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SAMMANFATTNING: 

 

Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig åkomma hos kvinnor som kan ge stor 

påverkan på hälsan. 

 

Syftet med studien var att kartlägga unga kvinnors miktionsvanor (kissvanor) och förekomst 

av UVI. Dessutom undersöktes om det fanns samband mellan ett lågt antal miktionstillfällen 

och/eller sexuell relation och/eller kirurgi i urinvägarna för förekomsten av UVI hos unga 

kvinnor.  

 

Metod: En studiespecifik enkät sammanställdes och delades ut till kvinnliga studerande på ett 

vårdgymnasium i Mellansverige och till kvinnliga sjuksköterskestuderande på ett universitet i 

Mellansverige. Enkäten besvarades av 67 studerande. Kvinnorna delades in i två grupper efter 

ålder; grupp 1, kvinnor 16-20 år och grupp 2, kvinnor 21-40 år. 

 

Resultat: Kvinnorna i grupp 1 hade lägre miktionsfrekvens och många gick inte på toaletten 

under skoldagen jämfört med kvinnorna i grupp 2. För kvinnorna i grupp 2 var det vanligare 

att ha genomgått UVI. För kvinnorna i grupp 1 var det vanligare att ha drabbats av UVI det 

senaste året. Låg miktionsfrekvens gav inte större risk för UVI. Sexuell relation hade nästan 

alla haft som hade drabbats av UVI. 

 

Slutsats: UVI var vanligt förekommande hos kvinnorna. Ett lågt antal miktionstillfällen 

verkade inte påverka förekomsten av UVI. Det var vanligare att ha drabbats av UVI det 

senaste året för 16-20 åringarna. Detta kan troligen förklaras med att det i denna åldersgrupp 

är vanligt med ny sexualpartner samt att sexuallivet troligen är mer aktivt i ett nytt 

förhållande.  

 

 

Nyckelord: urinvägsinfektion, riskfaktorer, sexuellt beteende. 
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ABSTRACT: 

 

Background: Urinary tract infection (UTI) is a common illness in women that can affect 

health. 

 

The aim of the study was to identify voiding habits of young women and incidence of urinary 

tract infections. The aim was also to examine whether there was a link between UTI and a low 

number of voiding occasions and/or sexual relationship and/or surgery in the urinary tract.  

 

Method: A study specific questionnaire was distributed to female students in a health care 

college and to female nursing students at a university in Sweden. The questionnaire was 

answered by 67 students. The women were divided into two groups by age, group 1, 16-20 

years, and group 2, 21-40 years. 

 

Results: Women in group 1 had a lower number of voiding occasions, many of them did not 

go to the restroom during the school day, compared to women in group 2. UTI in the past was 

more common in group 2. UTI in the last year was more common in group 1. Almost every 

woman with UTI had had sexual relationship.  

 

Conclusion: UTI was a common illness in these women. A low number of voiding occasions 

did not seem to affect the occurrence of UTI. It was more common to have suffered of UTI 

last year for 16-20 year old women. This might be because it is more common with new 

sexual partners in this group and that sexual life probably is more active in a new relationship. 

 

 

Keywords: urinary tract infection, risk factors, sexual behaviour.
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BAKGRUND 
 

Inledning 

 

Urinvägsinfektion (UVI) är en av de vanligaste bakteriella infektionerna hos i övrigt friska 

kvinnor. UVI är mer vanligt förekommande hos kvinnor, 80 procent, jämfört med hos män, 

20 procent (Salvatore et al., 2011). Det finns beräkningar att ungefär varannan kvinna drabbas 

av UVI under sin levnad och att en tredjedel av alla kvinnor drabbas före 24 års ålder 

(Griebling, 2005). Bland unga kvinnor ökar risken för UVI kraftigt under puberteten 

(Kyrklund, Taskinen, Rintala & Pakarinen, 2012). Återkommande UVI är vanligt hos i övrigt 

friska unga kvinnor utan anatomiska avvikelser (Finer & Landau, 2004). Förekomsten av UVI 

är högst vid 16-35 års ålder och återfallen är många. Av kvinnorna med urinvägsinfektion, får 

27 procent återfall inom sex månader och 48 procent får återfall inom ett år (Salvatore et al., 

2011). Tjugo till trettio procent av kvinnorna med UVI får recidiv inom sex månader och tre 

procent får en tredje infektion inom samma period. Det har även gjorts beräkningar att av 

kvinnor, drabbas 10-13 procent av UVI årligen (Eells, Bharadwa, McKinnell & Miller, 2014). 

 

Definition av UVI 

 

Nedre okomplicerad UVI (blåskatarr, cystit) kännetecknas av symtom som sveda, frekventa 

miktionstillfällen (kisstillfällen), trängningar och förekomst av bakterier i urinen. Den 

förkommer hos friska kvinnor utan andra sjukdomar, anatomiska avvikelser eller graviditet. 

Sporadisk UVI definieras som högst en UVI de senaste sex månaderna och högst två UVI det 

senaste året. Återkommande, recidiverande UVI definieras som mer än en UVI inom sex 

månader och/eller mer än två UVI senaste året. De vanligaste bakterierna som orsakar UVI 

hos unga kvinnor är Escheria coli (E. coli), drygt 80 procent, och Staphyloccocus 

saprophyticus (Staf. saprophyticus), tio procent. Staf. saprophyticus har en årstidsvariation 

och förekommer oftast under sensommar och i början av hösten (Norman & Sundqvist, 2007).  

UVI-symtom tillsammans med feber tyder på en njurbäckeninflammation, pyelonefrit 

(Sandberg, Jodal & Nyman, 2009).  
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Historia kring UVI 

 

De äldsta skrifterna som berör ämnet UVI härrör från antikens Egypten, 1550 f.Kr. Då 

rekommenderades myrra och örter som behandling. Hippokrates (460-375 f.Kr.), medicinens 

fader i Grekland, trodde att sjukdomar från urinvägarna orsakades av disharmoni i de fyra 

kroppsvätskorna (Curtis Nickel, 2005). De fyra kroppsvätskorna var gul galla, svart galla, 

slem och blod. Om personen hade för mycket gul galla, chole på grekiska, blev den kolerisk 

d.v.s. hetsig och hetlevrad. Om svart galla, melano chole på grekiska, var övervägande blev 

personen melankolisk d.v.s. känslig och långsam. När slemmet, flegma på grekiska, 

dominerade var personen flegmatisk d.v.s. trög, lugn och sävlig. När blodet, sanguis på latin, 

dominerade var personen livlig, växlande och sorglös (Ekero Eriksson, 2009). 

 

Hippokrates beskrev ett flertal sjukdomar som drabbade njurarna. Det som mest liknar 

urinvägsinfektion trodde Hippokrates orsakades av galla och slem. Sjukdomen uppkom 

framförallt under sommarmånaderna och orsakades av överdrivet samliv. Sjukdomen 

klingade av efter cirka ett år och läkte av sig själv eller också tillstötte en försämring och 

njurarna angreps. Då rekommenderades kirurgi för att dränera njurarna på var. I Rom 

behandlade Celsus (23-40 e.Kr.) njursjukdomar med varma bad, tarmrening med laxermedel, 

speciell diet med salt och sur kost samt örter. Kall mat och dryck rekommenderades inte. En 

hel del urindrivande örter användes i kombination med annan behandling. Därefter kom Rufus 

(ca. 100 e. Kr.), som menade att inflammation i njurarna, uppkom efter omåttliga samlag, 

hästridning samt icke lämpliga kroppsvätskor. I Indien behandlades UVI med urin från ko, 

får, get och människa på 1600-talet. Långt in på 1880-talet behandlades inflammationer med 

vila, varma bad, opiatbaserade lavemang och blodiglar. Salpetersyra och Bensoesyra 

reserverades till de patienter som inte blev bättre av konservativ behandling. Sulfabehandling 

introducerades 1937 (Curtis Nickel, 2005). 

