & Peeker, 2006). 

 

Det finns många effektiva behandlingar med bra resultat som kan utgöras av bland 

annat; blåsträning, bäckenbottenträning, elektrisk stimulering, kirurgi och 

läkemedelsbehandling (Damber & Peeker 2006). Vilken typ av behandling som ges 

bestäms av vad som orsakat inkontinensen (Almås, 2002). 

 

Patientperspektiv 

 

Eriksson (1994) beskriver olika sorters lidande, där ett lidande är sjukdomslidande. 

Sjukdomslidande förstås som det lidande som orsakas av de symtom och problem 

sjukdomen ger men även dess behandling. Eriksson (1994) delar upp sjukdomslidande i 

två kategorier; kroppslig smärta samt själsligt och andligt lidande. Kroppslig smärta 

beskrivs som smärta orsakad utav sjukdom. Själsligt och andligt lidande kan förstås som 

de upplevelser av lidande som människan relaterar till sin sjukdom, men kan också 

uppstå på grund av sjukvårdspersonalens attityder eller uppstå ur det sociala 

sammanhanget. Att vara urininkontinent kan förstås utgöra ett sjukdomslidande för de 

drabbade personerna. Deltagarna i Teunissen, Van Den Bosch, Van Weel och Lagro-

Janssen (2006) studie upplevde urininkontinensen som mycket besvärlig, då det kunde 

läcka när som helst oavsett hur mycket de förberedde sig. Wiklund (2003) menar att 

sjukdomslidandet inte enbart är kopplat till fysiska symtom utan även till känslor av 

begränsning. Denna känsla av begränsning kan exemplifieras i Teunissen, et al. (2006) 

samt i Hägglund och Ahlström (2006) studier där personer planerade hela sin dag för att 

minimera sina symtom vid urininkontinens, vilket medförde en stor känsla av 

begränsning.  

 

Enligt Wiklund (2003) samt Eriksson (1994) är sjukdomslidande nära förknippat med 

människors liv och därigenom kopplat till livslidande. Wiklund (2003) beskriver 

livslidande som människans inställning till sig själv och verkligheten, som påverkar 

människans liv. Eriksson (1994) menar att livslidandet har en bredd som kan innebära 

allt från ett existentiellt hot till att inte längre kunna leva som normalt. En upplevelse av 

att inte kunna leva som normalt beskrivs av personer i Teunissen, et al. (2006) där 

inkontinensen begränsade det sociala umgänget för de drabbade på grund av rädsla för 

att bli upptäckt, bland annat genom lukten. Personerna beskriver även hur de valde att 

stanna hemma så mycket som möjligt på grund av att de känner att de inte har kontroll 

över sina kroppar. 

 

Att inte ha kontroll över sin kropp kan förändra personens upplevelser av den subjektiva 

kroppen. Wiklund (2003) beskriver den subjektiva kroppen som ett rum som innehåller 

både människans upplevelser och identitet. Genom kroppens sinnen upplever vi världen 

och oss själva, den skapar vår verklighet. Detta innebär att en förändring i den 

subjektiva kroppen förändrar ens upplevelse av sig själv och världen. Upplevelser av 

förändringar i den subjektiva kroppen beskrivs i Teunissen, et al. (2006) där deltagare 
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bland annat berättar att de inte har kontroll över sin kropp, upplever att de luktar illa 

samt att de känner sig begränsade. 

 

Wiklund (2003) samt Eriksson (1994) menar att lidande och skam är nära 

sammankopplat. I en studie upplevde personer skam kopplat till sin urininkontinens 

som exemplifieras enligt följande citat; ”I’ve never been ashamed of the stitches on my 

stomach that I got when I had an operation, I could explain it. But urine leakage I can’t 

explain…” (Hägglund & Ahlström, 2006, s. 1950). Enligt Wiklund (2003) har skam 

många olika betydelser men kan bland annat förstås som en kränkning av människans 

inneboende värdighet. Osunda skamkänslor kan uppstå som ett resultat av en falsk 

självbild där man utgår från påtvingade ideal från andra människor om hur man borde 

vara. Wiklund (2003) menar vidare att skam innebär att vi drar oss undan och på olika 

sätt försöker försvara oss mot skammen, detta resulterar i att ett avstånd skapas till oss 

själva och andra människor. Skammen gör det svårt kan känna sig sedd och bekräftad. 

För att minska skammen måste människans lidande bekräftas och en förståelse skapas 

för hur skammen påverkar en som person. 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

Eftersom urininkontinens är så pass vanligt har sjuksköterskan ofta kontakt med 

patienter som lider utav detta. För att kunna erbjuda en god vård där lidande lindras 

krävs enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) att det finns 

en fungerande relation mellan vårdare och patient. Denna relation kallar Wiklund 

(2003) vårdrelationen och det är i denna relation som patienten ges möjlighet att berätta 

om sitt lidande, behov och problem. Enligt Eriksson (1994) är ett sätt att lindra en 

persons lidande att ge den vård och behandling som sjukdomen kräver samt att ge det 

som man som unik person behöver, det vill säga att personen bland annat känner sig 

bekräftad och förstådd. 

 

Enligt Almås (2002) kan hjälp och behandling vid urininkontinens innebära en stor 

förbättring av patientens livskvalitet. Som sjuksköterska är det viktigt att motivera dessa 

patienter att söka vård och behandling då det finns bra hjälp att få. 

Sjuksköterskan har en framstående roll i samarbetet med de olika yrkeskategorierna 

inom hälso- och sjukvården och måste ha goda kunskaper inom urininkontinensens 

vård, behandling och konsekvenser. 

  

PROBLEMFORMULERING 

Urininkontinens är inte en sjukdom i sig utan ett symtom på bakomliggande orsaker. Att 

bli inkontinent kan ha flera olika förklaringar, men ofta är behandlingsmöjligheterna 

goda. Att vara urininkontinent kan bland annat innebära en stor negativ påverkan på 

livskvaliteten, utgöra en form av begränsning, vara en stor skam samt innebära att inte 

ha kontroll över sin kropp. Urininkontinensen är ett vanligt problem där många förblir 

obehandlade. Vi söker en bättre förståelse för bakomliggande hinder som påverkar valet 

att söka vård. Med bättre förståelse för varför dessa personer inte söker hjälp kan 

sjuksköterskan bättre nå ut och möta deras behov.  
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SYFTE 

Att belysa hinder till att personer väljer att inte söka vård vid urininkontinens. 

 

METOD 

Detta arbete bygger på den forskningsmodell som Friberg (2006) kallar att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Till denna 

modell valdes Evans (2002) kvalitativa analysmetod. 

 

Litteratursökning 

 

För litteratursökningen valdes följande databaser som informationskällor; PubMed och 

CinAhl. Dessa databaser valdes på grund utav deras innehållsrikedom inom området 

vård och medicin. En övergripande litteratursökning genomfördes för att få en översikt 

över området. Litteratursökningen visade att urininkontinens är ett välbeforskat område 

som gör en fördjupning möjligt.   

 

För att få fram artiklar av intresse krävs relevanta sökord. Sökordet ”urinary 

incontinence” skrevs i databasen Swedish Mesh för att bekräfta att det är en Mesh-term. 

Ur syftet formulerades sökordet ”barriers”. Vanligt återkommande i artiklar var 

sökorden ”help seeking”, ”experience”, ”qualitative”, ”healthcare” och ”care seeking” 

som också togs med. En sammanställning av sökresultaten i de olika databaserna finns i 

bilaga 1. 

 

Följande inklusionskriterier används för att få fram relevanta artiklar. 

 Baserad på en kvalitativ metod 

 Artikelns resultat ska belysa detta arbetets syfte. 

 Vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift 

 Varit utsatt för peer-review 

 Har patienters upplevelse i fokus. 

 

Följande kriterier användes för att exkludera artiklar. 

 Artiklar publicerade innan 2001. 

 Ej uppbyggd efter vetenskaplig mall 

 Artiklar publicerade på annat språk än svenska eller engelska. 

 

Sortering av sökresultat genomfördes i fyra steg (bilaga 1). Steg ett innebar en sortering 

efter titel och publiceringsdatum. I steg två sorterades de valda artiklarna efter 

genomläsning av abstract. I steg tre sorterades artiklarna efter genomläsning av hela 

artikeln. Det fjärde steget innebar en kvalitetsbedömning enligt CASP (2011), som 

beskrivs nedan. 

Bedömningen av artiklarnas kvalitet genomfördes i två steg. I det första steget lästes 

samtliga artiklar igenom enskilt och bedömdes enligt CASP (2011). I det andra steget 

sammanställdes bedömningarna i grupp där varje artikels styrka och svaghet 
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diskuterades. Bara artiklar som bedömdes vara av god kvalitet enligt CASP (2011) togs 

med i analysen. 

