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Abstrakt 

Enures upplevs många gånger av barn som bland det värsta som kan hända dem efter att 
förlora en förälder eller att bli blind. Det är inte bara sjukliga faktorer som kan orsaka att barn 
drabbas av enures och inkontinens, då även friska barn drabbas. Distriktssköterskan ska ge sitt 
stöd i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Syftet med denna inte-
grativa litteraturstudie var att beskriva hur urininkontinens och enures upplevs av barnet och 
vilket stöd och behandling som kan ges till barn och familj. Metod för studien var en 
integrativ litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats ur 
primärkällor bedömdes och klassificerades. Artiklarna hämtades i de internationella data-
baserna Cinahl och PubMed, där sökningarna av artiklar gjordes under vårterminen 2013. Det 
funna materialet från studierna har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet 
visar att barn upplever både självkänsla och deras livskvalitet påverkas. Barn utvecklar 
strategier för att undvika oro, skuld och skam. Behandlingsstart i tidig ålder och stöd som 
ledde till att barn blev torra var av stor vikt. Slutsatsen blev att en specialutbildad distrikts-
sköterska i varje kommun vore en önskvärd lösning i syfte att utveckla detta problemområde 
med ökad informationsspridning och nå ut till och stödja drabbade barn samt deras familjer. 

 

Nyckelord: barn, enures, familj, integrativ litteraturstudie, livskvalitet, urininkontinens 

  



 

Abstract 

Enuresis often perceived by children is considered among the worst that can happen to them 
after losing a parent or getting blind. Pathological factors can cause that children is suffering 
from enuresis and incontinence, but is not the only explanation since healthy children can be 
affected. The district nurse can provide support in accordance with good clinical practice. The 

purpose of this integrative literature review was to describe how urinary incontinence and 
enuresis affects the child and how the support and treatment can be given to the child and 
family. Methodology for the study was an integrative literature review based on 13 scientific 
articles in which qualitative and quantitative data from primary sources were assessed and 
classified. The article has been found in the international databases Cinahl and PubMed, 
where the searching was made during the spring semester of 2013. The found material from 
the studies was analyzed using a content analysis. The results show that children experience 
both self-esteem and that their quality of life is affected. Children develop strategies to avoid 
anxiety, guilt and shame. Initial treatment at an early age and support that led to the children 
became dry was of great importance. The conclusion was that a specially trained district 
nurse in each municipality would be a desirable solution in order to develop this problem area 
with increased information dissemination and outreach and support affected children and their 
families. 
 
Key words: children, enuresis, family, integrative literature review, quality of life, urinary 
incontinence 
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Introduktion 
Enures, den vetenskapliga termen för sängvätning eller nattväta, upplevs många gånger av barn som 

bland det värsta som kan hända dem efter att förlora en förälder eller att bli blind. Urininkontinens 

innebär oplanerad tömning eller läckage vid oväntat tillfälle eller plats (Nevéus et al., 2006). Enures 

är det vanligaste urologiska problemet i barndomen och associeras med stor känslomässig stress hos 

barn och familj (Tobias, 2000). Njursjukdom, urinvägsinfektion och diabetes bör uteslutas vid debut 

av enures och urininkontinens. Överaktivitet i blåsan med enures eller urininkontinens som följd kan 

vara orsakad av förstoppning där tarmen blir full av avföring och deformerar urinblåsan. Problemen 

försvinner när förstoppningen behandlats (Mattsson & Nevéus, 2011, s. 72, 74). Distriktssköterskans 

holistiskt hälsofrämjande synsätt är en av grunderna vid bemötande av barn i alla åldrar. Det ingår i 

distriktssköterskans kompetens och kunnande att göra barnet starkare för att uppnå en god hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007, s. 7; SSF, 2008a, s. 7, 8, 11). 

Bakgrund 

Innan 1980-talet var den allmänt accepterande sanningen att enures och urininkontinens var en 

psykisk åkomma där omognad, dålig uppfostran eller sexuell frustration var orsaken. Nu har 

forskarna funnit att barn med enures har större urinproduktion, polyuri, under natten än andra barn. 