 

Myter kring UVI 

 

Det finns många myter kring UVI. Många kvinnor upplever det som en ökad risk att drabbas 

av UVI om de blir kalla om stjärten eller bär trånga underkläder i syntetmaterial. Det kan 

också ses som en ökad risk för UVI att torka sig åt fel håll. I litteraturen är det svårt att hitta 

evidens för att detta stämmer (Bergqvist, 2007; Rodhe, 2012).  
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Det finns inte något bevisat samband mellan UVI och miktionsmönster, antal 

miktionstillfällen, hur kvinnan torkar sig efter toalettbesök, om kvinnan använder trånga 

underkläder eller om hon inte går och kissar när behov finns. Det finns inte heller några 

studier som visar att UVI minskar om man kissar före eller efter samlag (Kodner & Thomas 

Gupton, 2010). 

 

Miktionsvanor hos kvinnor 

 

Normal miktionsfrekvens brukar räknas som fyra till sju miktioner per dag (Peeker & 

Samuelsson, 2014). I en studie av Kyrklund och medarbetare (2912) visas att av unga kvinnor 

13-17 år, kissar 31 procent, en till tre gånger per dag, 67 procent går på toaletten fyra till åtta 

gånger per dag och knappt två procent kissar mer än åtta gånger per dag. Av unga vuxna (18-

26 år) kissar 22 procent, en till tre gånger per dag, 72 procent går på toaletten fyra till åtta 

gånger per dag och sex procent går mer än åtta gånger per dag på toaletten. 

 

Kvinnans upplevelse av UVI 

 

De kvinnor som drabbas av UVI uppger symtom såsom buksmärta, smärta vid miktion, 

trängningar, frekventa miktionstillfällen och upplevelse av svårigheter att tömma urinblåsan. I 

genomsnitt leder detta till tre till sex dagar med symtom och en till tre dagar med låg aktivitet 

(Georgakopoulos et al., 2007). Hos kvinnor som drabbats av UVI påverkas livskvalitén. De 

lider av smärta, sämre förmåga att gå till skola/arbete och behöver ligga till sängs som ett 

resultat av UVI (Eells et al., 2014). Obehaget av symtomen från urinvägarna i samband med 

UVI upplevs som mycket stort av de drabbade kvinnorna. Det visas också att många kvinnor 

har ett avbrott i det sexuella samlivet, 17 procent, alternativt ett försämrat sexuellt samliv, 78 

procent (Ciani, Grassi & Tarricone, 2013).  

 

Vid UVI blir kvinnan ofta rekommenderad av sjukvården, Vårdguiden 1177, att avvakta 

behandling i tre dagar (Rodhe, 2012). Detta resulterar i att kvinnor har strategier för 

självbehandling. Många kvinnors upplevelse av UVI är smärtsam och något som de själva 

hellre försöker behandla än att söka hjälp från sjukvården. Kvinnan kan ibland känna rädsla 

för att UVI är symtom för något mer allvarligt. Att dricka stora mängder vätska, t.ex. 

tranbärsjuice är en vanlig strategi (Leydon, Turner, Smith & Little, 2009).  
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Symtom som gör att kvinnan söker hjälp på sjukvårdsinrättning är blod i urinen (hematuri), 

icke övergående eller ökade symtom från urinvägarna trots försök till självbehandling, värk 

över njurarna samt om kvinnan får feber (Leydon et al., 2009). Många urinvägsinfektioner 

självläker inom några dagar utan behandling (Rodhe, 2012).  

 

Riskfaktorer för UVI hos unga friska kvinnor 

 

Vid förekomst av UVI som liten ökar risken att drabbas av UVI som ung kvinna (Finer & 

Landau, 2004; Chung, Arianayagam & Rashid, 2010). Tidigare genomgången UVI, ung ålder 

vid första UVI, sexuellt umgänge (särskilt om kvinnan använder pessar och spermiedödande 

medel), lågt antal miktionstillfällen, litet vätskeintag och förstoppning är faktorer som ökar 

risken att drabbas av UVI (Salvatore et al., 2011). Det finns ett ärftligt samband för UVI samt 

en ökad risk om kvinnan går sällan på toaletten, dricker lite samt är förstoppad (Stauffer et al., 

2004). 

 

Sexuellt umgänge 

 

För unga kvinnor brukar samlag räknas som en av de största riskfaktorerna för UVI, 

framförallt vid återkommande urinvägsinfektioner (Finer & Landau, 2004; Valdevenito, 2008; 

Kodner & Thomas Gupton, 2010). Sexuellt inducerad cystit, SIC, är vanligast hos 20-30 

åringar (Georgakoupoulos et al., 2007). Största riskfaktorn för återkommande UVI hos unga 

kvinnor är frekvensen av sexuellt umgänge. Mer än nio samlag senaste månaden ger en tiofalt 

ökad risk. Fyra till åtta samlag senaste månaden ger sex gånger ökad risk för UVI. Ung ålder 

hos kvinnan vid första UVI ger en fyra gånger högre risk att drabbas av UVI. Om kvinnans 

mamma haft problem med UVI och om kvinnan haft ny sexualpartner senaste året löper 

kvinnan dubbelt så stor risk att drabbas av UVI (Kodner & Thomas Gupton, 2010). På 

engelska används begreppet honeymoon cystitis, smekmånadscystit, för fenomenet med ofta 

förekommande urinvägsinfektioner tidigt under äktenskapet. Spermiedödande medel, särskilt 

tillsammans med pessar, ökar benägenheten för UVI (Finer & Landau, 2004; Bergqvist, 2007; 

Salvatore et al., 2011).  

 

 

 

 



 5 

Ärftlighet 

 

Det finns ett samband mellan återkommande UVI och en genetisk predisposition med en ökad 

benägenhet i slemhinnan att binda till sig bakterier som t.ex. E. coli (Finer & Landau, 2004, 

Minardi, d´Anzeo, Cantoro, Conti & Muzzonigro, 2011; Salvatore et al., 2011). Som näst 

största risk för recidiverande UVI (efter sexuellt umgänge) är om kvinnans mor drabbats av 

recidiverande UVI samt om kvinnan drabbats av UVI före 15 års ålder (Finer & Landau, 

2004). Ett kortare avstånd mellan urinrörsmynningen, uretra, och stjärtöppningen, anus, ger 

en högre risk för UVI (Kodner & Thomas Gupton, 2010; Minardi et al., 2011).  

 

Behandling och prevention av UVI 

 

Antibiotikabehandling vid UVI 

 

Antibiotikaresistens är ett ökande problem i samhället. I Norden ligger dock resistensnivån 

lägre än i övriga världen (Norman & Sundqvist, 2007). UVI är en av de vanligaste orsakerna 

till antibiotikabehandling hos i övrigt friska kvinnor (Gupta et al., 2011). Vid 

antibiotikabehandling för UVI bör ett smalt urinvägsantibiotikum, t.ex. nitrofurantoin, 

användas för att undvika resistens (Sandberg et al., 2009, Salvatore et al., 2011). Enligt 

svenska rekommendationer i Vårdguiden 1177 finns det inte alltid behov av medicinsk 

behandling av UVI hos kvinnor. De flesta infektioner läker ut av sig själva med 

egenbehandling förutsatt att det inte rör sig om riskpatienter med återkommande infektioner, 

gravida, diabetiker eller patienter som drabbats av pyelonefrit (Rodhe, 2012). Initial 

behandling med ibuprofen bör ges vid okomplicerad UVI för symtomlindring och 

antibiotikabehandling ges till de patienter som återkommer med fortsatta besvär från 

urinvägarna (Gágyor et al., 2012). 