 

Litteratursökningen resulterade i nio artiklar, där en artikel föll bort efter bedömning 

enligt CASP (2011). Denna studie baseras på åtta artiklar (bilaga 2). Sex av åtta artiklar 

har sitt ursprung i Storbritannien och de resterande två har sitt ursprung i Sverige. Två 

artiklar har större fokus på kultur som hinder och en artikel har större fokus på religion 

som hinder än de övriga sex artiklar. Två artiklar har en mer specifik inriktning, där en 

är inriktad på graviditet och den andra på inkontinens vid kirurgisk behandling. De 

resterande tre artiklarna har ett mer allmänt fokus på urininkontinens. I två artiklar 

utgörs deltagarna av både män och kvinnor, i de öviga sex artiklarna utgörs deltagarna 

enbart av kvinnor. 

Analys 

Artiklarna analyserades med en kvalitativ innehållsanalysmodell som beskrivs enligt 

Evans (2002) och utfördes i fyra steg. 

Det första steget innebär datainsamling där inklusions- och exklusionskriterier 

defineras. Därefter söks artiklar i olika databaser.  

Det andra steget är att identifiera artiklarnas huvudfynd i resultatdelen. 

I det tredje steget identifieras och jämförs teman mellan de olika artiklarna. Teman med 

samma innehåll förs samman till ett övergripande tema. Vissa teman kan byggas av 

subteman. Teman tolkas också genom funna överensstämmelser och motsägelser.  

Det fjärde steget innebär att teman beskrivs textnära och ett helhetsperspektiv försöks 

skapas (Evans, 2002). 

 

Analysen genomfördes i två steg. I det första steget lästes artiklarna igenom enskilt ett 

flertal gånger för att få god översikt av innehållet. Upprepade genomläsningar visade på 

återkommande fraser i artiklarna som kodades med ord som bäst beskrev deras innehåll. 

Meningar och citat som beskrev samma innehåll lyftes fram ur artiklarna och 

sammanställdes. Denna kodning genomfördes tills inget ytterligare material kunde 

hittas i artiklarna. I det andra steget jämfördes kodorden i alla artiklar i grupp för att 

försöka hitta överensstämmelser och skillnader.  Överensstämmelserna bildade teman 

som utgjordes av både text och citat som identifierats i artiklarna, detta utvecklades 

vidare genom att lyfta fram skillnader och motsägelser. När ett tema bildats så lästes 

alla artiklar om igen för att undersöka om teman överensstämmer med texten i 

artiklarna.  
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RESULTAT 

Resultatet beskriver hinder till att personer inte söker vård vid urininkontinens och 

utgörs av sex teman med tillhörande subteman (tabell 1). 
 
Tabell 1. Orsaker till att man inte söker vård vid urininkontinens. 

Tema 

 

Subtema 

 

Attityder till urininkontinens 

 

Normal följd av åldrande 

Normal följd av graviditet/barnafödande 

 

Skam och genans 

 

 

 

Ej vara till besvär 

 

 

Rädsla för behandling/undersökning 

 

 

 

Kommunikationsbrister 

 

Språk 

Att bli tillfrågad 

Kunskapbrist 

Missinformation och dåliga råd 

 

Kulturkrock 

 

Genus 

Religion 

 

 

Attityder till urininkontinens 

Av resultatet framgår att en orsak till att inte söka vård utgörs av personers attityder till 

urininkontinens. Detta tema är uppbyggt av följande subteman, Normal följd av 

åldrande samt Normal följd av graviditet/barnafödande.  

 

Normal följd av åldrande 

Äldre personers attityder kring åldrande kunde påverka deras tankar om 

urininkontinensens uppkomst (Horrock, Somerset, Stoddart & Peters, 2004). Liknande 

attityder hade även de äldre kvinnorna i Sange, Thomas, Lyons och Hill (2008) studie.  

Enligt Horrock, et al. (2004) sågs åldrandet, lik en sjukdom, som en orsak till minskad 

styrka, uthållighet samt motståndskraft mot olika hälsoproblem. Personers låga 

hälsoförväntningar beskrivs i Horrock, et al. (2004) där deltagare uttrycker upplevelser 



 8 

om att kroppen inte kan förväntades uppföra sig normalt med stigande ålder. Horrock, et 

al. (2004)  menar vidare att genom de äldres attityder, med låga hälsoförväntningar, 

normaliserades urininkontinensen och sågs som en naturlig följd av åldrandet samt att 

obehaget och läckaget var oundvikligt. Personer i Doshani, Pitchforth, Mayne och 

Tincello (2007) studie beskriver detta på liknande sätt, att sjukdomar kommer som en 

normal del av åldrandet och var oundvikligt. 

Doshani, et al. (2007) menar, i likhet med Horrock, et. al. (2004), att symtomen på detta 

sätt tolkades som en normal del av åldrandet och därigenom normaliserades och 

accepterades urininkontinensen. Personerna uttryckte sig även på liknande sätt i 

Andersson, Johansson, Nilsson och Sahlberg-Blom (2009), där orsaken för 

urininkontinensen ansågs vara att kroppen försvagas med åldern och att detta är 

naturligt. I Basu och Duckett (2009) studie upplevde kvinnorna betydande symtom utan 

att söka vård och som berodde på kvinnornas attityder kring åldrande. Upplevelsen att 

urininkontinens bara är en normal del av åldrandet visas enligt följande citat; ”I don’t 

think that was a problem, … ,that I thought it was part of getting older and not really a 

problem” (Doshani, et al., 2007, s. 587) samt i; ”It’s something that all us ladies have to 

cope with as we get older, isn’t it?” (Basu & Duckett, 2009, s. 727)  

 

Skillnader i personers upplevelser att urininkontinens skulle vara en normal del av 

åldrandet hittades i Basu, et al. (2009) studie där vissa kvinnor uttryckte en attityd där 

urininkontinens inte sågs som en naturlig del av åldrandet. 

 

Normal följd av graviditet/barnafödande 

 

Kvinnor kunde uppleva barnafödande som en betydande orsak till urininkontinens 

(Sange, et al., 2008; Horrock, et al., 2004). Denna upplevelse kan exemplifieras med en 

kvinnas berättelse i en studie av Sange, et al. (2008) som beskrev barnafödande som 

orsaken att hon blivit urininkontinent, då hon tidigare inte haft problem med detta. 

 

Kvinnorna upplevde urininkontinensen som en förväntad effekt av graviditet och 

barnafödande (Hägglund & Wadensten, 2007). I en studie hade många kvinnor med 

inkontinens anpassat sina liv trots svåra symtom, detta normaliserades som en naturlig 

del av barnafödande och exemplifieras i nedanstående citat; 

 
I didn’t bring this injury on myself, I’ve ended up with a bladder 

control problem. I associated it with giving birth and having children 

since it didn’t happen before that, it’s a natural thing, it’s nothing i 

could have done something about.  

(Hägglund & Wadensten, 2007, s. 309) 

 

På samma sätt som åldrande kunde graviditet och barnafödande kopplas till att kroppen 

försvagas och på detta sätt kunde symtomen normaliseras (Andersson, et al., 2009). 

Liknande beskrivning hittades också i Hägglund och Wadensten (2007) där kvinnorna 

kopplade graviditet till att muskler försvagas.  

 

En skillnad i kvinnors upplevelse att urininkontinens är en naturlig del av graviditet och 

barnafödande hittas i Mason, Glenn, Walton och Hughes (2001) där vissa kvinnor inte 

såg urininkontinens som en naturlig del av graviditet utan upplevde istället en chock när 

det inträffade. 
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Skam och genans 

Av resultatet framgår att en annan orsak till att inte söka vård vid urininkontinens är 

upplevelser av skam och genans.  

 

Äldre kvinnor upplevde skam och genans kopplat till sin inkontinens (Andersson, et al., 

2009). I en studie beskriver kvinnorna på liknande sätt mycket känslor av skam som 

exemplifieras enligt följande; ”It is a disgrace to leak. You learned not to wet your pants 

as a child.” (Hägglund & Wadensten, 2007,  s.308).  

 

Upplevelsen av skam beskrivs vidare i Doshani, et al. (2007), Mason, et al. (2001) samt 

Horrock, et al. (2004) där personer beskriver känslor som skam och exemplifieras enligt 

följande;”… That is what makes you feel old and ashamed of yourself. I know you 

shouldn’t and loosing my movements. Am i getting through to you what I mean, I’m 

loosing me.” (Horrock, et al., 2004, s. 692). Personerna i Horrock, et al. (2004) samt 

Hägglund och Wadensten (2007) studie beskrev ytterligare känslor som förnedring 

kopplat till sin inkontinens.  

 

De negativa känslor personen upplever relaterat till sin urininkontinens leder till 

mödosamma försök att dölja inkontinensen Känslor av skam och genans förstärkte 

känslan av att inte kunna prata om sitt problem, varken med familj eller  

sjukvårdspersonal (Horrock, et al., 2004). Detta beskrivs på liknande sätt av Hägglund 

och Wadensten (2007) samt Andersson, et al. (2009) som menar att inkontinensen 

utgjorde ett ytterst privat och tabubelagt område som hindrar deltagarna från att prata 

om det. Denna upplevelse exemplifieras enligt följande citat. 