Detta beror i sin tur på en brist på vasopressin (ADH), ett antidiuretiskt hypofys-baklobshormon, 

vilket leder till att urinblåsans kapacitet inte är tillräcklig i förhållande till njurarnas utsläppta mängd 

urin (Ritting, Knudsen & Norgaard, 1989). Det finns ingen förklaring till varför barnen inte vaknar 

när blåsan är full. Forskarna har sett att barn med enures inte vaknar när de borde och kan definieras 

som svårväckta. Detta eftersom både blåstöjningen och detrusorkontraktioner är starka stimuli för att 

vakna. Trots denna vetskap finns det inga belägg för att alla barn med enures har ett avvikande 

sömnmönster (Wolfish, Pivik & Busby, 1997). 

En bred grund behövs för att förstå barn med enures och urininkontinens. En förförståelse bör finnas 

för barns psykosociala utveckling, vad som anses med enures och urininkontinens och vilka sjukliga 

faktorer som påverkar. Det är ofta en distriktssköterska som möter dessa barn och definition av 

dennes roll ges. I basen har Orems holistiska teori vilat.  

Barns psykosociala utveckling 

Barns psykosociala utveckling utvecklas i en gemensam interaktion mellan människor där den egna 

familjen är den viktigaste. När barnet växer upp utvecklas kontaktnätet utanför hemmet och 

kamrater, skolpersonal och skolsköterska kan komma att bli viktiga i barnets och ungdomens 
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utveckling (Östberg, 2009, s. 33). Den psykosociala utvecklingen hos barn beskrivs utifrån Erik H 

Eriksons teori. Teorin bygger på att barnet konfronteras med en kris som i det här sammanhanget 

inte är något hotande utan nästa steg för en fortsatt utveckling. Barn som är i fyra till fem års ålder 

börjar här med en mer medveten planering för att på ett mer aktivt sätt kunna genomföra olika 

aktiviteter på egen hand. Den här utökade aktiviteten hos barn stöter ibland på hinder då 

otillräckligheten och motstånd från vuxna kan leda till att barn känner skuld för att ha gått för långt. 

Denna form av skuldkänsla kan leda till att barn tappar sin initiativförmåga helt. I sex till tolv års 

ålder utvecklar barn sin förmåga att avsluta en uppgift med koncentration och ihärdighet. Barn kan 

nu få en känsla av ofullkomlighet. Detta kan leda till uppgivenhet över sin brist. Risken att uppfatta 

sig själv som medelmåtta och mindervärdig ökar. I puberteten, 13-18 år, kommer utmaningen att 

hitta sin egen identitet. Det handlar om yttre och inre förändringar som utgör små strider för 

tonåringen. Förändringarna gör att jaguppfattningens stabilitet och kontinuitet hotas. Detta leder till 

att flera olika roller och identiteter måste prövas och kan leda till en identitetsförvirring (Evenshaug 

& Hallen, 2001, s. 416-418).  

Enures och inkontinens 

Enures diagnostiseras utifrån olika kriterier och benämns som primär och sekundär enures. Primär 

enures diagnostiseras när barnet inte haft någon period av torra nätter på sex månader. Sekundär 

enures är återkomsten av enures hos barn som varit torra mer än sex månader och därefter börjat 

sängväta igen. Då är risken hög att det samtidigt finns ett kroppsligt eller själsligt problem knutit till 

enuresen (Ellington & McGuinness, 2012; Läckgren & Nevéus, 2005; Mattsson & Nevéus, 2011, s. 

