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Sammanfattning 

Bakgrund: Män med urinläckage efter sin prostatabehandling berättar att deras urininkontinens 

påverkar självkänslan, de känner osäkerhet och begränsar sig i livets olika möjligheter. En del i 

uroterapin är att kunna erbjuda anpassade inkontinenshjälpmedel och då är det viktigt att det finns 

fungerande upphandlade inkontinenshjälpmedel att förskriva. Pacey Cuff är ett intressant 

inkontinenshjälpmedel utifrån hållbarhet och dess funktion att klämma ihop uretra. Syftet med 

pilotstudien är att utvärdera uretraklämman Pacey Cuff, om dess funktion kan kopplas till ökad 

livskvalité hos män med urininkontinens efter prostatabehandling. Metod: En pilotstudie med tio 

deltagare med vårdkontakt Region Jönköping prövade uretraklämman Pacey Cuff och utvärderades 

med intervju. Resultatet visar att fem av tio deltagare fick ökad kontroll, minskat urinläckage och 

ökad livskvalité med Pacey Cuff. Lika många fick inte Pacey Cuff att fungera. Deltagare som inte fick 

Pacey Cuff att fungera tog till sig bäckenbottenträning, anpassade sina absorberande 

inkontinenshjälpmedel och urindroppsuppsamlingshjälpmedel. Diskussion: Pilotstudien ger bland 

annat en fingervisning att fysiska förutsättningar och kognetiva förutsättningar, kopplat till ålder 

påverkar resultatet. Konklusion: Pacey Cuff uretraklämma fungerar, men bara för hälften av 

deltagarna. Önskvärt är att Pacey Cuff utvärderas i en större studie då den har en funktion som ger 

minskat urinläckage och ökad livskvalité hos de män som får den att fungera. 

 

Nyckelord: urinläckage, prostatabehandling, urininkontinens, uretraklämma Pacey Cuff, livskvalité 
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Inledning 

Många patienter som jag, blivande uroterapeut, träffar på urologmottagningen i Region 

Jönköpings län berättar att de är tacksamma över att prostatacancern är borta eller att de 

tömmer blåsan lättare när prostatan har opererats, hyvlats. Men männen som får urinläckage 

som biverkning efter sin prostatabehandling berättar att deras urininkontinens påverkar 

självkänslan, de känner osäkerhet och begränsar sig i livets olika möjligheter. Då är det viktigt 

att patienten får fungerande inkontinenshjälpmedel och att det finns bra upphandlade 

inkontinenshjälpmedel att förskriva eller erbjuda. Studier som gjorts på 

inkontinenshjälpmedel för män efterfrågar utvecklingen av uretraklämma. 2019 lanserades 

Pacey Cuff som en uretraklämma som klämmer ihop uretra utan att strypa blodcirkulationen. 

Tänk om Pacey Cuff fungerar som den beskrivs så att patienten kan kontrollera sitt 

urinläckage, känna sig trygg att inte läcka och på så vis få ökad livskvalité?  

Bakgrund 

Orsaken till behandling av prostatakörteln är flera. BPH, benign prostatahyperplasi med 

urintömningsbesvär behandlas med kirurgi, transuretral resektion prostata, TURP, s.k. hyvling 

och kan ge urinläckage som biverkning när prostatan delvis tas bort (3). Prostatacancer är den 

vanligaste cancersjukdomen hos män i Sverige och varje år diagnostiseras 10 000 män (12). 