 
To talk about diabetes and diet for example is of general interest, what 

you are supposed to eat and what you are not. But a bladder control 

problem is a bit private; it doesn’t feel as natural to talk about. It’s 

connected to a feeling of shame. 

(Hägglund & Wadensten, 2007, s. 308) 

 

 

Enligt Horrock, et al. (2004) fruktade även deltagarna att andra personer skulle reagera 

med samma negativa känslor de själv förknippade med sin urininkontinens. Hägglund 

och Wadensten (2007) menade vidare att skammen de upplevde hindrade dem från att 

söka vård, detta visas också i Doshani, et al. (2007), Horrock, et al. (2004) samt Mason, 

et al. (2001).  

 

En skillnad i personers upplevelser av skam och genans hittas i Basu och Duckett 

(2009) studie där kvinnorna inte beskriver känslor av skam eller genans som ett hinder 

för att söka vård vid urininkontinens.  

En annan skillnad hittas i Sange, et al. (2008) där de äldre kvinnorna beskriver mindre 

upplevelser av skam än de yngre kvinnorna i studien, vilket skiljer sig från de övriga 

artiklarna inom detta tema. Ytterligare en skillnad hittas i Horrock, et al. (2004) där 

männen istället för skam främst beskriver stolthet och heder som hinder för att söka 

vård.  
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Ej vara till besvär 

Av resultatet framgår att en annan orsak till att inte söka vård är att inte vara till besvär. 

I detta tema framkommer att personerna förminskar betydelsen av urininkontinensen 

samt av urininkontinenssymtom. Denna förminskning hindrar dem från att söka vård, då 

inkontinensen inte ses som ett nog viktigt problem värt att ta upp med sjukvården. 

 

Att ej vara till besvär kan förstås i Shaw, Tansey, Jackson, Hyde och Allen (2001) 

studie där deltagarna hade egna uppfattningar om vad som utgjorde ett medicinskt 

problem, vilket gjorde att de upplevde att inkontinenssymtom inte var nog viktiga att ta 

upp med läkaren. I Basu och Duckett (2009), Mason et al. (2001) och Sange, et al. 

(2008) studie berättar kvinnorna på liknande sätt att inkontinensen inte upplevdes som 

ett problem att ta upp med läkaren, detta exemplifieras enligt följande; ”I go there about 

my blood preassure tablets and bringing up my bladder just seems irrelevant to that 

consulting the GP . (Basu & Duckett, 2009, s. 728) 

Personerna i Horrock, et al. (2004) studie beskriver på liknande sätt att de inte upplever 

inkontinensen som ett problem och att man måste ha ett riktigt problem när man söker 

vård. I en studie av Shaw, et al. (2001) påverkade personers egna tolkningar av ordet 

’problem’ samtalet med läkaren. Där tolkades ordet ’problem’ som livshotande och inte 

något som hade med urininkontinens att göra. Eftersom symtom inte upplevdes utgöra 

ett medicinskt problem för personen normaliserades dessa och personen anpassade sin 

livsstil (Shaw, et al., 2001). Liknande beskrivning hittas i Horrock, et al. (2004), där 

vissa personer inte såg inkontinensen som ett medicinskt problem, med denna 

normalisering accepterades de begränsningar i livet som inkontinensen medförde. 

Horrock, et al. (2004) beskriver vidare att personer kunde uppleva att inkontinensen var 

orsakad eller förvärrad av läkemedel. Liknande beskrivningar hittades i Doshani, et al. 

(2007) där de äldre kvinnorna kunde förknippa sina inkontinensproblem med biverkan 

av mediciner och då inte som ett medicinskt problem värt att ta upp. 

 

Att ej vara till besvär kan ytterligare förstås vara ett hinder då en vanlig anledning att 

inte söka vård var att personerna inte såg inkontinensen som nog viktigt jämfört med 

andra hälsoproblem (Basu & Duckett, 2009). Denna attityd exemplifieras med följande; 

”The problem is that there is more than one problem, like heart and diabetes, so there 

are many problems and this may not be important.” (Doshani, et al., 2007, s. 588). 

Kvinnorna i Doshani, et al. (2007) beskriver detta på ett liknande sätt där många 

kvinnor inte upplevde symtom viktiga nog att ta upp vid ett läkarbesök, även om de 

träffade läkaren för andra problem. En kvinna i Horrock, et al. (2004) beskriver att hon 

låter läkaren behandla ett problem i taget, där inkontinensen kom sist, vidare beskrivs 

urininkontinensen som lägst prioriterat bland kvinnor som hade andra hälsoproblem.  

I en studie beskrev kvinnorna en attityd där urininkontinensen ansågs lågt prioriterad i 

det dagliga livet. Denna attityd exemplifieras med följande; ”I think a person doesn’t 

have the time; there is always something else that has to go first in some way…” 

(Hägglund & Wadensten, 2007, s. 309) 

 

Att ej vara till besvär kan också förstås då vissa patienter kunde uppleva att 

sjukvårdspersonal var upptagna med patienter som hade viktigare problem vilket kunde 

bidra till att personen inte tog upp det problem de hade med sin urininkontinens, som 

exemplifieras enligt; ”You always seem so busy up here, with all the rushing about. I 

didn’t want to bother you again.” (Basu & Duckett, 2009, s. 728). Enligt Horrock, et al. 
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(2004) så upplevde patienter som vårdas i hemmet att de inte kunde ta upp 

inkontinensproblem då de inte ansåg problemet som akut och att personal hade nog 

mycket att göra. I Sange, et al. (2008) beskriver vissa kvinnor en upplevde om att det 

skulle vara ett slöseri med läkarens tid att ta upp deras inkontinensproblem vid en 

läkarträff. Detta beskrivs även på liknade sätt i Mason, et al. (2001) där kvinnor 

upplevde att de skulle ta upp läkarens tid med ett problem som inte var akut. 

 

Rädsla för behandling/undersökning 

Av resultatet framgår att en orsak att inte söka vård vid urininkontinens är en rädsla för 

undersökning och/eller behandling. 

 

Vissa patienterna avslöjande inte sin urininkontinens på grund av rädsla för  

undersökning (Sange, et al., 2008; Doshani, et al., 2007). Detta exemplifieras i följade; 

”If i tell him he will refer me to a female doctor… but i don’t want that because they 

will examine me and I don’t want that” (Doshani, et al., 2007, s. 588) samt i; ”I 

wouldn’t tell my doctor because he would want to examin me…” (Sange, et al., 2008, s. 

51) 

 

Förutom rädsla för undersökning menar Shaw, et al. (2001) att ytterligare en anledning 

att inte avslöja sin urininkontinens var rädslan för invasiv behandling, som 

exemplifieras enligt följande;”… I was worried I might have to be cut again.” (Shaw, et 

al., 2001, s. 50) 

 

 

Kommunikationsbrister 

Av resultatet framkom att kommunikationsbrister utgör ett hinder för att söka vård vid 

urininkontinens. Detta tema är uppbyggt av fyra underteman; Språk, Att bli tillfrågad, 

Kunskapsbrist samt Missinformation och dålig råd.  

 

Språk 

Att inte tala samma språk som sjukvårdspersonalen utgjorde ett stort hinder, speciellt 

för äldre kvinnor (Andersson, et al. 2009). Detta beskrivs på ett likande sätt i Sange, et 

al. (2008) studie där en del kvinnor beskriver att de vill förmedla sina problem till 

personalen, men eftersom de inte talar samma språk var det mycket svårt. Betydelsen av 

att tala samma språk exemplifieras enligt följande; ”Yes, the main thing is that you 

know the language. If you don’t know the language you have to have relatives who 

know the language and who also have time…” (Andersson, et al., 2009, s. 300).  

 

Andersson, et al. (2009) menar att kommunikationsproblem uppstod och dessa 

kommunikationsproblem medförde att kvinnorna hade svårt att förklara sina problem 

och förstå information om läkemedel och behandlingar. Kommunikationsproblem 

kunde leda till en känsla av att inte bli hjälpt och exemplifieras enligt följande; ”… even 

if we scream and make a fuss they don’t help us.” (Andersson, et al., 2009, s. 300) 
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En annan typ av kommunikationsproblem kunde uppstå enligt Andersson, et al. (2009) 

som menar att det fanns en risk att tolken kunde komma från samma sociala 

minoritetsgrupp och vara delvis känd för patienten, vilket gjorde att personer kunde 

avböja tolkningshjälp. Detta exemplifieras enligt nedanstående citat; 

 
A friend of mine’s an interpreter, …, she was asked to sit in on an 

appointment and the lady who she had to translate for live two doors 

down the road from her, and they knew eachother, can you imagine 

how difficult it must have been… That is why i wouldn’t be 

comfortable wiht an interpreter 

 (Doshani, et al., 2007, s. 589) 

 

I Doshani, et al. (2007) uttrycktes detta på liknande sätt, samt en upplevelse att tolken 

kunde sprida vidare det som sagts under sekretess till personer i samma sociala krets. 