 

Sexuellt inducerad cystit 

 

Kvinnor med återkommande UVI kan få riktad antibiotika som används efter samlag för att 

förhindra bakterietillväxt (Albert et al., 2008; Valdevenito, 2008; Kodner & Thomas Gupton, 

2010, Salvatore et al., 2011). Om kvinnan använder antibiotika efter samlag blir dosen 

antibiotika lägre jämfört med en daglig dos av antibiotikaprofylax (Kodner & Thomas 

Gupton, 2010).  
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Det finns inte någon skillnad i effekt på att använda antibiotika efter samlag jämfört med 

dagligt intag av antibiotikaprofylax (Albert et al., 2008). Dagligt intag av antibiotikaprofylax 

med t.ex. nitrofurantoin till kvinnor med återkommande UVI är den mest effektiva strategin 

tycker Eells och medarbetare (2014). 

 

Kvinnor med återkommande UVI bör informeras anekdotiskt om att det kan vara en fördel att 

kissa efter samlag och att detta kanske kan minska risken för återkommande UVI trots att det 

inte finns studier som bevisar detta (Kodner & Thomas Gupton, 2010). Vid användande av 

pessar och spermiedödande medel rekommenderas byte av preventivmedel vid återkommande 

UVI (Salvatore et al., 2011). 

 

Eftersom sexuell aktivitet räknas som en riskfaktor för både recidiverande okomplicerad UVI 

och sexuellt överförbara infektioner, STI, bör yngre kvinnor med recidiverande UVI 

undersökas för STI (Norman & Sundqvist, 2007). Unga kvinnor med vaginala symtom och 

symtom från urinvägar bör genomgå test både för bakterier i urin och screening för STI. 

Traditionell antibiotikabehandling för UVI hjälper inte mot STI och obehandlad STI kan leda 

till mer allvarliga sjukdomar såsom inflammationstillstånd, smärttillstånd och infertilitet 

(Huppert et al., 2007; Prentiss, Newby & Vinci, 2011). Till STI räknas infektioner orsakade 

av Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrheae och Chlamydia trachomatis (Huppert et al., 

2007). 

 

Tranbärsjuice och UVI 

 

Många försöker förebygga och bota urinvägsinfektion genom att dricka C-vitamin och 

tranbärsjuice. Effekten av behandling med tranbärsjuice finns det delade meningar om. 

Undersökningsgrupperna är oftast inte så stora så det är svårt att dra säkra slutsatser angående 

resultat. En studie har gjorts med genomgång av 24 tidigare studier där tranbärsbehandling i 

olika form givits (Jepson, Williams & Craig, 2013). Tretton av studierna utvärderar 

tranbärsjuice, 2380 deltagare, och nio studier utvärderar tranbärstabletter/kapslar, 1032 

deltagare. En studie jämför tabletter med juice och i en annan jämförs tabletter med kapslar. 

Dessa studier har jämförande grupper som fick placebo. Jämfört med placebo finns ingen 

signifikant skillnad för att reducera förekomsten av UVI med tranbärsprodukter. Många av 

studierna har dålig följsamhet av studiedeltagarna, speciellt i kontrollgruppen. I tabletterna 

och kapslarna är mängden tranbär inte angiven (Jepson et al., 2013). 
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Det finns evidens för att tranbär har viss profylaktisk effekt vid återkommande UVI.  

Tranbärsjuice är kanske bra som profylax vid återkommande UVI, men inte som behandling.  

Däremot kan man inte rekommendera detta eftersom det behövs fler studier (Jepson et al., 

2013). I en studie som utfördes på 20 kvinnor med återkommande UVI, fick kvinnorna 

minskat antal recidiv efter intag av torkade tranbär (Burleigh et al., 2013). Tranbärsjuice som 

profylax kan hjälpa kvinnor med återkommande UVI (Kodner & Thomas Gupton, 2010).  

 

Probiotika mot UVI 

 

Laktobaciller som administreras via slidan, vagina, kan användas i förebyggande syfte för att 

minska risken för återkommande UVI. Detta återställer den normala bakteriefloran. I en 

undersökning av 100 kvinnor som behandlades med Laktobaciller, Lactin V, vaginalt och 113 

kvinnor som behandlades med placebo minskades återfallsfrekvensen för UVI från 27 procent 

till 15 procent efter behandling med Lactin V. Detta är en randomiserad studie där unga 

kvinnor (18-40 år) som har återkommande symtomgivande okomplicerad nedre 

urinvägsinfektion inkluderats. Av dessa kvinnor var 99 procent sexuellt aktiva (Stapleton et 

al., 2011). Med ökade antibiotika kostnader, ökad förekomst av multiresistenta bakterier samt 

svårigheter att hitta bra fungerande strategier vid återkommande UVI behövs nya 

behandlingsmetoder t.ex. probiotika/vaccin. Varje antibiotikabehandling slår ut kroppens egna 

bakterier och därmed ger möjlighet för andra bakterier att få fäste (Borchert et al., 2008). 

 

Vaccin mot UVI 

 

Nytt inom forskningen kring recidiverande urinvägsinfektioner är ett vaccin, Uromune, mot 

UVI. Vaccinet innehåller inaktiverade bakteriestammar av E. coli, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus vulgaris och Enterococcus faecalis. I Spanien har man provat detta vaccin på 159 

kvinnor under en tre månaders period. Kvinnorna upplever en minskning av UVI jämfört med 

kontrollgruppen. Minskningen är signifikant. Grupperna är jämbördiga i ålder, antal UVI, 

övriga sjukdomar, menopaus (övergångsålder), sexuell aktivitet, allergier, barnafödande och 

blodtryck. Antibiotikaprofylax gavs till kontrollgruppen under undersökningsperioden. 

Vaccinet hade inte några bieffekter under behandlingstiden (Lorenzo-Gomez et al., 2013). 
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Kostnad för samhället och UVI 

 

UVI orsakar många sjukbesök. Detta medför en stor kostnad både för sjukvård, läkemedel, 

förlorad arbetstid och eventuell sjukskrivning samt ett stort lidande för den som drabbas av 

UVI. I en artikel från 2007 beräknas kostnaden år 2000 i Sverige för UVI uppgå till 254 

miljoner kronor för öppenvårdspatienter (Norman & Sundqvist, 2007). Siffrorna är dock 

osäkra. I USA beräknas antibiotika vid UVI stå för femton procent av läkemedelskostnaden 

(Salvatore et al., 2011). 

 

Problemformulering 

 

Eftersom forskningen är otillräcklig angående UVI hos unga kvinnor och relaterande faktorer 

är det intressant att ytterligare utforska ämnet. Att kartlägga unga kvinnors miktionsvanor och 

kringliggande faktorer ger viktig kunskap för att belysa vad som ger ökad risk för UVI. Kan 

vissa av dessa infektioner förebyggas?  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att kartlägga vård- och omsorgs- samt sjuksköterskestuderande unga 

kvinnors miktionsvanor och förekomst av UVI. Syftet var dessutom att undersöka om det 

fanns ett samband mellan ett lågt antal miktionstillfällen och/eller sexuell relation och/eller 

kirurgi i urinvägarna för förekomsten av UVI hos unga kvinnor.  

 

Frågeställningar 

 

1. Hur ser unga kvinnors miktionsvanor ut?  

Finns det skillnad mellan kvinnor i övre tonåren och unga vuxna? 

2. Har unga kvinnor problem med UVI?  

Finns det skillnad mellan kvinnor i övre tonåren och unga vuxna? 

3. Finns det samband mellan UVI och tidigare genomgången urinvägskirurgi? 

4. Finns det samband mellan UVI och lågt antal miktionstillfällen? 

5. Finns det samband mellan UVI och sexuell relation? 
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METOD 

 

Design 

  

En deskriptiv kvantitativ studiedesign användes (Polit & Beck 2008).  

 

Urval 

 

Urvalet gjordes enligt tillgänglighetsprincipen, och var en totalundersökning där alla individer 

i en definierad population ingick (Ejlertsson, 2005; Polit & Beck 2008). Som population till 

undersökningen valdes studerande på vård- och omsorgsprogrammet termin sex på ett 

kommunalt vårdgymnasium i Mellansverige och studerande på sjuksköterskeprogrammet 

termin sex på ett universitet i Mellansverige. Dessa utbildningar valdes eftersom förekomsten 

av unga kvinnor i kurserna var hög samt eftersom studenterna troligen var intresserade av 

ämnet. Antal enkäter som delades ut var 67 stycken, varav alla besvarades. 