Kurativbehandling är strålning eller kirurgi. Utveckling inom operations- och stålningsteknik 

går framåt och patienterna erhåller mer information om bäckenbottensfunktion med träning 

inför behandling och under rehabiliteringsfasen (1). Information om bäckenbottenträning 

finns tillgänglig i applikationer (13) och det utvecklas digitala vårdplaner för att patienten ska 

få tillgång till information (2). Trots det kan man få urinläckage som biverkning efter 

behandling av prostata (3). Urinläckaget är i olika omfattning, mängd och upplevs olika 

utifrån individ. Urininkontinens kan påverka självkänslan och medföra en begränsning i det 

aktiva livet och påverkar livskvalité negativt (4). Flera känner sig misslyckade eller lägger 

skuld på sig själva att de inte tränat sin bäckenbottenmuskulatur tillräckligt. En del väljer bort 

aktiviteter och känner oro för att läcka vid ”fel” tillfälle, för illalukt som kan stöta bort nära 

och kära. Sexuell dysfunktion är en känd biverkan efter prostatbehandling, där urinläckage 

kan vara en del i och påverkar livskvalitén (11).  
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Behandlingen vid stora urinläckage kan vara operativ, en artificiell sfinkter opereras in runt 

uretra, AMS 800, men alla patienter kan inte opereras eller har opererats men med 

otillräckligt resultat (3) Kvar blir att intensifiera uroterapin med livstilsåtgärder, 

bäckenbottenträning och förskriva anpassade inkontinenshjälpmedel (4,14) 

Inkontinenshjälpmedel förskrivs av utbildad vårdpersonal och förskrivs kostnadsfritt i 

Sverige. Inkontinenshjälpmedel för män som förskrivs och är upphandlade I Region 

Jönköpings län kan delas in i olika grupper, absorberande, blåstömning och 

urindroppsuppsamling. Kvinnor med urininkontinens har även inkontinensbågar som 

klämmer mot uretra via vagina som då kan minska urinläckage vid ansträngningsinkontinens. 

(18). Uretraklämman för män är inte ny uppfinning men tidigare modeller stryper åt 

blodcirkulationen, ger smärta och har inte varit ett bra alternativ (8). Uretraklämmor som 

finns på marknaden är inte upphandlade i Region Jönköping. Uretraklämman Pacey Cuff är 

utvecklad av en läkare i Canada, Jack Pacey och marknadsförs sedan 2019 i Sverige. Pacey 

Cuff är konstruerad att komprimera urinröret utan att stänga blodcirkulationen och kan på så 

sätt användas under längre tid. Pacey Cuff är tillverkad i plast, träs på penis, placeras bakom 

glans med framdragen förhud och kläms åt med ett band med kardborre. Pacey-Cuff 

återanvänds upp till 6–8 månader, rengörs med tvål och vatten (9). Studier som gjorts på 

inkontinenshjälpmedel för män efterfrågar utveckling av uretraklämma. (8) Tänk om Pacey-

Cuff fungerar som den beskrivs så att patienten kan kontrollera sitt urinläckage, känna sig 

trygg att inte läcka och på så vis få ökad livskvalité? 

Syfte 

Syftet med pilotstudien är att utvärdera uretraklämman Pacey Cuff, om dess funktion kan 

kopplas till ökad livskvalité hos män med urininkontinens efter prostatabehandling. 

Metod 

Tio män, med vårdkontakt, urologkliniken i Region Jönköping tillfrågades att delta i 

pilotstudien. Kriterierna var behandling av prostata för ett år sedan eller mer med 

urininkontinens som biverkning. 
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Tillvägagångsätt:  

Inför pilotstudien införskaffades kunskap om Pacey Cuff och kontakt togs med försäljare i 

Sverige. 

Medarbetare på urologmottagningen informerades om uretraklämman Pacey Cuff´s funktion 

och vilka patienter som troligen skulle vara hjälpta. Medarbetarna informerade sedan 

studieansvarig om patienter att inkludera i studien via mejl eller lämnade ett fysiskt 

meddelande.  

Patienten kallades till uroterapimottagningen och fick berätta sin anamnes, beskriva sitt 

läckage, vilka inkontinenshjälpmedel som används och kunskap om bäckenbottensfunktion. 

Tillsammans med patienten ses en introduktionsfilm (10) om Pacey Cuff, funktion och 

placering. Penis längd samt omkrets mäts då Pacey Cuff finns i tre olika storlekar. De får 

skriftlig information och därefter prova Pacey Cuff praktiskt. 