Detta innebar att personerna i Andersson, et al. (2009) och Doshani, et al. (2007) inte 

alltid föredrog tolkar utan använde sig av familjemedlemmar istället.  

 

 

 

Att bli tillfrågad 

Patienter beskriver att de inte blev tillfrågade om sina inkontinensproblem samt att de 

då inte valde att ta upp de själva med hälso- och sjukvårdspersonalen (Horrock, et al., 

2004). Detta beskrivs på liknande sätt i Hägglund och Wadensten (2007), där kvinnor 

som inte blev tillfrågade om sin inkontinens inte heller tog upp det själva.  

I Masons, et al. (2001) studie fick vissa av kvinnorna generella frågor om hur de mådde, 

dock upplevde ingen av dessa kvinnor att de kunde ta upp sin inkontinens utan gav bara 

ett automatiskt svar att allt var bra. Detta exemplifieras enligt följande; ”They always 

say ’how are you’ but you just say OK… just do you feel OK, right, fine. Didn’t ask 

about stress incontinence.” (Masons, et al., 2001, s. 217) 

 

Enligt Hägglund och Wadensten (2007), Mason, et al. (2001) samt Doshani, et al. 

(2007) hade kvinnorna en önska om att få en direkt fråga om eventuell urininkontinens. 

Denna önskan exemplifieras av en kvinna i Hägglund och Wadensten (2007) som 

förväntade sig frågor om inkontinensproblem vid träff med läkare. 

Enligt Doshani, et al. (2007), Hägglund och Wadensten (2007) och Mason, et al. (2001) 

skulle en direkt ställd fråga leda till att kvinnorna i större utsträckning skulle diskutera 

sina problem och exemplifieras enligt följande: ”If they ask you are happy to answer 

back, rather then you telling them” (Doshani, et al., 2007, s. 590). Om personalen tog 

upp problemet tolkades det som ett viktigt problem och kunde diskuteras i större 

utsträckning, detta exemplifieras enligt följande; ”If the nurse asks you then it’s like it’s 

recognised, it’s not just something you have, it’s an issue, …” (Doshani, et al., 2007, s. 

590). Hägglund och Wadensten (2007) menar att det skapas en förstående atmosfär om 

patienten blir direkt tillfrågad om sin urininkontinens, då patienten inte själv vågar 

diskutera det. 
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Kunskapsbrist 

Deltagarna uttryckte en kunskapsbrist (Shaw, et al. 2001; Mason, et al., 2001). Vissa 

deltagare visste inte att urininkontinens kunde inträffa vilket kom som en chock och 

exemplifieras enligt följande;”…Would have been better to be prewarned because it 

came as a shock… only advice is that it would be useful to be alerted to it as a 

possibility that it can happen” (Mason, et al., 2001, s. 216) 

Personer i Horrock, et al. (2004) beskriver ett hinder som utgörs av en osäkerhet i vart 

man som drabbad kan vända sig till för att få hjälp med sin urininkontinens. Andra 

former av kunskapsbrist var total okunskaps om behandlingsformer (Shaw, et al. 2001; 

Horrock, et al,. 2004). En deltagare i Shaw, et al. (2001) tog inte upp sitt 

inkontinensproblem med läkaren då hon inte hade kunskap om inkontinensproblem och 

då inte medveten om att behandling var möjlig. Vidare uttrycket deltagarna i Doshani, 

et al. (2007) brister i undervisningen från sjukvårdspersonal. Detta exemplifieras enligt 

följande citat; 

 
No one emphasised it, what you could end up suffering if you didn’t do 

the (pelvic floor exercises). All they say is ’just do it to strenghten your 

muscles’, not that you could end up in nappies…  

(Doshani, et al., 2007, s. 589)  

 

Män i Horrock, et al. (2004) studie var mindre benägna att söka vård vid inkontinens då 

inkontinensen associerades till ett kvinnoproblem och att informationen om inkontinens 

var kvinnodominerad. Män i Shaw, et al. (2001) skiljer sig från Horrock, et al (2004) 

där inkontinens kunde kopplas till något allvarligt såsom prostatacancer, som var 

välkänt för männen, och då var mer benägna att söka vård. 
 

Missinformation samt dåliga råd 

Många personer upplevde att de inte fått bra råd från sjukvården för att hantera sin 

urininkontinens (Doshani, et al., 2007). Liknande beskrivning hittas i en studie där 

patienter också beskriver att läkaren gett dåliga råd vilket exemplifieras enligt; ” The 

more you go the more you are clearing your fluids out” (Shaw, et al., 2001, s. 50) 

 

I vissa fall kunde läkaren, genom sina råd, förstärka personers upplevelser att inget 

kunde göras åt deras inkontinens eller att problemen de upplever är normala (Doshani, 

et al., 2007). Detta exemplifieras enligt följande; ”He said I was going through 

menopause and this was normal, he made me feel like ’what are you complaining about, 

woman, just get on with it” (Doshani, et al., 2007, s. 588). I Horrock, et al. (2004) 

beskrivs detta på ett liknande sätt där sjukvårdspersonalen kunde bidra till patientens 

låga hälsoförväntningar genom deras förenklade förklaringar utav vad som orsakar 

inkontinens. Detta exemplifieras enligt följande; ”The doctor said that because you have 

so many children your womb has dropped and said you’re getting old, it will get 

better…” (Doshani, et al., 2007, s. 588) 
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Kulturkrock 

Av resultatet framkom att en persons kulturella och/eller religiösa värderingar kan 

utgöra ett hinder när man söker vård vid urininkontinens. 

Detta tema är uppbyggt av två subteman; Genus och Religion.  
 

 

Genus 

 

I flera studier var läkarens könstillhörighet ett hinder för att söka vård bland kvinnor 

(Horrock, et al., 2004; Mason, et al., 2001). Liknande upplevelser beskrivs i en studie av 

Doshani, et al. (2007) där kvinnor föredrog att träffa en kvinnlig läkare för att lättare 

diskutera känsligare frågor. Detta beskrivs även i Andersson, et al. (2009) där de äldre 

kvinnorna föredrog en kvinnlig läkare. De tyckte att det var genant att klä av sig framför 

en man, de upplevde även att de kunde prata mer öppet med en kvinnlig läkare 

(Andersson, et al., 2009). Detta synliggörs enligt; ”With a lady doctor it’s different, you 

can be a bit more open than with a male doctor” (Doshani, et al., 2007, s. 589) samt i; 

”My GP was more embarrassed than I was, probably beacuse he is an elderly male GP 

and I felt I couldn’t talk openly about the problems i had.” (Doshani, et al., 2007, s. 588) 

 

 

För personer som kräver tolk var tolkens könstillhörighet ett hinder för vissa kvinnor 

(Andersson, et al., 2009). Detta exemplifieras enligt; ”If it is a woman we can say 

everything, if it’s a man, nothing” (Andersson, et al., 2009, s. 300) 

En del kvinnor i Andersson, et al. (2009) vägrade ha manlig tolk vid läkarträff, vilket 

kunde leda till kommunikationsproblem. Som beskrivits under subtemat Språk kan 

kommunikationsproblem ge svårigheter att förmedla sitt problem, förstå information 

och behandling som i värsta fall kan leda till en känsla av att inte bli hjälpt (Andersson, 

et al., 2009). 

  

En skillnad i betydelsen av läkarens könstillhörighet som hinder hittades i Horrock, et 

al. (2004) studie där läkarens könstillhörighet inte hade betydelse för män när de söker 

vård. 

 

Religion  

Religionen kunde vara ett hinder för vissa kvinnor att söka vård för sin urininkontinens. 

Detta exemplifieras i kvinnors berättelser i Sange, et al. (2008) där liv och död ansågs 

komma från Gud och därigenom också sjukdom och botemedel. Kvinnorna ansåg att 

Gud inte skulle låta dem lida men att de hela tiden testades genom livet.  

 

Kvinnors religiösa övertygelse kunde ha betydelse för vilken könstillhörighet de ansåg 

lämpligast att få hjälp av. Detta exemplifieras enligt följande; ”My religion states I 

should not go to a male doctor, for ladies’ needs. That is against my religion” (Sange, et 

al., 2008, s. 51) samt i ”Muslim women cannot under any circumstances be examined 

by a male doctor, it is going against what is written in the holy book.” (Sange, et al., 

2008, s. 51)  
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I Andersson, et al. (2009) studie uttryckte vissa kvinnor att läkarens religion kunde vara 

ett hinder för dem att söka vård. Kvinnorna berättar hur de i sitt hemland blivit 

diskriminerade utav läkare med annan religiös övertygelse och där sjuka ofta kom 

tillbaka i sämre skick än innan sjukhusvistelsen. 