Inklusionskriterier: Kvinnor 16-40 år som studerade på vård- och omsorgsprogrammet samt 

sjuksköterskeprogrammet.  

 

Datainsamlingsmetod 

 

En studiespecifik enkät (se bilaga 1) konstruerades (Hansagi & Allebeck, 1994; Ejlertsson, 

2005) med nio frågor som avsåg att besvara studiens syfte och frågeställningar angående 

miktionsvanor, tidigare kirurgi i urinvägarna, UVI och sexuell relation samt 

bakgrundsinformation angående ålder och vätskeintag. Svarsalternativen angående 

miktionsvanor, om kvinnan hade genomgått urinvägskirurgi, UVI och sexuell relation var 

slutna och besvarades med ja, nej, vet ej och ibland. Frågor angående vätskeintag, 

miktionsfrekvens och antal UVI hade slutna svarsalternativ och besvarades med olika val av 

volymintervall på vätskeintag, olika val av antal miktionstillfällen på miktionsvanor samt 

olika val av antal infektionstillfällen på UVI. De enda öppna frågorna var födelseåret samt en 

fråga angående typ av tidigare kirurgi i urinvägarna. En pilotstudie genomfördes i november 

2013 på fem unga kvinnor mellan 18-24 år som arbetade på ett barnsjukhus i Mellansverige 

och efter denna undersökning redigerades ordningen på frågorna i enkäten.  
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Tillvägagångssätt 

 

Tillstånd (se bilaga 3) att utföra studien hämtades in från utbildningarnas rektorer och 

kursansvarig studierektor efter godkännande av projektplanen. I mitten av februari 2014 

presenterades studiens bakgrund, syfte, metod och projektets betydelse både muntligt och 

skriftligt (se bilaga 2) för alla kursdeltagarna på vård– och omsorgsprogrammet  

(23 studerande) termin sex och sjuksköterskeprogrammet (35 studerande) termin sex under 

cirka tio minuter på respektive utbildning.  

 

Vid undersökningstillfället var det många studerande på vård- och omsorgsprogrammet som 

var sjuka därför inkluderades även en klass (9 studerande) från vård- och omsorgsprogrammet 

termin två. På sjuksköterskeutbildningen var det också ett flertal studerande som inte var 

närvarande på universitetets lektion som låg före utdelandet av enkäterna och därför blev 

antalet studerande som deltog i enkätundersökningen lägre än förväntat. Enkäten (se bilaga 1) 

delades ut i samband med presentationen av studien och samlades in på plats efter ifyllande. 

De studerande fick en chokladbit efter ifyllande av enkät som tack för hjälpen.  

 

Vid besöket på respektive utbildning granskades tillgången till toaletter och då framgick det 

att det var betydligt större tillgång till toaletter på universitetet än på gymnasieskolan. 

Toaletterna hade överlag god standard. Resultatet av studien kommer att skickas efter 

avslutad analys och godkännande av uppsats till kursansvariga för vidarebefordran till de 

studerande. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Godkännande för att utföra studien hämtades in från utbildningarnas rektorer och från 

kursansvarig studierektor (se bilaga.3). Kursdeltagarna informerades muntligt och skriftligt 

om studiens bakgrund, syfte, metod och projektets betydelse innan enkäten delades ut  

(se bilaga 2). Information gavs även om frivillighet, konfidentialitet, och att deltagaren får 

avbryta sin medverkan när som helst (WMA, Helsingforsdeklarationen 2008). Det fanns inga 

persondata som skulle anges som kunde härledas till någon enskild person. Vid ifyllande av 

enkät räknades detta som ett informerat samtycke.  
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Denna studie är utformad enligt riktlinjer i Svensk författningssamling, lag 2003:460, som 

säger att examensarbeten på grundnivå inte behöver granskas av etisk kommitté. 

”Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas 

vid etikprövningen. Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och 

vetenskapens behov. Därför får bland annat ett samtycke till att delta i forskning när som helst 

tas tillbaka med omedelbar verkan” (CODEX, 2013).  

 

Bearbetning och dataanalys 

 

För att besvara frågeställningarna har deskriptiv kvantitativ statistik använts för att undersöka 

frekvenser och jämförande statistik för samband (Polit & Beck, 2008). Efter insamlandet av 

enkätsvar sammanställdes dessa med en kvantitativ analys gjord med hjälp av SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) version 19.0. Icke parametrisk test,  

Mann-Whitney U-test, användes för jämförelse mellan två grupper vid samma tidpunkt och 

för att undersöka om signifikanta skillnader fanns. För att undersöka eventuella samband 

mellan variabler användes chi-två test. Signifikansnivå p < 0,05 (Ejlertsson, 2003).  

 

Jämförelse gjordes mellan deltagarna i grupp 1 och deltagarna i grupp 2 på bakgrund och  

frågeställningar 1, 2 och 5. Grupp 1 motsvarade studerande på vård- och omsorgsprogrammet 

(ålder 16-20 år) och grupp 2 motsvarade studerande på sjuksköterskeprogrammet (ålder 21-40 

år). Bakgrundsinformation om ålder gavs av fråga 1 i enkäten. Bakgrundsinformation om 

dryckesvanor gavs av fråga 2 i enkäten. Bakgrundsinformationen bearbetades med statistiska 

frekvenstabeller och presenterades med löpande text, tabeller och diagram. 

 

Frågeställning 1 som handlade om miktionsvanor besvarades med fråga 3-5 i enkäten. 

Frågeställning 2 som handlade om UVI besvarades av fråga 7-8 i enkäten. Frågeställning 1, 2 

bearbetades med statistiska frekvenstabeller och presenterades med löpande text och tabeller.  

 

I frågeställning 3 undersöktes samtliga deltagare i studien. Frågeställning 3 som handlade om 

tidigare kirurgi i urinvägarna besvarades av fråga 6 i enkäten och presenterades med löpande 

text.  
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I frågeställning 4 undersöktes samtliga deltagare i studien. Frågeställning 4 handlade om 

samband mellan lågt antal miktionstillfällen och UVI. Kvinnans miktionsvanor (fråga 3-5 i 

enkäten) korrelerades till om kvinnan hade haft UVI (fråga 7-8 i enkäten). Frågeställning 4 

bearbetades med statistiska frekvenstabeller och presenterades med löpande text och tabeller.  

 

Frågeställning 5 handlade om samband mellan UVI och sexuell relation. Kvinnans sexuella 

relation (fråga 9 i enkäten) korrelerades till om kvinnan hade haft UVI (fråga 7-8 i enkäten). 

Svaren sammanställdes från samtliga deltagare och det gjordes även en jämförelse mellan 

grupp 1 och 2 i denna frågeställning. Frågeställning 5 bearbetades med statistiska 

frekvenstabeller och presenterades med löpande text, tabeller och diagram. Tydliggörande av 

hur analysen utfördes se tabell 1, nedan. 

 

 

Tabell 1: Exempel på tillvägagångssätt vid analys 

Frågeställning Enkätfråga Presentation Statistik Signifikans 

1 3,4,5 Löpande text 

Frekvenstabeller 

Deskriptiv statistik  

Mann-Whitney U-

test 

p<0.05 

2 7,8 Löpande text 

Frekvenstabeller 

Deskriptiv statistik  

Mann-Whitney U-

test 

p<0.05 

3 6 Löpande test Frekvensberäkning Ej aktuell 

4 3,4,5,7,8 Löpande text 

Frekvenstabeller 

 Ej aktuell 

5 7,8,9 Löpande text 

Diagram 

Frekvenstabeller 

 Ej aktuell 
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RESULTAT 

 

Presentationen av analysen syftar till att redovisa unga kvinnors miktionsvanor och förekomst 

av UVI samt riskfaktorer för att drabbas av UVI.  