Uppföljande telefonsamtal efter en vecka vilket handlade om: 

 Användning 

 Funktion 

 Livskvalité 

Under samtalet utvärderades hur patienten upplevt användningen av Pacey Cuff i sin vardag, 

omfattning av användning och om det är har varit lätt eller svårt att använda Pacey Cuff. 

Patienten erbjöds ett nytt mottagningsbesök eller en ny telefontid för uppföljning och 

stöttning. 

Etik 

Då studien faller under ramen för universitetsutbildning behövdes inget godkännande av 

etikprövningsnämnd (15) Godkännande gavs av verksamhetschef på urologkliniken. 

Reflektion över att deltagarna tar en risk att pröva Pacey Cuff, den fysiska risken bedöms som 

minimal men att deltagaren skulle kunna känna sig utlämnad, besviken om Pacey Cuff inte 

skulle fungera finns. Deltagarna fick muntlig information om studien, att inga data kan 
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kopplas till person och att deltagandet är helt frivilligt och att de kunde avbryta deltagandet 

när som helst (5). 

Resultat 

Samtliga tio deltagare har fångats upp av läkare och sjuksköterskor vid återbesök eller när de 

hört av sig för förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Ingen hade avföringsläckage. Alla 

beskrev att deras urinläckage påverkade deras livskvalité negativt (6,7,13) och var positiva till 

att pröva ett nytt inkontinenshjälpmedel, uretraklämman. 

Demografisk redovisning av deltagarnas upplevelse, Tabell 1 

Deltagare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ålder 75 75 66 82 80 60 76 80 75 81 

Radikal prostatektomi 2005 2017 2018   2007 

 

2016 2016 2008 2001 

Strålbehandling 2007       2008  2018         

Transuretral resektion prostata, TUR-P       2018    2019         

Beskriver stort läckage  x     x x x     x  x 

Beskriver litet läckage   x x       x x     

Tarm problematik, gas, lös avföring x       x  x           

Lätt att applicera  x x x x x  x     x  x 

Obehag ex skav     x        x x     

Ramlar av x       x  x x   x 

Minskat läckage x x x x    x     x  x 

Ökad känsla av kontroll    x x x    x     x   

Ökad känsla av livskvalité   x x x   x      x   

Använder klämman regelbundet   x x x    x     x   

Använder inte klämman alls x       x  x x   x 

Återbesök för justering och 

undervisning 

x     x           x 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det kan diskuteras hur urvalet gjordes, den enda information som deltagarna fick inför 

besöket var att en uretraklämma fanns att pröva. Alla som var intresserade kallades. Under 

besöket kan det funnits en risk att deltagaren påverkades och svarade som den tror förväntas, 

vilket kan skapa problem med metoden (5). Om man hade givit en skriftlig information om 

studien, hur Pacey Cuff fungerar och vikten av fysiska förutsättningar, hade det gett 

deltagaren en chans att ta ställning och tackat nej till att vara med i studien. En annan faktor är 

ovana, att Pacey Cuff var ett nytt inkontinenshjälpmedel och det påverkar utprovningen och 

kunskapsöverföringen till deltagarna.  

Resultatdiskussion 

Fem deltagare, med medelålder 71,6 år, upplevde att Pacey Cuff gav dem kontroll över sitt 

urinläckage. Vilket ökade deras trygghet, gav dem möjlighet att våga vara mer avslappnad i 

fysiska och sociala aktiviteter och på så sätt ökade deras livskvalité. 