  

I en studie är det kvinnor som också uppger motsatsen, att de skulle söka vård hos 

manlig läkare. Vilket exemplifieras med; ”It is not wrong, …, what we have to do is go 

and fine treatment, weather it be  from someone who is  male or female” (Sange, et al., 

2008, s. 51). Skillnader i religionens betydelse som hinder beskrevs av äldre kvinnor i 

Sange, et al. (2008) som var mindre benägna att låta religionen påverka när de söker 

vård jämfört med de yngre kvinnorna i samma studie. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Denna uppsats är baserad på Friberg (2006) forskningsmodell, att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Denna 

forskningsmodell ansågs som lämplig då arbetet begränsats till enbart kvalitativ 

forskning för att besvara frågeställningen. Till denna forskningsmodell tillämpades 

Evans (2002) analysmetod, då denna metod ansågs som lämplig för att analysera 

kvalitativa artiklar samt att metoden även har ett brett vetenskapligt stöd.  

Den översiktliga litteratursökningen visade att urininkontinens främst är utforskat med 

kvantitativa metoder. Ett annat alternativt val av metod hade varit att inkludera den 

kvantitativa forskningen i en litteraturöversikt. En ren kvalitativ metod ansågs dock bäst 

lämpad för att beskriva människors upplevelser. 

Sökresultat och sortering av artiklar ur CinAhl presenteras ej då inga nya artiklar 

hittades i denna databas.  

Detta arbete baseras på analyser av vetenskapliga texter, ett annat tillvägagångssätt hade 

varit att analysera personers egna upplevelser av hinder när de söker vård vid 

urininkontinens genom till exempel biografier och dagböcker. Detta tillvägagångssätt 

utforskades dock inte vidare, då det var svårt att hitta relevant litteratur. 

Detta arbetes resultat anses spegla artiklarna. Dock speglar ingen artikel samtliga teman 

i resultatet. Detta grundar sig förmodligen i att artiklarna använder olika infallsvinklar 

för att studera samma fenomen. Även om artiklarna har olika infallsvinklar finns 

samstämmighet mellan dem, som gör de relevanta att inkludera i studien. Två artiklar 

har mer fokus på kultur, med det begränsade antalet artiklar kan dock inga slutsatser 

dras om olika kulturers påverkan. Dock anses arbetet visa på möjliga upplevelser av 

hinder dessa personer kan uppleva. Samma resonemang kan användas för artiklarna som 

har mer fokus på religiös bakgrund. Med det menas att inga slutsatser kan dras om 

religionens påverkan, men det visar på möjliga hinder dessa personer kan uppleva.  

Få av artiklarna tar upp mäns upplevelser av urininkontinens, detta beror nog främst på 

att manlig urininkontinens är relativt outforskat inom detta arbetets 

frågeställningsområde. Ur de artiklar som tog upp mäns upplevelser försöktes faktorer 

som män kan uppleva som hinder lyftas fram. Trots väldigt litet underlag för mäns 

upplevelser så anses resultatet ändå visa på hinder och faktorer som påverkar män att 

inte söka vård. Detta påstående baseras också på att flera teman, med viss tolkning, kan 
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förstås upplevas relativt lika för både män och kvinnor. Detta stöds även av Shaw, et al. 

(2001) som menar att män och kvinnors upplevelser var relativt lika. Resultatet skulle 

dock troligtvis påverkats om det istället baserats på en mer likvärdig könsfördelning.  

Den genomsnittliga åldern på deltagarna i de valda artiklarna var relativt hög, troligtvis 

beror detta på att urininkontinens är ovanligt hos personer under 50 år. Artiklar som 

berörde yngre personer med urininkontinens fanns, men föll bort då de inte uppfyllde 

detta arbetes inkulsionskriterier.  

Resultaten bygger främst på studier utanför Sverige, detta kan påverka resultatet som 

troligtvis skulle skilja sig om arbetet baserats på enbart deltagare från Sverige. Dock 

anses deltagarnas upplevelser som relativt universella. Detta påstående kan motiveras 

med att personer i Europa lever i mångkulturella samhällen. Sverige och Storbritannien 

utgör delar i en allt mer globaliserad värld, där ländernas gränser i Europa långsamt 

suddas ut och kulturer smälter samman. 

Detta arbete begränsades till artiklar ej äldre än tio år, eftersom upplevelser och attityder 

ansågs föränderliga med tiden. 

Ett godkänt antal artiklar för analysen ansågs utgöra mellan 5 till 10 artiklar. Efter 

litteratursökningen samt kvalitetsbedömning kvarstod 8 artiklar. Detta ansågs då 

tillräckligt och ingen ytterligare litteratursökning genomfördes för att utöka 

analysmaterialet. 

Själva analysen av artiklarna genomfördes utan stora problem. Artiklarna var tydliga 

med många bra citat som gjorde det lätt att bilda teman. Artiklarna har försökts tolkas 

textnära. Troligtvis hade mer egna tolkningar resulterat i färre och mer övergripande 

tema och på så sätt skapat ett bättre sammanhang. Dock ansågs vidare tolkningar, än de 

teman som resultatet utgörs av, öka risken för allt för abstrakta teman vars relevans blir 

svår att utläsa ur artiklarna.  

 

Resultatdiskussion 

 

Ett resultat som vi tyckte var intressant att diskutera är det som framkom i subtemat 

”Normal följd av åldrandet” som ingår i temat ”Attityder till urininkontinens”. Det som 

framkom i detta tema var att symtom tolkades som en förväntad effekt av ökad ålder. Vi 

fann de äldres förväntningar på sin hälsa anmärkningsvärt låga, då de inte sökte hjälp 

trots stor påverkan på livskvaliteten. Liknande attityder hittas även i andra studier. I en 

studie utav Van Den Brink, Wit, Kempen och Heuvelen (1996) sågs äldres 

hörselnedsättning som en normal del av åldrandet och därför inte en anledning att söka 

vård. Dessa attityder framkom även vid livshotande sjukdomar. En studie utav Fascione 

(1993) visar att äldre personer i stor grad skjuter upp att söka vård vid olika typer av 

cancertillstånd jämfört med yngre personer, som kan ha sin förklaring i äldre personers 

låga förväntningar på sin hälsa.  

Wiklund (2003) menar att en person upplever hälsa och ohälsa genom sin människobild. 

I detta sammanhang är de äldres människobild att deras kroppar bryts ned och att 

urininkontinens är en normal följd av detta.  

De äldres attityder kan förstås i det som Wiklund (2003) kallar människans 

hälsopositioner. I denna modell kan människan ha en upplevd hälsa, samtidigt då det 

finns objektiva tecken på ohälsa. Detta kan grunda sig i att människan inte vill eller kan 

kännas vid sin sjukdom och lidande. De försöker fly och förneka den och därigenom 

försöker uppleva sin situation som normal. De äldres attityder om urininkontinensen 

kan utgöra ett hälsohinder, då det är attityden som hindrar dem från att uppleva hälsa. 
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Detta är inget lätt problem med en enkel lösning då det handlar om människors 

attityder, men genom att prata och lyfta fram urininkontinens som ett behandlingsbart 

problem så tror vi att attityder kan förändras.  

 

Ett annat intressant resultat var patienters upplevelse av skam som hinder som hittas i 

temat ”Skam och genans”. I många av artiklarna var detta ett centralt tema och visar på 

att skammen kan vara ett stort problem att överkomma när en person söker vård vid 

urininkontinens. Skam som hinder för att söka vård beskrivs i Schober och Annis 

(1996) där patienter inte sökte vård vid alkoholmissbruk. Ett annat område med skam 

som hinder hittas i Ansong, Lewis och Jenkins (1998) där skammen utgjorde ett hinder 

att söka vård vid impotens. Ytterligare beskrivs skam som hinder för att söka vård hos 

patienter med hörselnedsättning (Van der Brink, et al., 1996) samt depression 

(McIntosh, 1993). 

Wiklund (2003) menar att skam kan uppfattas som en del av det onda i lidandets kamp 

där människans lidande kan vara en sorg över det man kan eller har förlorat. I det här 

fallet kan lidandet vara förlusten av sin kontinens. Det goda i lidandets kamp menar 

Wiklund (2003) är känslans av värdighet. När människans känner värdighet upplevs 

också livskraft och det skapas en förutsättning för att vårda sig själv. Vi anser att skapa 

en känsla av värdighet blir en viktig del av sjuksköterskans arbete för att minska 

skamkänslor och därigenom minska hindret att söka vård. 

  

Ytterligare ett intressant resultat framkom i subtemat ”Kunskapbrist” som ingår i temat 

”Kommunikationsbrister”. Här uttrycker personer en brist på kunskap som blir ett 

hinder att söka vård vid urininkontinens. Bristande kunskap om sjukdom, orsak och 

behandling beskrivs även som hinder att söka vård inom andra områden än 

urininkontinens. Fascione (1993) studie visade på bristande kunskap om symtomens 

betydelse när kvinnor söker vård för bröstcancer. I Bleeker, Lamers och Leenders 

(1995) sökte patienter med dålig kunskap om hjärt-kärl symtom vård vid ett senare 

skede än de med god kunskap. I Ansong, et al. (1998) saknade tre fjärdedelar av 

impotenta män kunskap om behandlingsmöjligheter.  