 

Bakgrundsinformation om deltagarna i studien 

 

Antal utdelade enkäter var 67 och samtliga besvarades. Enkätfråga 1 gav 

bakgrundsinformation angående deltagarnas ålder. Åldersfördelningen redovisas i diagram 1 

nedan. Deltagarna delades därefter in i två grupper efter ålder. Grupp 1 var kvinnor 16-20 år, 

32 deltagare. Grupp 2 var kvinnor 21-40 år, 35 deltagare. Grupp 1 motsvarade studerande på 

vård- och omsorgsprogrammet på ett vårdgymnasium i Mellansverige och grupp 2 

motsvarade studerande på sjuksköterskeprogrammet på ett universitet i Mellansverige. 

Spridningen i ålder var större i grupp 2 än i grupp 1.  
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Diagram 1. Åldersfördelning studerande 
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Drygt hälften av deltagarna drack en till två liter vätska och en fjärdedel av deltagarna drack 

två till tre liter vätska per dygn. En femtedel av alla deltagare drack mindre än en liter vätska 

per dygn. Deltagarna i grupp 1 drack mindre volymer än deltagarna i grupp 2 (se tabell 2). 

 

Unga kvinnors miktionsvanor 

 

Deltagarna i grupp 1, gick mer sällan på toaletten än deltagarna i grupp 2 (se tabell 2). Av 

deltagarna i grupp 1, gick cirka en tredjedel och kissade en till tre gånger per dygn och drygt 

hälften av dem gick på toaletten och kissade under skoldagen (se tabell 2). Vid besök i 

samband med utdelande av enkät noterades att antalet toaletter var lägre på vårdgymnasiet 

jämfört med antalet toaletter på universitetet. Av deltagarna i grupp 2, var det en deltagare 

som kissade en till tre gånger per dag, resterande kissade mer än tre gånger per dag. I grupp 2 

var det ingen deltagare som regelbundet avstod från att gå på toaletten under skoldagen (se 

tabell 2). En tiondel av deltagarna gick regelbundet upp på natten och kissade. Det fanns 

signifikant skillnad mellan grupperna på miktionsfrekvens och miktioner under skoldagen. 

 

 

Tabell 2. Unga kvinnors vätskeintag samt miktionsvanor 

Variabel Grupp 1 

n=32       % 

Grupp 2  

n=35       % 

Totalt 

n=67         % 

Z-värde* p-värde* 

Vätskeintag  per dygn     

                               <1 liter 

                              1-2 liter 

                              2-3 liter 

 

10         (31.3 ) 

13         (40.6 ) 

  9         (28.1 ) 

 

  4        (11.4) 

23        (65.7) 

  8        (22.9) 

 

14            (20.9) 

36            (53.7) 

17            (25.4) 

-0.825 0.409 

 Miktionsfrekvens   

                              1-3 ggr 

                              4-8 ggr 

                              9-12 ggr 

 

11         (34.4) 

16         (50.0) 

  5         (15.6) 

 

  1       ( 2.9) 

29       (82.9) 

  5       (14.3) 

 

12             (17.9) 

45             (67.2) 

10             (14.9) 

-2.179 0.029** 

Miktioner under skoldag   

                             Ja 

                             Nej 

                             Ibland 

 

 18        (56.2) 

   3        (  9.4) 

 11        (34.4) 

 

 30       (85.7) 

   0       ( 0.0) 

   5       (14.3) 

 

48             (71.6) 

  3             (  4.5) 

16             (23.9) 

-2.513 0.012** 

Miktioner nattetid, nocturi 

                             Ja 

                             Nej 

                             Ibland 

    

    3       (  9.4) 

 19        (59.4) 

 10        (31.2) 

 

   4       (11.4) 

 16       (45.7) 

 15       (42.9) 

 

 7              (10.4) 

35             (52.2) 

25             (37.3) 

-0.714 0.475 

*Mann-Whitney U-test. Signifikans om ** p< 0.05.  
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Unga kvinnors problem med UVI 

  

Av alla deltagare i studien hade knappt hälften haft UVI tidigare i sitt liv. Nästan hälften av 

deltagarna hade inte haft UVI och fyra deltagare visste inte om de haft urinvägsinfektion. 

Senaste året hade tretton av deltagarna drabbats av UVI. Mer än hälften av deltagarna som 

hade haft UVI det senaste året hade en enstaka infektion. Drygt en tredjedel av deltagarna 

svarade att de hade haft två till tre urinvägsinfektioner senaste året. Fyra infektioner eller fler, 

hade en deltagare haft. Av deltagarna i grupp 1 hade knappt två femtedelar drabbats av UVI 

tidigare i sitt liv och knappt en tredjedel hade haft urinvägsinfektion det senaste året. Av 

deltagarna i grupp 2 hade drygt hälften drabbats av UVI tidigare i sitt liv och en sjundedel 

hade haft urinvägsinfektion det senaste året (se tabell 3).  

 

 

Tabell 3. UVI hos unga kvinnor 

Variabel Grupp 1   

n              % 

Grupp 2  

n              %          

Totalt 

n            % 

Z-värde*  p-värde* 

UVI 

              Ja 

              Nej 

              Vet ej 

n=29 

11        (37.9) 

15        (51.7)  

  3        (10.3)      

n=35 

19         (54.3) 

15         (42.8) 

  1         (  2.9) 

n=64 

30       (46.9) 

30       (46.9) 

  4       ( 6.2) 

-1.483 0.138 

UVI senaste året 

               Ja  

               Nej  

               Vet ej                                                                       

n=29 

   8        (30.8) 

 21        (69.2) 

   0        (  0.0) 

n=35 

  5          (14.3) 

30          (85.7) 

  0          (  0.0) 

n=64 

13        (20.3) 

51        (79.7) 

   0       (  0.0) 

-1.484 0.138 

Febril UVI 

               Ja 

               Nej 

               Vet ej 

n=8 

   0        (  0.0) 

   5        (62.5) 

   3        (37.5) 

n=5 

  2          (40.0) 

  3          (60.0) 

  0          (  0.0) 

n=13 

  2         (15.4) 

  8         (61.5) 

  3         (23.1) 

*** *** 

UVI antal 

               1 

               2-3 

               4 el fler 

n=8 

  4        (50.0) 

  3        (37.5) 

  1        (12.5) 

n=5 

 3          (60.0) 

 2          (40.0) 

 0          (  0.0) 

n=13 

 7          (53.8) 

 5          (38.5) 

 1          ( 7.7) 

*** *** 

*Mann-Whitney U-test. Signifikans om ** p< 0.05. ***beräkning ej utförd p.g.a. liten grupp.  
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Febrila urinvägsinfektioner, såsom pyelonefrit, hade bara två deltagare haft det senaste året. 

Dessa deltagare kom båda från grupp 2. Antal svarande på respektive fråga finns angivet i 

respektive kolumn. Det fanns ingen signifikant skillnad vare sig på urinvägsinfektion tidigare 

i livet eller på urinvägsinfektion det senaste året mellan grupperna.  

 

Samband mellan UVI och tidigare genomgången urinvägskirurgi 

 

Av de 67 deltagarna som besvarande enkäten var det endast tre deltagare (4.5 procent) som 

genomgått kirurgi i urinvägarna. Två av deltagarna hade genomgått mindre urinvägskirurgi 

och en av deltagarna hade genomgått större urinvägskirurgi. Dessa tre hade alla haft UVI 

tidigare i sitt liv och en hade haft UVI det senaste året. Två av de totalt tre deltagare som 

genomgått urinvägskirurgi hade inte haft urinvägsinfektion det senaste året. Ingen av 

deltagarna som genomgått urinvägskirurgi hade haft febrila urinvägsinfektioner det senaste 

året. 