14). Orsaker till att barn drabbas av enures och urininkontinens kan vara genetiskt underliggande i 

släkten, inlärningsproblematik, ändrade rutiner som att flytta till en annan ort eller att få ett syskon 

samt stress eller ångest i livet. Enuresens ärftlighet är som nämnts en välkänd faktor. Antingen har 

en och ibland båda föräldrarna haft samma problematik under sin uppväxt (Mattsson & Nevéus, 

2011, s. 69). Redan vid tre till fyra års ålder kan barn styra sin blåsa, men åldern kan variera. Barnen 

har lärt sig uppfatta signaler från blåsan och styr miktionerna viljemässigt. De flesta barn kan även 

viljemässigt skjuta fram samt starta miktionen, fast blåsan bara är halvfylld. Barn kan på liknande 

sätt använda miktionen som ett styrmedel för att dra åt sig föräldrarnas intresse och få 

uppmärksamhet. En tredjedel av alla barn som har inkontinens har även problem att kontrollera 

avföringen. Det går inte att utesluta att blåsan kan retas psykogent. Det kan även finnas inslag av 

felinlärt beteende, barnets förmåga att koncentrera sig, lyssna på råd från andra och vilken strategi 

barn använt vid plötslig detrusorkontraktion kan vara avgörande faktorer (Mattsson & Nevéus, 2011, 

s. 43-45, 74).  
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Nevéus (2003) har sett samband mellan polyuri, detrusoröveraktivitet, svårväckbarhet och enures. 

Alla dessa patogenetiska faktorer har sitt ursprung från övre pons och kan vara förklaringen till 

enuresens ärftlighet. En störning i denna del av hjärnstammen påverkar retikulära aktiverings-

systemet. Här styrs uppvaknandet ur sömnen. Intill ligger centra som koordinerar detrusorns och 

sfinkterns funktion. Det här området runt pons har även indirekt och direkt koppling till 

hypotalamuskärnan där vasopressin produceras i hypofysbakloben. Sömndjupet och detrusor-

konstraktionen förstärks som orsak då barn med polyuri med hormonell eller renal orsak vaknar när 

blåsan är full. 

Sjukliga faktorer 

Sjukliga faktorer kan orsaka att barn drabbas av enures och urininkontinens. När barn söker vård ska 

eventuella underliggande sjukdomar utredas och uteslutas. Här inkluderas diabetes, kroniska 

njursjukdomar, viss medicinering som kan vara diuretika och litium samt droger som har en 

sederande effekt på barnet. Urinvägsinfektion och förstoppning kan reducera full blåskapacitet samt 

anatomiska skador på blåsa och urinvägar utesluts (Berry, 2006). Nattliga andningshinder kan vara 

ytterligare en förklaring varför enures drabbar vissa barn som lider av snarkningar eller sömnapnéer. 

För att komma till rätta med detta behövs en operativt avlägsnande av tonsillhypertrofi eller 

adenoider. Den ökade mängden urin som bildas kan komma av de ändrade tryckförhållandena som 

uppstår i thorax (Weider, Sateia & West, 1991). 

Definition av distriktssköterskans roll  

Distriktssköterskans arbete består av att främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa samt 

att lindra lidande. Genom att ha ett pedagogiskt synsätt och förstå vad som inverkar på lärande kan 

distriktssköterskan hjälpa individen skapa egna inlärningsredskap, få förståelse för sin egenvård och 

det kan leda till ett minskat lidande. Tvärtom effekt kan skapas när barn inte får den information de 

behöver på ett pedagogiskt sätt (SSF, 2007, s. 7; SSF, 2008a, s. 7, 8, 11). Distriktssköterskan ska 

genomföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet består i 

stor utsträckning av att både självständigt och i samarbete med exempelvis läkare behandla, 

informera och utbilda patienter. Kontakten med barn ska utformas och genomföras i samråd med 

barnet och föräldrarna där omtanke och respekt ska genomsyra mötet med familjen (Friman, 

Wahlberg, Mattiasson & Ebbeskog, 2013; SFS 1982: 763, 2b §; SFS 2010:659, kap. 6, 1 §).  