Kunskapsbrist kan vara svårt att förhindra om personen inte har kontakt med vården, 

men för patienter i vården har sjuksköterskan en undervisande roll. Undervisningen kan 

beskrivas som kunskap om sjukdom och behandling men även innebära att personen lär 

sig hantera negativa känslor (Wiklund, 2003). En utav dessa känslor kan vara skam, en 

känsla som är återkommande enligt resultatet.  

 

Ytterligare ett tema som vi fann intressant var ”Ej vara till besvär” där personer valde 

att inte ta upp sin problematik med vårdpersonalen. Detta är ett problem med många 

förklaringar. En förklaring skulle kunna ligga i personernas kulturella värderingar. Den 

västerländska kulturen kan anses förespråka individualism och självständighet, där det 

anses fult att vara en börda. Dessa kulturella värderingar kan då förstås skapa ett hinder 

när personen söker vård. En annan attityd som kan framkomma här är hos personer med 

flera olika hälsoproblem. Dessa personer kan uppleva att de redan utgör en belastning 

på vården. Om de då tar upp ytterligare ett problem som urininkontinens kan de ha en 

uppfattning om att de skulle de upplevas som besvärliga patienter.   
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Implikationer för vården 

 

Resultatet från detta arbete kan ha en innebörd för vården av urininkontinenta patienter 

och visar på många olika anledningar att inte söka vård. Med resultatet som stöd har 

följande punkter formulerats. Dessa punkter kan användas för att minska eventuella 

hinder för att söka vård vid urininkontinens; 

 

 Motivera vårdpersonal till att ställa direkta frågor om vattenkastning. 

 Lättillgängliga broschyrer på flera språk kan underlätta för patienter med 

språkhinder, för patienter som ej vågar ta upp sin problematik samt för patienter 

som ej är medveten om att urininkontinens är ett problem. 

 Öka kunskap hos vårdpersonal om kulturella och religiösa attityder till 

urininkontinens. 

 Öka kunskap om hur vårdpersonalens könstillhörighet har betydelse som ett 

hinder för att söka vård. 

 Öka medvetenhet hos vårdpersonal om hur patienters attityder till inkontinensen 

påverkar dem att söka vård. 

 

Implikationer för vidare forskning 

 

I litteratursökningen samt vid genomläsning av artiklarna framkom att mäns upplevelser 

av hinder vid urininkontinens är ett relativt outforskat område jämfört med kvinnors 

upplevelser. Vi tror att mer forskning på mäns upplevelser kan ge en bättre förståelse av 

denna problematik, som annars kan missas om forskningen blir för ensidig. Ytterligare 

områden som vi tycker var bristfälligt utforskade var religionens samt kulturens 

betydelse som hinder för att söka vård vid urininkontinens. 
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Bilaga 1 

 

Sökprocessen för PubMed, sorteringen av artiklar med kvalitetsbedömningen och totala 

antalet inkluderade artiklar hittas nedan i Tabell 3 

 
Tabell 3. Sökresultaten med sökorden i databasen PubMed redovisas tillsammans med antal träffar, de olika sorteringarna samt det 
totala antalet inkluderade artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed 

Sökord 
Antal 
träffar 

Första sortering; efter titel 
och publiceringsdatum 

Andra sortering; 
efter genomläsning 
av abstract 

Tredje sortering; 
efter genomläsning 
av artikel.  

Fjärde sortering; efter 
bedömning enligt CASP 

"urinary incontinence" AND "barriers" 91 31 5 5 4 

"urinary incontinence" AND "help seeking" 81 28 9 6 6 (varav 3 dubbletter) 

"urinary incontinence" AND "care seeking" 146 37 10 5 5 (varav 5 dubbletter) 

"urinary incontinence" AND "experience"  1873 ej genomfört ej genomfört ej genomfört ej genomfört 

"urinary incontinence" AND "experience" AND 
"qualitative"  28 3 2 1 0 

"urinary incontinence" AND "healthcare" 2369 ej genomfört ej genomfört ej genomfört ej genomfört 

"urinary incontinence" AND "seek" AND 
"healthcare" 88 11 6 5 5 (varav 4 dubbletter) 

"urinary incontinence" AND "experience" AND 
"healthcare"  124 9 1 0 0 

     

Totalt: 8  
(varav 12 av 20 
är dubbletter) 
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Bilaga 2 

 

Tabell 2 innehåller en sammanfattning av de åtta utvalda artiklarna.  

 
Tabell 2. De åtta valda artiklarna kort sammanfattade.  

Titel 
Barriers to 
seeking 

treatment for 

women with 
persistent or 

recurrent 

symptoms in 
urogynaecology 

Författare 
M, Basu  

JRA Duckett 

Tidsskrift 
An 
International 

Journal of 

Obstetrics and 
Gynaecology 

Årtal 
2009 

Land 
Storbritannien 

Design 
Patientperspektiv. 
Inspirerat av 

Grounded Theory 

Syfte 
Att undersöka de 
faktorer som för 

kvinnor med 

inkontinens och 
prolaps besvär 

efter 

prolapskirurgi 
påverkat beslutet 

att inte att aktivt 

söka ny vård vid 
återkommande 

symtom (dvs. 
urininkontinens 

och/eller prolaps). 

De resultat som 
relateras till 

prolaps tas inte 

med i analysen. 

Metod (urval & 

analys). 
17 av 49 kvinnor valdes 

ur en grupp som 

genomgått kirurgi för 
prolaps mot inkontinens, 

med en samtidig historik 

av urininkontinens. 
 

Medianåldern var 60 år 

(33 – 76) 
 

Kvalitativ ansats  

 
Ostrukturerade 

intervjuer. 

 
Intervjuerna 

genomfördes i medeltal 

3 år efter kirurgin. 

 
Intervjutexterna 

analyserades tematisk 

med en kontant 
jämförande metod 

hämtad ur Grounded 

Theory 

.  

Studien är gjord i 
Storbritannien 

Resultat 
Faktorer för kvinnor 
som upplever betydande 

symtom men som inte 

sökt vård vekar vara 
nära sammankopplat till 

deras tankar kring 

åldrande och attityder 
kring tillgängligheten. 

De hade också skapat 

strategier för att hantera 
sina symtom. 

Resultaten indelas i 
följande teman 

 Åldrande 

 

 Attityder till 
behandling 

 

 Attityder till 

inkontinens 

 

 Attityder till hälso- 
och 

sjukvårdspersonal 

 

 Tillgänglighet  

 

Diskussion  

 
Första artikel som försöker 

förklara varför kvinnor som 

inte är behandlingsnaiva inte 
söker vård vid återkommande 

inkontinensproblem. 

Kvinnorna uttrycker mindre 
skam och skuld än i andra 

studier, författarna relaterar 

detta till att de redan sökt vård 
för inkontinensen. 

Kvinnors attityder kring 

åldrande, tillgängligheten och 
tillgången till behandling sågs 

som överraskande av 

författarna.   
Metodvalet, fördelen med 

kvalitativa studier relaterat till 

kvantitativa diskuteras av 
författarna.  

Författarna belyser behovet av 

ytterligare studier för att 
bekräfta resultaten. 

Titel 
Fear of 

humiliation 

inhibits 
women’s care-

seeking 

behaviour for 
long-term 

urinary 

incontinence. 

Författare 
Doris 

Hägglund, 

PhD, RNT 
Barbro 

Wadenstam 

PhD, RN 

Tidsskrift 
Scandinavian 
Journal of 

Caring Science 

Årtal 
2007 

Land 

Design 
Patientperspektiv. 

Fenomenologiskt-

hermeneutiskt, 
inspirerat av 

Ricoeur 

Syfte 
Att belysa 

meningen av 

kvinnors levda 
erfarenheter av 

deras beteende när 

dem söker vård 
för 

urininkontinens 

Metod (urval & 

analys). 
Ur en grupp av kvinnor 

som inte sökt vård för 

sin urininkontinens, i en 

tidigare studie, valdes 15 

av 58 kvinnor ut. 13 av 

de 15 utvalda deltog i 
studien. 

Åldersspannet var 

mellan 37 till 52 år. 
Kvalitativ ansats. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 
Intervjutexterna 

analyserades med en 

fenomenologisk-
hermeneutisk metod, 

inspirerad av Ricoeur, 

  
Studien är gjord i 

Sverige 

Resultat 
Kvinnornas rädsla för 

förödmjukelse utgjorde 

ett hinder att söka vård. 
Kvinnorna anpassade 

sina liv efter sin 

inkontinens, trots svåra 
symtom. Kvinnor som 

inte blev tillfrågade om 

inkontinensen, tog inte 
upp det själv.   