 

Samband mellan UVI och ett lågt antal miktionstillfällen 

 

Av de deltagare som drabbats av urinvägsinfektion det senaste året gick knappt hälften av 

dem på toaletten fyra till åtta gånger per dag. Detta är ett lägre antal jämfört med samtliga i 

undersökningsgruppen, 46.2 procent jämfört med 67.2 procent. Mer än dubbelt så många av 

deltagarna som hade drabbats av UVI, d.v.s. 38.5 procent i jämförelse med 14.9 procent av 

samtliga deltagare, gick oftare än åtta gånger per dag på toaletten och kissade (se tabell 2, 

sidan 14 jämfört med tabell 4, sidan 18). Jämfört med samtliga i undersökningsgruppen var 

det alltså fler deltagare av dem som drabbats av UVI som gick lite oftare på toaletten. Två av 

deltagarna som drabbats av UVI det senaste året gick på toaletten en till tre gånger per dag. 

Av de deltagare som hade haft urinvägsinfektion det senaste året gick nästan alla deltagarna 

på toaletten under skoldagen. En av deltagarna som hade haft UVI gick inte på toaletten under 

skoldagen (se tabell 4, sidan 18). 
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Samband mellan UVI och sexuell relation 

 

Av alla deltagare i undersökningsgruppen var det 76.6 procent som hade haft sexuell relation 

det senaste året och 23.4 procent hade inte haft sexuell relation (se diagram 2). Av de 

deltagare som drabbats av urinvägsinfektion hade nästan alla haft sexuell relation det senaste 

året. Det var en deltagare som drabbats av urinvägsinfektion som inte hade haft sexuellt 

relation senaste året (se tabell 4, sidan 18).  
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Diagram 2. Unga kvinnors sexuella relationer 

 

 

Unga kvinnors sexuella relationer ökade med stigande ålder och detsamma gällde för 

regelbundet sexuell umgänge. Regelbundet sexuellt umgänge hade 53.1 procent av alla 

deltagare. Av deltagarna i grupp 1 var det 66.6 procent som hade haft sexuell relation det 

senaste året jämfört med 85.3 procent av deltagarna i grupp 2. Av deltagarna i grupp 1 hade 

44.8 procent regelbundet sexuellt umgänge jämfört med 61.8 procent av deltagarna i grupp 2 

(se diagram 2).  
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Av de deltagare som hade drabbats av urinvägsinfektion det senaste året hade nio av tretton 

haft regelbundet sexuellt umgänge. För utförligare presentation se tabell 4 nedan. Deltagarna 

som hade drabbats av UVI hade i högre grad, 92.3 procent jämfört med 76.6 procent, haft 

sexuell relation det senaste året samt hade i högre utsträckning regelbunden sexuell relation, 

69.2 procent jämfört med 53.1 procent av samtliga deltagarna i gruppen (jämför diagram 2, 

sidan 17, med tabell 4, sidan 18).  

 

 

Tabell 4. UVI i år jämfört miktionsvanor och sexuell relation 

Variabel Grupp 1  

n =8              %     

Grupp 2  

n=5                % 

Totalt  

n=13         %       

Miktionsfrekvens 

                1-3 ggr 

                  4-8 ggr 

                  9-12 ggr 

 

 2                 (25.0) 

 3                 (37.5) 

 3                 (37.5) 

 

0                  (   0.0) 

3                  ( 60.0) 

2                  ( 40.0) 

 

 2        (15.4)        

 6        (46.2)        

 5        (38.5)       

Toalettbesök under 

skoldag 

                  Ja 

                  Nej 

                  Ibland 

 

 

5                  (62.5) 

1                  (12.5) 

2                  (25.0) 

 

 

5                   (100.0) 

0                   (    0.0) 

0                   (    0.0) 

 

 

10       (76.9)         

  1       ( 7.7) 

  2       (15.4) 

Sexuell relation 

senaste året 

                  Ja  

                  Nej 

 

 

7                  (87.5) 

1                  (12.5) 

 

 

5                    (100.0) 

0                    (    0.0) 

 

 

12       (92.3) 

  1       (  7.7) 

Regelbunden sex. 

relation 

                  Ja 

                  Nej 

 

 

6                   (75.0) 

2                   (25.0) 

 

 

3                    ( 60.0) 

2                    ( 40.0) 

 

 

 9        (69.2) 

 4        (30.8) 
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DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att kartlägga vård- och omsorgs- samt sjuksköterskestuderande unga 

kvinnors miktionsvanor och förekomst av urinvägsinfektion. Syftet var dessutom att 

undersöka om det fanns ett samband mellan ett lågt antal miktionstillfällen och/eller sexuell 

relation och/eller kirurgi i urinvägarna för förekomsten av UVI hos unga kvinnor.  

 

Huvudfynden i resultatet var att kvinnorna i grupp 1, hade en lägre miktionsfrekvens än 

kvinnorna i grupp 2. Av samtliga kvinnor i undersökningsgruppen hade knappt hälften 

drabbats av UVI. För kvinnorna i grupp 2, var det vanligare att ha genomgått UVI, men för 

kvinnorna i grupp 1 var det vanligare att ha drabbats av UVI senaste året. Det var tre kvinnor 

som genomgått urinvägskirurgi, varav en hade drabbats av UVI det senaste året. Ett lågt antal 

miktionstillfällen verkade inte påverka förekomsten av UVI. De mest drabbade kvinnorna 

verkade snarare gå ofta på toaletten. Sexuell relation hade nästan alla kvinnor haft som hade 

drabbats av UVI.  

 

Resultatdiskussion 

 

Kvinnorna i grupp 1 hade lägre miktionsfrekvens och uppsökte mer sällan toaletten under 

skoldagen samt hade ett lägre vätskeintag än kvinnorna i grupp 2. Vid besöket på respektive 

utbildning framgick att tillgången till toaletter var betydligt högre på universitetet jämfört med 

vårdgymnasiet, vilket till viss del kan förklara varför deltagarna i grupp 1 gick mer sällan på 

toaletten än deltagarna i grupp 2. Att kvinnorna i grupp 1 kissade mer sällan än kvinnorna i 

grupp 2 stämmer väl överens med Kyrklund och medarbetares studie (2012). Denna studie 

visar att det är vanligare att kvinnor i tonåren går mer sällan på toaletten jämfört med unga 

vuxna, som har ett mer regelbundet miktionsmönster. Frågan är om det är tillgången till 

toaletter som styr eller om det är andra faktorer? Frågan angående skoltoaletter har många 

gånger varit ett hett diskuterat ämne i media. Eleverna tycker många gånger att toaletterna har 

dålig hygienisk standard och av denna anledning undviker de att gå dit (Lundblad, Hellström 

& Berg, 2010). Det är viktigt att tillgången till rena och fräscha toaletter är god för att främja 

goda toalettvanor hos unga kvinnor, särskilt då dessa unga kvinnor löper stor risk att drabbas 

av UVI.  
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Bland kvinnorna i grupp 2 hade drygt hälften drabbats av UVI vilket stämmer väl överens 

med Grieblings resultat (2005) som beräknar att cirka varannan kvinna drabbas av UVI under 

sin levnad. En femtedel av samtliga kvinnor hade drabbats av UVI senaste året vilket är en 

något högre andel än Eells och medarbetares beräkning på kvinnor i allmänhet. Enligt 

Salvatore och medarbetare (2011) är förekomsten av UVI högst i åldrarna mellan 16-35 år. 

Resultatet från föreliggande studie (urinvägsinfektion hos unga kvinnor och relaterande 

faktorer) kändes därför tillförlitligt. Bland kvinnorna i grupp 1 hade cirka 38 procent drabbats 

av UVI, vilket är något högre än Grieblings beräkning att cirka en tredjedel av alla kvinnor 

drabbas av UVI före 24 års ålder. Risken att ha drabbats av UVI ökade ganska mycket med 

stigande ålder hos deltagaren vilket överensstämmer med studien som Kyrklund och 

medarbetare gjorde (2012) där risken att drabbas av UVI kraftigt ökade under puberteten. 

Frekvensen av recidiv var hög, nästan hälften av kvinnorna drabbades av UVI igen. Detta 

stämmer ganska väl med referenslitteraturens resultat (Salvatore et al., 2011).  