Distriktssköterskan arbetar inom flera olika verksamhetsområden bl.a. barnhälsovård [BHV] och 

elevhälsa i skolan. Målet för distriktssköterskan som arbetar inom BHV är bl.a. att förebygga, 

upptäcka och förhindra fysisk och psykisk ohälsa, ge stöd till föräldrar i deras föräldraskap samt ge 

behovsanpassat stöd och vård till barn och dess familj (Blennow & Silverdal, 2012, s. 71; 
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Rikshandboken, 2011). Skolsköterskans uppgift är idag av hälsofrämjande karaktär där erfarenhet 

och en hög kunskapsnivå om faktorer som främjar ungas hälsa leder till att problem hos eleverna 

tidigt kan upptäckas (Morberg, 2012, s. 47-48). Helheten kring eleven ska kunna ses och medicinsk 

bedömning av situationer göras och även skapa en trygg skolmiljö utan hot och våld (Evans & 

Ficca, 2012).  

Teoretisk referensram 

Distriktssköterskan har inget givet förhållningssätt att jobba efter när det gäller barn med enures och 

urininkontinens. Den teoretiska referensram som valts för denna studie är Dorothea Orems holistiska 

egenvårdsteori. Här menar Kirkevold (1994, s. 92-93, 96; SSF, 2008b) att denna teori grundar sig i 

en förvärvad förmåga som influeras av omgivningar och faktorer i miljön. Teorin innefattar 

begreppet omvårdnadskapacitet som omfattar kunskaper, förhållningssätt, förmågor och 

karaktärsdrag som behövs för att kunna utöva omvårdnad. Enligt Orem använder sig professionella 

hjälpare som sjuksköterskor av olika metoder. Dessa kan vara att vägleda en annan person, ge stöd, 

skapa utvecklande miljöer samt undervisa en annan person. Dessa insatser leder till en ökad förmåga 

till egenvårds aktivitet hos den person som behöver omvårdnaden. Orem menar att teorin syftar till 

att personer i situationer där de inte kan utföra vissa åtgärder själva som att upprätthålla liv, hälsa 

och välbefinnande blir det då sjuksköterskans uppgift att kompensera för denna brist.  

Problemformulering 
Barn med olika diagnoser kan påverkas på många olika sätt, till exempel har låg självkänsla setts i 

samband med depressioner, ätstörningar och identitetsproblem (Button, Loan, Davis & Sonuga-

Barke, 1997; Lewinsohn, Gotlib & Seeley, 1997). Det är viktigt med en ökad förståelse om hur 

vardagslivet påverkas hos de barn som drabbats av enures och inkontinens. Råd till familjerna om 

hur problemet påverkar i vardagslivet och familjernas situation berörs, bör tas på allvar och inte 

underskattas. Att veta i vilken psykosocial utvecklingsfas de befinner sig i underlättar bemötandet av 

dessa barn. Kunskapen kring hur enures och urininkontinens upplevs medverkar till en större 

förståelse hos distriktssköterskan. Genom att sammanställa forskningsläget önskas följden bli en 

ökad förståelse, ett förbättrat förhållningssätt och ett bättre omhändertagande av dessa familjer. 

Syfte 
Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att beskriva hur urininkontinens och enures upplevs 

av barn och vilket stöd och behandling som kan ges till barn och familj. 
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Metod 

Litteratursökning  

För att urskilja de artiklar som stämmer överens med studiens syfte har en ingående orientering av 

tillgänglig litteratur gjorts i ämnet. De sökord som använts var urinary incontinence in children, self-

esteem, nurse* och enuresis in children. Sökningarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl 

under vårterminen 2013. Inklusionskriterierna var friska barn, 5-17 år med någon form av enures 

eller urininkontinens och det som exkluderades under granskningsprocessen var artiklar som 

innehöll sjuka barn, det vill säga barn med fysisk eller psykisk diagnos för att undvika medicinsk 

bedömning, vuxna och review artiklar. Efter fulltextgranskning exkluderades 19 artiklar då 

innehållet inte stämde överens med syftet. Sammanlagt har 13 artiklar inkluderats i resultatet, se 

fullständig sökhistorik i tabell 2. Artikelsammanställning redovisas i bilaga 1. 

Kvalitetsgranskning 

Klassificering av studierna utfördes med systematik enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16) (tabell 1). 

Studiernas vetenskapliga kvalitet värderades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48-49) utifrån en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III).  