Kvinnorna önskade att 
personalen skulle inleda 

samtal om inkontinens, 

då kvinnorna skämdes 
för mycket.  

Resultaten kan indelas i 

följande teman och 
subteman. 

En påverkad 

livssituation 
- Leva med skam 

- Ändrade sexuella relationer 

- Behov av distansering 

Ha egna uppfattningar 

Diskussion 
Kvinnornas rädsla för 

förödmjukelse utgjorde ett 

hinder att söka vård och visar 
sig i en kombination av de tre 

huvudteman.  Författarna 

diskuterar vidare att detta 
negativt påverkat kvinnornas 

beteende att söka vård. 

 
Författarna har ingående 

diskussion om de tre 
huvudteman med tolkningar 

och kopplingar till forskning. 

 
Författarna kommer fram till 

ett par slutsatser 

 
- Rädsla för förödmjukelse 

utgjorde ett hinder för att 

söka vård 
 

- Personal borde vara mer 

noga att aktivt fråga om 
urininkontinens, annars tas 

det inte upp av patienten. 
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Sverige om att söka vård 
- Tona ner problemen 

Minimera 

- inkontinensproblemen 

- Urininkontinens är en 

normal konsekvens av 

graviditet och barnafödande 

Att ha förväntningar på 
vården 
- Att bli tillfrågad om 

urininkontinens 

- En förstående atmosfär 

 

 

- Mer forskning behövs om 
kulturell påverkan. 

 

 
Författarna diskuterar sin 

metod. 

Titel 
Perception of 

Urinary 

Incontinence 
Among Syrian 

Christian 

Women Living 
in Sweden. 

Författare 
Gunnel 

Andersson, 

PhD, RN 
Jan Erik 

Johansson, 

MD, PhD 
Kerstin 

Nilsson, MD, 

PhD 
Eva Sahlberg-

Blom, PhD, RN 

Tidsskrift 
Journal of 
Transcultural 

Nursing 

Årtal 
2009 

Land 
Sverige 

Design 
Patientperspektiv. 

Kvalitativ- 

deskriptiv. 

Syfte 
Att beskriva 

upplevelsen av 

urininkontinens 
bland Syrianska 

kvinnor som lever 

i Sverige. 

Metod (urval & 

analys). 
Studien utgjordes av tre 
fokusgrupper med totalt 

14 kvinnor. Kvinnorna 

rekryterades av 
förstaförfattaren själv 

eller genom de andra 

deltagande kvinnorna i 
studien. 

Grupp 1; 4 kvinnor 

mellan 30 till 60 år. 
Grupp 2; 6 kvinnor 

mellan 50 till 70 år 

Grupp 3; 4 kvinnor 
mellan 70 till 80+ år 

Fokusgruppsdiskussioner 

Kvalitativ- deskriptiv 
ansats där 

intervjutexterna 

analyserades med 
kvalitativ 

innehållsanalys. 

 
Studien är gjord i 

Sverige 

 

Resultat 
Tre kategorier och nio 

underkategorier 

framkom ur analysen; 
Tankar om 

urininkontinens 
- upplevelser av 

urininkontinens 

- känslor om urininkontinens 

Hantera urininkontinens 
- Kvinnor som stödjer 

varandra, en viktig resurs 

- Inkontinensskydd, en 

strategi för att hantera 

inkontinens 

- Frekventa toalettbesök, en 

strategi för att hantera 

inkontinens 

- Attityder till att besöka 

läkare.  

Kommunicera med 

hälso- och 

sjukvårdssystemet 
- Kommunikationsproblem 

- Tankar om andra 

behandlingar 

- Söka sjukvård 

Yngre kvinnors upplevelser om 

äldre kvinnors språkproblem. 

Diskussion 
Kvinnorna beskrev 

urininkontinensen som vanlig, 

och väntad, del av livet som de 
relaterade till åldrande, 

barnafödande och hårt arbete. 

Författarna kopplar detta till 
forskning som visar på samma 

sak. 

De äldre kvinnorna beskrev 
mer negativa känslor, som 

skam och genans, än vad som 

tidigare rapporterats i 
forskning. 

Kommunikationsproblematiken 

blir ett hinder för att söka vård 
vid urininkontinens. 

Författarna tar upp 

problematiken med tolkning. 
Dels att vissa kvinnor bara vill 

ha kvinnliga tolkar och dels 

problematiken att tolken redan 
kan vara känd för kvinnan i ett 

annat sammanhang. Att få en 

kvinnlig läkare var viktigt för 
vissa kvinnor, men inte alla. 

Författarna tar upp risken att 

överdriva den kulturella 
betydelsen. Det är viktigt att 

samtidigt se till den 

individuella patienten. 
Författarna kom fram till några 

slutsatser: 

- Urininkontinens associeras 
med skam 

- Kvinnor som inte kunde 

svenska hade svårt att få 

tillgång till vård 

- Sjukvården behöver ökad 
kulturell förståelse och 

anpassas till kvinnornas 

behov  

- Behov av ökad forskning 

Författarna diskuterar sin 
metod. 

Titel 
Culturally 

sensitive 

continence 
care: a 

qualitative 

study among 
South Asian 

Indian women 

Design 
Patientperspektiv. 

Systematisk- 

Iterativ 

Syfte 
Att utforska 

upplevelser av 

inkontinens och 
upplevelser av 

vård bland 

sydasiatisktindiska 
kvinnor i 

Leicester. 

Metod (urval & 

analys). 
Totalt rekryterades 24 

kvinnor som delades in i 

fyra grupper. Kvinnorna 

rekryterades i samhället 

bland ideella föreningar, 

religiösa församlingar, 

Resultat 
Följande kategorier och 

subkategorier framkom 

ur analysen; 
Normalisering/hantering 

av symtom 

Söka vård/tillgång till 
vård 
- Möte med hälso- och 

Diskussion 
Författarna lyfter fram 

betydelsen av att få en ökad 

kulturell förståelse.  
Kvinnorna hade inte diskuterat 

sin inkontinens med läkaren då 

de ansåg att den var oundviklig 
eller en biverkan av annan 

behandling.  Författarna menar 



 25 

in Leicester. 

Författare 
Anjum Doshani 
Emma 

Pitchforth 

Christopher J 
Mayne 

Douglas G 

Tincello 

Tidsskrift 
Family Practice 

Årtal 
2007 

Land 
Storbritannien 

 

mm.   

Grupp 1; 6 kvinnor 
mellan 47 till 56 år. 

Grupp 2; 6 kvinnor 

mellan 56 till 82 år 
Grupp 3; 6 kvinnor 

mellan 36 till 47 år 

Grupp 4; 6 kvinnor 
mellan 68 till 80 år 

Semi strukturerade 

fokusgruppsdiskussioner 
Systematisk-iterativ 

ansats där 
intervjutexterna 

analyserades med en 

konstant jämförande 
metod 

 

Studien är gjord i 
Storbritannien 

sjukvårdspersonal 

- Genans 

- Drag hos hälso- och 

sjukvårdspersonal 

- Behandlingsalternativ 

- Alternativbehandling 

Förslag på bättre service 
- Ökad förståelse 

- De professionella 

Publicitet 

att kvinnorna inte ansåg att 

inkontinensen var viktig nog att 
ta upp. 

Kvinnorna upplevde stora 

problem med diskutera sin 
inkontinens med läkaren. Vissa 

kvinnor upplevde ett ointresse 

från läkarens håll. Författarna 
kopplar till tidigare forskning 

som visar på brister hos läkarna 

när det gäller att hantera 
inkontinensproblem.  

Kvinnorna upplevde att det var 
pinsamt att ha inkontinens. 

Författarna förvånade sig över 

att vissa kvinnor upplevde att 
läkarna själva tyckte det var 

pinsamt att prata om 

problemet. Detta kunde inte 
hittas i tidigare forskning.  

Kvinnorna föredrog att 

använda en familjemedlem 
istället för en professionell 

tolk. Detta skiljer sig från 

annan forskning där vissa andra 
kulturella grupper hellre 

använder professionella tolkar.   

 

Titel 
Women’s 

reluctance to 

seek help for 
stress 

incontinence 

during 
pregnancy and 

following 

childbirth  

 

Författare 
Mason, Glenn, 
Walton & 

Hughes 

 

Tidsskrift 
Midwifery 

 

Årtal 
2001 

 

Land 
Storbritannien 

 

Design 
Patienteperspektiv. 

Kvalitativt 

Syfte 
Om kvinnor som 

lider av 

inkontinens under 
graviditet eller 

efter får hjälp, vad 

för hjälp de får 
och varför de 

ibland inte söker 

hjälp? 

Metod (urval & 

analys). 
248 kvinnor som tidigare 
deltagit i en bredare 

studie kring inkontinens 

och graviditet 

förfrågades via brev, 

varav 57 valde att delta. 
Via semi-strukturerade 

intervjuer som 

transkriberades till 
skriftlig form så listades 

vissa teman som tycktes 

vara relevanta till 
studien. 