 

Tre kvinnor hade genomgått kirurgi i urinvägarna. Resultatet av kirurgin verkade lyckosamt 

eftersom bara en av tre kvinnor drabbats av UVI senaste året. Referensartiklar angående 

urinvägsinfektioner efter urinvägskirurgi var svåra att hitta. Detta kan bero på att det finns 

flera olika operationsmetoder och på att inte så många studier verkar vara gjorda med 

långtidsuppföljning av UVI (på unga kvinnor efter genomgången urinvägskirurgi) med 

dagens mest använda tekniker. De flesta i fåtalet undersökningar som finns gjorda undersöker 

febrila infektioner efter urinvägskirurgi.  

 

Lågt antal miktionstillfällen verkade inte påverka risken för UVI, det var snarare de kvinnor 

som gick lite oftare än normalt på toaletten som drabbades av urinvägsinfektion. Detta var 

förvånande, men resultatet hade kanske blivit ett annat om undersökningsgruppen varit större. 

I litteraturen däremot ses ett samband mellan lågt antal miktionstillfällen och risken att 

drabbas av UVI (Stauffer et al., 2004, Salvatore et al., 2011). Resultatet av undersökningen 

kan kanske förklaras med att de kvinnor som gick oftare på toaletten hade en sämre tömning 

av urinblåsan och därmed ökades risken för urinvägsinfektion. I litteraturen ses också ett 

samband mellan förstoppning och UVI (Stauffer et al., 2004; Salvatore et al., 2011).  
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Nästan alla kvinnor som hade drabbats av UVI det senaste året hade haft sexuell relation. I 

litteraturen finns ett starkt samband mellan UVI och sexuellt umgänge. För unga kvinnor 

brukar samlag räknas som en av de största riskfaktorerna för UVI (Finer & Landau, 2004, 

Valdevenito, 2008, Kodner & Thomas Gupton, 2010). Redan på antiken konstaterade 

Hippokrates (460-375 f.Kr.) att UVI orsakades av överdrivet samliv. Rufus (cirka 100 e.Kr.) 

menade att inflammation i njurarna uppkom efter omåttliga samlag (Curtis Nickel, 2005). 

Georgakoupoulos och medarbetare (2007) fann att sexuellt inducerad cystit var vanligast 

bland 20-30 åringar. Att det var vanligare bland kvinnorna i grupp 1 att ha drabbas av UVI 

senaste året kan kanske förklaras med att det var vanligare i den åldersgruppen med ny 

sexualpartner och att sexuallivet är mer aktivt i ett nytt förhållande. Flera studier har visat att 

risken att drabbas av UVI ökar om kvinnan byter sexualpartner (Finer & Landau, 2004; 

Kodner & Thomas Gupton, 2010). Kodner och Thomas Gupton (2010) menar att den största 

riskfaktorn för att drabbas av urinvägsinfektion är hög frekvens av sexuellt umgänge, ju högre 

antal sexuella tillfällen desto större risk för UVI. 

 

För unga sexuellt aktiva kvinnor som söker för UVI på barnklinik i Sverige ingår det inte 

alltid som rutin en undersökning med screening för STI. Detta borde utföras åtminstone på 

unga kvinnor med recidiverande urinvägsinfektioner. I terapikompendiet för barn på 

Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, finns det inte några rekommendationer om STI-

screening för sexuellt aktiva unga kvinnor i samband med diagnostik för UVI (Neveus & 

Ågren, 2014). 

 

Metoddiskussion 

 

Detta var en studie där alla närvarande i de klasser som besöktes inkluderades och deltagandet 

var totalt, vilket var en styrka i uppsatsarbetet. En stor fördel var att samla in enkäterna i 

samband med presentationen av studien på respektive utbildning. Detta resulterade troligen i 

det höga antalet svarande. I dagens utbildningar är det vanligt att studerande gör 

uppsatsarbeten t.ex. enkät undersökningar. Detta kan göra de studerande mer motiverade att 

medverka i andras undersökningar och därmed öka svarsfrekvensen. 

 En studiespecifik enkät utformades för att ge svar på studiens frågeställningar (Hansagi & 

Allebeck, 1994; Ejlertsson, 2005). Frågeställningarna i studien besvarades väl av frågorna i 

enkäten. 
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Resultatet från studien stämde ganska väl överens med referensartiklarnas resultat och därför 

kändes valt instrument tillförlitligt. Pilotstudien genomfördes på unga kvinnor som arbetade 

på ett barnsjukhus i Mellansverige, men skulle kanske hellre ha gjorts på studerande som inte 

har lika stor sjukvårdserfarenhet. Efter insamlande av resultat av pilotstudien gjordes en 

omflyttning av frågorna vilket resulterade i att det blev bättre logisk ordning på frågorna. Vid 

analys av enkätsvaren framgick att fler mindre justeringar kunde ha gjorts. 

 

Det var stor frånvaro av studerande både på vård- och omsorgsprogrammet och på 

sjuksköterskeprogrammet vid presentationen av enkäten vilket resulterade i ett lägre 

deltagarantal än beräknat. Beräknat antal studerande var det dubbla, d.v.s. cirka 140 

studerande. En större undersökningsgrupp hade gjort reliabiliteten högre. På vård- och 

omsorgsprogrammet ordnade ansvarig kursledare att även att en grupp med studerande från 

termin två kunde inkluderas i enkätundersökningen för att därmed kunna öka antalet 

deltagare. På vårdgymnasiet upptäcktes efter insamlandet av enkäter från första 

enkätpresentationen att tre studerande inte fyllt i frågorna på baksidan av enkäten. En 

tydligare information gavs till efterkommande grupper av studerande. De studerande var 

mycket välvilliga till att svara på enkäten. Studerande på vård- och omsorgsprogrammet var 

mycket intresserade av ämnet och hade många frågor. Ämnet kändes mycket aktuellt. Även 

kvinnor som genomgått urinvägskirurgi inkluderades i studien trots att gruppen var mycket 

liten. Detta gjordes eftersom denna grupp ingår i patientklientelet som söker på 

barnkirurgiska, barnurologiska och barnmedicinska mottagningar/avdelningar.  

 

Vid utdelande av enkäten informerades deltagarna om frivillighet, fullständig konfidentialitet, 

och att deltagaren får avbryta sin medverkan när som helst, helt enligt forskningsetiska 

riktlinjer (Helsingforsdeklarationen, 2008). Det fanns inga persondata som skulle anges som 

kunde härledas till någon enskild person. Alla enkäter kommer att läggas i 

dokumentförstörare efter avslutad studie. 

 

 

Validiteten i studien kändes god men för reliabilitet hade ett högre antal deltagare behövts 

(Hansagi & Allebeck, 1994). En svaghet i studien är att antalet deltagande kvinnor som 

drabbats av UVI inte var så många (n=13) och det kunde därför inte göras statistiska 

signifikansberäkningar i den omfattning som planerats.  
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Framförallt verkade kopplingen mellan sexuell relation och UVI vara stark, så där hade en 

signifikansberäkning varit spännande att utföra. En större undersökningsgrupp hade ökat 

möjligheten att ge statistiskt signifikans i frågan om samband mellan UVI och sexuellt 

umgänge samt samband mellan tidigare kirurgi i urinvägar och UVI.  

 

Resultatet från studien, framförallt från litteraturgenomgången i bakgrunden kan 

implementeras i en uroterapeuts vardagliga arbete genom att poängtera för patienten om 

vikten av regelbundna miktions- och avföringsvanor, vanor för vätskeintag samt 

miktionsvanor i samband med sexuellt umgänge. Om uroterapeuten träffar en ung kvinna med 

återkommande problem från urinvägarna där korrigering av levnadsvanor inte hjälper mot 

recidiverande UVI finns enligt litteraturgenomgången många behandlingsalternativ att prova. 