 

 

Tabell 1 Klassificering av studier (SBU/SSF nr 4, 1999, s. 15 -16) 

Randomiserad kontrollerad studie (C). En jämförande studie där det utförts en slumpvis 

fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper.  

Prospektiv studie (P). Dessa studier gör jämförelser mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning.  

Retrospektiv studie (R). Denna typ av studie analyserar ett historiskt material, till exempel 

journalhandlingar.  

Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom intervjuer, 

berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen, till 

exempel personens upplevelser och erfarenheter. 
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Tabell 2 Fullständig söktabell som använts i databaserna PubMed (Medline) samt Cinahl Ebsco 
vårterminen 2013 

Sökord Antal träffar 

PubMed 

Antal 

träffar 

Chinahl 

Urval för 

granskning 

Granskade 

till resultat 

Exkluderade 

Urinary incontinence 

in children 
3467     

+ self esteem 37  11 4 7 

+ nurse* 0     

+utökat antal år till 

1998 
  2 1 1 

Urinary incontinence 

in children 
 112    

+self esteem  2 1 (dubblett) 0 1 (dubblett) 

+nurse  8 1 0 1 

Enuresis in children 3875     

+nurse* 66  11 1 10 

+utökat antal år till 

1998 
  6 6 0 

      

Enuresis in children  75    

+nurse*  6 1 (dubblett) 0 1(dubblett) 

      

Manuell sökning   1 1 0 

Summa:   = 34 med 

dubbletter 

13 21 med 

dubbletter 

 

Design och analysmetod  

En integrativ litteraturstudie användes som design för studien där kvantitativ och kvalitativ 

forskning sammanställts och resultatet från materialet har styrkt och förstärkt varandra. Metoden ger 

en kraftigare förståelse av området som granskats med betydelse för omvårdnaden (Polit & Beck, 

2011, s. 673; Whittemore & Knafl, 2005). En systematisk ansats har använts för litteraturstudien där 

kvalifikationen är att det finns tillräckligt med material som utgörs av god kvalitet. Därefter har 

proceduren skett utifrån en integrativ arbetsprocess där första steget är att formulera syftet samt att 

ange nyckelord för studien. Det andra steget är en grundlig litteratursökning, steg tre är en 

datautvärdering för att hitta artiklar som motsvarar inklusionskriterierna, steg fyra innefattar en 

kvalitetsgranskning och i steg fem görs en analys av de artiklar som hittats (Forsberg & Wengström, 

2008, s. 30; Whittemore & Knafl, 2005).  
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Studien inkluderar 13 artiklar som har klassificerats, analyserats samt kategoriserats. För att kunna 

få en helhetsbild och på ett bra sätt sätta sig in i materialet har de aktuella studierna lästs flera 

gånger. För att ta fram de granskade artiklarnas huvudfynd användes innehållsanalys, som 

kännetecknas av ett systematiskt klassificerande av data för att finna mönster (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 150). För att inte studiernas resultat skulle feltolkas när det lyftes ur sitt 

sammanhang lades stor vikt vid att noggrant läsa studierna, analysera studierna både individuellt och 

tillsammans samt att markeringar med överstrykningspenna gjordes i texten. Efter detta moment 

ombildades utvunnen data från studierna som sorterades in i frågeområden utifrån syftet och detta 

sammanställdes med data som liknade varandra för att kunna urskilja mönster och förhållanden 

mellan uttagen data. Under dessa frågeområden kategoriserades materialet efter en process där 

författarna har diskuterat fram och tillbaka, från att kunna se helheten till att läsa om igen och ändra 

materialet. Data delades in efter likheter, olikheter samt mönster och utifrån det sorterades efter 

kategorier, som är den aktuella studiens rubriker i resultatet (figur 1).  