”Mycket bra att använda när det är extra viktigt att veta att man är tät, kan nu sjunga i kören 

och sitta på styrelsemöten utan att vara nervös att läcka” 

”Jag arbetar fortfarande, konsult, står och går hela dagen. Då fungerar Pacey Cuff tillsammans 

med absorberande skydd bra” 

”Innan besökte jag gärna inte platser som jag inte varit på innan, där jag inte visste var 

toaletten fanns” 

”Nu känns det bättre att vara bortbjuden, att sitta i stoppade möbler. Oro att det var en blöt 

fläck efter mig” 

”Känns bra när jag simmar, veta att man inte läcker i bassängen” 

Fem deltagare fick inte Pacey Cuff att fungera, medelålder 78,4 år. En deltagare klarade inte 

av att sätta på Pacey Cuff på grund av stor mage som skymde och nedsatt kognitiv förmåga. 

Stående så hade de inget läckage men när de satte sig så åkte Pacey Cuffen av. Två deltagare 
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som inte fick den att sitta kvar kom tillbaka för justering och fick öva men lyckades inte ändå. 

Resultatet med pilotstudien speglar den återkommande faktor som flera studier tar upp, ålder. 

Ökad ålder tillsammans med operation och strålning som ger förändrade fysiska 

förutsättningar vilket leder till ökat urinläckage och kan förklara att medelåldern på de som 

inte fick Pacey Cuff fungera var högre (6,11,17).  

Kurslitteraturen tar upp att äldre med inkontinens kan dra sig för att söka hjälp för sitt 

urinläckage. Alla vet inte att det finns hjälp att få (4). Samtliga deltagare utryckte att de 

uppskattade att få vara med i pilotstudien och diskutera sin urininkontinens. Vid 

utprovningsbesöket fick alla deltagare genomgång av bäckenbottensfunktion och träning, 

anpassa sina absorberande inkontinensskydd eller fått urindroppsuppsamlare utprovad. Två i 

pilotstudien som inte fick Pacey Cuff att fungera intensifierade sin bäckenbottenträning och 

hyrt en el-stimulerings apparat. En deltagare skickades vidare för att få bedömning för en 

AMS-800 och använder Pacey Cuff under väntetiden. Pilotstudien bekräftar att urinläckage 

påverkar livskvalitén hos deltagarna samt det är viktigt att bäckenbottenträning ska fortgå hela 

livet efter en prostatabehandling (17). Flera deltagare hade lagt bäckenbottenträningen åt 

sidan och upplevde det värdefullt att få komma för uroterapeutisk bedömning av sitt 

urinläckage även om Pacey Cuff inte fungerade för dem.  

Pacey Cuff är kostsam och kan därför ifrågasättas men kan försvaras med att den är tvättbar, 

finns ingen satt användningstid men uppskattning upp till 6–8 månader enligt tillverkaren. Det 

gör den kostnadseffektiv och hållbar. Vården ska även vara socialt hållbar och männens Pacey 

Cuff kan motsvara kvinnornas inkontinensbågar som i alla regioner i Sverige är upphandlade 

(18). Pacey Cuff är en utveckling, förbättring av uretraklämman som efterfrågades av tidigare 

studier (8) och endast tre av tio upplevde obehag vid användning. Pilotstudien gav erfarenhet 

att Pacey Cuff är ett hjälpmedel där utprovning och undervisning är betydande för funktion.  

Konkulusion 

Deltagarna i pilotstudien är för få för att dra slutsats men ger en fingervisning att ålder, 

fysiska och kognitiva förutsättningar, avgör om Pacey Cuff ska fungera och det kan ge 

riktning till vilken grupp av män som är lämpliga användare. Men en siffra, ålder säger inte 

allt och för att veta om funktion måste Pacey Cuff prövas. Pacey Cuff är ett 
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inkontinenshjälpmedel som minskade urinläckage och förbättrade livskvalitén hos fem av tio 

deltagare. Önskvärt är om uretraklämman Pacey Cuff prövades i större studie för att ge 

underlag till om Pacey Cuff är ett alternativt inkontinenshjälpmedel som ska erbjudas till män 

med urininkontinens. Kanske kan Pacey Cuff fortsätta att utvecklas och då passa fler? 

 

(10)  
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