I förebyggande syfte kan kvinnan i första hand prova med transbärsjuice därefter antibiotika 

efter samlag alternativt antibiotikaprofylax samt i framtiden probiotika alternativt vaccin. Om 

profylaktisk antibiotikabehandling krävs p.g.a. stora problem med återkommande UVI (som 

misstänks ha samband med sexuellt umgänge) är kanske antibiotika efter samlag att föredra 

eftersom total antibiotikados då troligen blir lägre i enlighet med Kodners och Thomas 

Guptons (2010) litteraturgenomgång. Eftersom UVI är en mycket vanlig åkomma är det 

många kvinnor som kan vara hjälpta av denna information och på så sätt få ett liv med god 

kvalitet.  

 

Det vore intressant att göra en större fördjupad studie på ett större antal deltagare med samma 

tema. Intressant vore också att i samma studie följa upp kvinnornas eventuella ärftlighet för 

UVI och avföringsvanor samt kvinnornas eventuella behandlingsstrategier vid UVI. För att få 

en större undersökningsgrupp med kvinnor som genomgått urinvägskirurgi bör en 

datasökning göras i journalregister med operationskoder för att säkerställa ett större antal 

svarande. Det vore även spännande att följa upp resultatet att det var de kvinnor som gick ofta 

på toaletten som främst drabbades av UVI. Detta resultat går stick i stäv mot vad litteraturen 

visar. 
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Slutsats  

 

Kvinnorna som var 16-20 år hade lägre miktionsfrekvens än kvinnorna som var 21-40 år. 

Detta kan ha varit beroende på lägre tillgång till toaletter på gymnasiet jämfört med 

universitetet, men kan lika gärna ha varit ett åldersrelaterat beteende. UVI var vanligt hos de 

unga kvinnorna och många av dem var drabbade av detta hälsoproblem.  

Det var endast tre kvinnor som genomgått urinvägskirurgi och därför gick det inte att avgöra 

om det fanns ett samband mellan UVI och tidigare genomgången urinvägskirurgi. Lågt antal 

miktionstillfällen verkade inte öka risken att drabbas av UVI i denna studie, något som kanske 

kunde ha fått ett annat resultat om undersökningsgruppen varit större. Relationen mellan UVI 

och sexuell relation verkade vara stark. Att kvinnorna 16-20 år oftare drabbats av UVI senaste 

året var troligtvis beroende på att det är vanligare med ny sexualpartner i denna åldersgrupp 

samt att sexuallivet troligen är mer aktivt i ett nytt förhållande.  

 

För de kvinnor som drabbats av återkommande UVI finns hjälp att få. Kvinnan som drabbats 

av recidiverande UVI kan försöka få bättre levnadsvanor med regelbundna toalettbesök (både 

gällande urin och avföring) och vätskeintagsvanor samt goda miktionsvanor i samband med 

sexuellt umgänge. I förebyggande syfte kan kvinnan prova med transbärsjuice eller vid stora 

besvär antibiotika efter samlag samt i framtiden probiotika alternativt vaccin. 
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Bilaga 1 

 

ENKÄT  

 

På flervalsalternativen: Ringa in det alternativ som stämmer bäst. 

 

1. Födelseår?................................................................................ 

 

2. Hur mycket dricker du under en dag (1 glas = 200 ml)? Räkna med all vätska, även fil, 

yoghurt, kaffe, te och dyl. 

 

 < 1 liter 1-2 liter 2-3 liter 3 liter eller mer 

 

3. Hur många gånger kissar du per dag? 

 

 1-3 4-8 8-12 13 eller fler 

 

4. Går du på toaletten under skoldagen/arbetsdagen? 

 

 Ja   Nej  Ibland 

 

5. Går du upp och kissar på natten? 

 

 Ja  Nej  Ibland 

 

6a. Är du opererad i urinvägarna? 

 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

6b. Om ja, vad är du opererad för? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........... 
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7. Har du haft urinvägsinfektion tidigare i ditt liv? 

  

 Ja  Nej  Vet ej 

 

8a. Har du haft urinvägsinfektion senaste året? 

Om nej, gå vidare till fråga 9. 

 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

8b. Hade du feber i samband med infektionen? 

      Besvaras om du svarat ja på frågan ovan (8a) 

 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

8c. Hur många urinvägsinfektioner har du haft senaste året? 

    Besvaras om du svarat ja på frågan ovan (8a) 

 

 1 2-3 4 el fler 

 

9a. Har du haft en sexuell relation senaste året? 

 

 Ja  Nej 

 

9b. Har du regelbundet sexuellt umgänge? 

 

 Ja  Nej 

 

 

 

Tack för din medverkan !! 
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Bilaga 2 

 

INFORMATIONSBREV  

Urinvägsinfektion (UVI) är en vanlig åkomma hos kvinnor. Det finns studier som visar att allt 

ifrån en av tre kvinnor drabbas till att varannan kvinna får UVI under sin levnad. Bland unga 

kvinnor ökar risken för UVI kraftigt med åldern. UVI föranleder ökad antibiotikaanvändning 

och därmed större risk för utveckling av resistenta bakterier. Antibiotikaanvändning medför 

en ökad samhällelig kostnad.    

 

Syftet med studien är att kartlägga unga kvinnors miktionsvanor (kissvanor) och förekomst av 

UVI. Syftet är dessutom att undersöka om ett lågt antal miktionstillfällen och/eller sexuell 

relation samt kirurgi i urinvägarna har betydelse för förekomsten av UVI hos unga kvinnor.  

 

Detta är ett viktigt område eftersom många unga kvinnor drabbas av UVI. Troligen skulle en 

viss del av dessa infektioner kunna förebyggas om unga kvinnor fick upprepad information 

om goda miktions- och tarmtömningsvanor under sin uppväxt. 

 

En studiespecifik enkät har konstruerats med nio frågor som avser att besvara studiens syfte 

och frågeställningar samt bakgrundsfrågor angående ålder och vätskeintag. Enkäten delas ut 

till studerande på vård- och omsorgsprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Frågorna tar 

cirka fem minuter att besvara. Svarsunderlaget förstörs efter avslutad studie. Enkätstudien är 

frivillig, konfidentiell, och deltagaren får avbryta sin medverkan när som helst 

(Helsingforsdeklarationen 2008). Godkännande har inhämtas från utbildningarnas rektorer 

och från kursansvarig studierektor.  

 

Ansvariga för studien är tre studerande på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap som 

gör examensarbetet i Uppsatskurs i vårdvetenskap, fortsättningskurs C.  

 

Vid frågor, kontakta ansvariga för studien: 

Viktoria Cedgård tel: 070-5387440 Handledare:                                                                                        

Kerstin Lindblad tel: 072-5522223 Päivi Adolfsson  

Anna Sandin  tel: 0705-645433                Maria Grandahl 
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Vårdvetenskap 

 
 

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE  
INOM RAMEN FÖR EXAMENSARBETE 

 
 
Preliminär titel: Miktionsvanor hos unga kvinnor relaterat till urinvägsinfektion 
 
Studiens design: se bifogad projektplan         Tidpunkt för datainsamling:2014-02-13 
Namn: 
Viktoria Cedgård 
Kerstin Lindblad 
Anna Sandin 
 
Program / Kurs: Vårdvetenskap C. Uppsatskurs. 
 

Termin:2 

Gatuadress: Akademiska barnsjukhuset 
 
Postnummer:751 85 
 

Ort: Uppsala Telefon:0705-645433     

Handledare: Päivi Adolfsson, Maria Grandahl 

Gatuadress: Husargatan 3, Box 564 

Postnummer:751 22 Ort: Uppsala Telefon:      
 

 
 Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed  x 

 

 Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

 
 
Datum: 29 jan 2014 

 
Ort: Uppsala 

  
Namnteckning ansvarig rektor/lektor: Ulrika Pöder 
 
Namnförtydligande:      
  
Institution(motsv.):  Studierektor för sjuksköterskeprogrammet 
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 Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  

 
 
Datum:  4 feb 2014   

 
Ort:  Uppsala   

  
Namnteckning ansvarig rektor/lektor: Stefan Nyhem 
 
Namnförtydligande:      
  
Institution(motsv.):  Rektor för vård- och omsorgsprogrammet. 
 