Resultat 
”the information 

provided on stress 

incontinence” – 

begränsad kunskap om 

ämnet 

”The need for 

information” - 
önskan att få ha blivit 
förvarnade 

”Whether the 

women sought help” 
– fanns ingen koppling 
mellan graden av 

inkontinens och att 

söka hjälp. 

”Help/advice 

received” – 

träningsövningar. 

”The reasons why 

women did not seek 

help for their stress 

incontinence”  
det var inget problem - 

skam - känslan av att 

ingen lyssnade  

”The roll of the 

health professional” – 

Barnmorskor 

fokuserade för mycket 
på barnet – GP var den 

man främst vände sig 

till 
”Other issues”  - ej 

nog fokus på mammans 

hälsa efter graviditet 

Diskussion 
Bättre uppföljning av 

mammans hälsa efter 

förlossning. 
Bättre information om 

kroppens förändringar av 

graviditet. 
Tydliggöra det utbud som 

kvinnor kan vända sig till ifall 

problem skulle uppstå. 

Titel 
What prevents 

older people 
from seeking 

treatment for 

Design 
Patientperspektiv 

kvalitativt 

Syfte 
Varför äldre 

personer inte 
söker hjälp vid 

inkontinens samt 

Metod (urval & 

analys). 
20 personer av åldrarna 

65 och uppåt rekryterade 

från en tidigare studie 

Resultat 
”Attitudes”  -  låga 

förväntningar av den 

egan hälsan. 

Acceptering av 

Diskussion 
Deltagarna i denna studie 

trodde att inkontinens var 
kopplat till ålderns naturliga 

förfall och därför inte 
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urinary 

incontinence? 
A qualitative 

exploration of 

barriers to the 
use of 

community 

continence 
services.  

 

 

Författare 
Horrocks, 

Somerset, 

Stoddart, 

Peters. 

 

 

Tidsskrift 
Family Practice 

 

Årtal 
2004 

 

 

Land 
Storbritannien 

att identifiera sätt 

att hjälpa äldre få 
vård vid 

urininkontinens. 

kring inkontinens. 11 var 

kvinnor och 9 var män. 
Via semi-strukturerade 

intervjuer på c a en 

timme med en topic 
guider så transkriberades 

ljudupptagningar. 

Teman och kategorier 
identifierades och 

listades som sedan 

dubbelkollades. 
Författarna kontaktade 

sedan de intervjuade för 
att se om dessa höll med 

om författarnas slutsatser 

kring deras intervju. 

inkontinens som en del 

av åldrandet. 
 

”Reduced health 

expectations”  - män 

är mindre benägna att 

diskutera inkontinens 

pga de kopplar det till 
något som kvinnor lider 

av. 

 

”Disclosure”  - många 

såg ett samband mellan 

inkontinens och andra 
sjukdomar. 

 

”Reaction to 

incontinence”  - skam, 

äckel, acceptans. Oro 

för framtida sjukdomar 
och för den personliga 

hygienen.  

 

”Shame” – De med 

redan svåra sjukdomar 

såg inkontinens som ett 
litet problem hade inga 

problem med att söka 

hjälp. De som såg 
inkontinens som något 

naturligt led mindre 

utav det.  

 

Resignation and 

minization of 

symptoms 

 

”indenpendant 

management” – 
deltagarna beskriver hur 

de planerade om sina liv 
för att hantera 

inkontinens. 

 

”Continence pads” – 
blandade känslor inför 

att använda skydd ex. 
skam, känsla av att ha 

kontroll, stolthet. 

 

”Practical barriers – 
potentiella barriären till 

att söka hjälp var 

kunskap om hjälp, 
ovisshet om vem ska 

prata med, prioritering 

av andra sjukdomar och 
oro för läkarens 

arbetslast. 

 

”Contacts with GPs” 

– läkarens kön var 

främst ett problem för 

kvinnor. 

 

”Contact with nurses 

in primary care”  

 

”Perceptions of 

behandlingsbart. Av rädsla för 

vårdpersonalens reaktion till 
urininkontinensen så valde de 

istället för att anpassa sina liv 

ex. med strikta vätskeintag. 
Hos äldre som bodde ensamma 

fanns även en rädslan för  

institutionalisering. 
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confidentiality” 

Titel 
Urinary 
incontinence in 

Muslim women 

 

 

Författare 
Sange, 

Thomas, 
Lyons, Hill,  
 

Tidsskrift 
Nursing Times 

 

 

Årtal 
2008 

 

 

Land 
Storbritannien 

Design 
Kvalitativ, semi-
strukturerade 

intervjuer 

Syfte 
Att utforska den 
religiösa och 

kulturella 

påverkan på 
kvinnors val att 

söka vård vid 
urininkontinens 

Metod (urval & 

analys) 
Deltagare hittades i 
skolor för elever som 

studerade engelska som 

andra språk.  
9 deltagare intervjuades 

med en semistrukturerad 

intervjumetod fär 
materialet analyserades i 

fem kategorier; 

 Familiarisation 

 Identifying a 

thematic 

framework 

 Indexing 

 Charting 

Mapping and 
interpretation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 
”General influence on 
help-seeking and 

decision-making 

behaviour” – deltagare 
såg ökad ålder och 

barnfödelse som de 
främsta orsaker till 

urininkontinens. 

 
”Cultural influence on 

help-seeking and 

decision-kaing 
behaviour” – Äldre 

deltagare var mindre 

benägna att förlita sig 
på kulturellt inflytande 

än yngre. Äldre kände 

större skam än yngre 
när det kom till att prata 

om sin urininkontinens. 

 
Det fanns en ovisshet 

bland deltagarna om 

vad skillnaden är mellan 
kultur och religion. 

 

”Preference for male or 
female health 

professionals” – 

Deltagarna ville inte 
nämna sin 

urininkontinens för 

läkare för att de ansåg 
att det vore slöseri på 

dens tid. 

De ville främst ha en 
doktor som var av 

asiatisk härkomst samt 

att denne var av samma 
kön. 

 

”Disclosure of UI” – 
deltagare sa att skam 

hindrande dem från att 

prata om sin 
urininkontinens, även 

med sina äkta män. Det 

var dock något de kunde 
diskutera med sina 

kvinnliga vänner. 

 
”Religious influences 

on help seeking and 

decision.making 
behaviour” – Islam och 

Allah var det mest 
inflytelserika i 

deltagarna liv. Många 

ansåg att det var emot 
deras religion att söka 

vård hos en läkare av ett 

annat kön, detta var 
främst hos yngre 

deltagare födda i 

England.  

 

Diskussion 
Språkbarriären mellan 
vårdpersonal och patient ledde 

till att en anhörig alltid följde 

med som tolk, detta kunde 
innebära problem om patienten 

inte ville berätta om sin 
urininkontinens för den 

anhöriga. 

Minskad kunskap om 
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Titel 
Barriers to help 

seeking in 

people with 
urinary 

symptoms 

 

 

Författare 
Shaw, Tansey, 

Jackson, Hyde, 
Allan 

 

 

Tidskrift 
Family Practice 

 

Årtal 
2001 

 

 

Land 
Starbritannien 

Design 
Kvalitativ  

Patientperspektiv 

Syfte 
Att undersöka 

orsaker att varför 

personer söker 
eller inte söker 

vård för att belysa 

hinder för 
behandling. 

Metod (urval & 

analys) 
31 personer rekryterades 

till studien via 

brevinbjudningar.  
Varav dessa var 23 

kvinnor och 8 män. 

 
Deltagarna intervjuades 

i deras hem, detta 

spelades in på band. 
 

Intervjuerna 

transkriberades och 
analyserades tematiskt 

med en metod inspirerad 

av Strauss och Corbin. 
 

Studien är gjord i 

Storbritannien. 

Resultat 
 

Ur analysen framkom 

följande orsaker att inte 
söka vård 

 Okunskap om 
behandlingsm

öjligheter 

 Urininkontine
ns ansågs inte 

vara ett 
medicinskt 

problem 

 Urininkontine
ns är ett litet 

problem 

 Önskan om 

att bli 

tillfrågade om 
urininkontine

nsen. 

 Olika 
tolkningar av 

ordet 
’problem’ 

 Läkaren gav 
dåliga råd. 

 Rädsla för 

invasiv 
behandling 

 Normaliserin
g av 

urininkontine

nsen. 
 

Diskussion 

 
Författarna diskuterar bristande 

kunskap om urininkontinensen. 

 
Författarna diskuterar rädsla 

för behandling av 

urininkontinensen. 
 

Författarna tar även upp att  

urininkontinensen innebär en 
stigmatisering på liknande sätt 

som för alkoholmissbruk. 

 
Författarna diskuterar män och 

kvinnors upplevelser av 

urininkontinens, där män var 
mer benägna att söka vård då 

detta kunde kopplas till 

prostataproblem.  
 

 

 