Etiskt ställningstagande 

God etik är betydelsefull i vetenskaplig forskning. Ny kunskap ska vägas mot kravet att skydda de 

människor som deltar i studien (Forsberg & Wengström, 2008, s. 144). En etisk granskning ska 

alltid göras när människor ingår i vetenskapliga studier. Studier som väljs bör ha blivit godkända av 

en etisk kommitté eller att det gjorts tydliga etiska överväganden (Polit & Beck, 2011, s. 172). I den 

aktuella studiens inkluderade artiklar var sex artiklar granskade av en etisk kommitté. De resterande 

sju artiklarna hade på ett tydligt sätt genomgått ett etiskt resonemang och förhållningssätt då de ändå 

följde de etiska normerna som ex. att få samtycke av föräldrar och barn till att delta i studien. Denna 

studie har inte genomgått någon etisk kommitté då materialet baseras på tidigare dokumenterad 

kunskap där frågor ställs till litteratur och inte till människor (Forsberg & Wengström, 2008, s. 78). 
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Resultat 
I denna integrativa litteraturstudie presenteras resultatet utifrån frågeområdena hur barn upplever 

enures och urininkontinens och vilket stöd och behandling som kan ges till barn och familj. 

Länderna som studierna kommer ifrån är Belgien, Hong Kong, Israel, Nederländerna, Nya Zeeland, 

Skottland, Storbritannien, Sverige och USA. Kategorierna som framkommit presenteras i figur 1, 

och utgör rubrikerna i resultatet.  

 

 

Figur 1 

 

Upplevelser 

En försämrad livskvalitet 

Livskvaliteten påverkas negativt hos barn med enures och urininkontinens. I tre studier med 

kvantitativ design, visade sig barn med enures och urininkontinens ha sämre livskvalitet jämfört med 

barn utan någon form av inkontinens. Självskattningsskalor och frågeformulär användes i studierna 

och visade på signifikanta skillnader mellan grupperna och deras livskvalitet (Bower, 2008; Gladh, 

Eldh & Mattsson, 2006; Natale, Kuhn, Siemer, Stöckle & von Gontard, 2009). I en prospektiv 

interventionsstudie skattade skolbarn med urininkontinens sin livskvalitet sämre än kontrollgruppen. 

Detta framkom i de frågeformulär som användes där frågorna inkluderade barnens sociala situation 

och deras självkänsla (Gladh et al., 2006). 

Upplevelser

• En försämrad livskvalitet 

• Oro, skuld och skam

• Påverkad självkänsla

Stöd och 

Behandling

• Stöd till föräldrar

• Stödjande skolmiljö

• Behandlingar från hälso och sjukvården
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Två kvantitativa studier visade att den största skillnaden i livskvalitet fanns hos äldre barn. Barn 

över 12 år visade på en signifikant sämre livskvalitet jämfört med yngre barn gällande valet av 

fritidsaktivitet. Valet av aktivitet styrdes inte av barnets intresse utan det som visade sig vara 

avgörande för vad barnet valde, var hur de kunde dölja sitt urinproblem när de utförde sin 

fritidsaktivitet (Bower, 2008; Gladh et al., 2006). Morison, Tappin och Staines (2000) har analyserat 

ungdomars strategier och kapacitet vid enures i en kvalitativ och kvantitativ studie. I studien 

användes ett frågeformulär som bas för strukturerade intervjuer och 40 familjer deltog i en 

sjuksköterskeledd enures klinik. Studien visade att enbart 38 % trodde de hade en förmåga att bli fri 

från sin enures samt att 70 % tyckte att det var viktigt att kunna känna sig lycklig. Föräldrarna 

värderade inte glädje lika högt som barnen och glädje hade mindre betydelse i vardagen för de 

vuxna.  

Oro, skuld och skam 

En kvalitativ deskriptiv intervjustudie av Lundblad, Berg och Hellström (2007) påvisade att barn 

med enures och inkontinens upplevde oro, skuld och skam. I intervjuerna framkom att barn hellre 

hittade på olika strategier och egna knep för att inte avslöja sin problematik. Strategierna kunde vara 

att gå omkring, stå med benen isär, stretcha eller att tänka på döden för att inte börja skratta. Barnens 

lösningar ledde ofta till fysiska olägenheter och koncentrationssvårigheter, men hellre det än att 

avslöja och berätta om sin problematik. Bower (2008) och Natale et al. (2009) påvisade i två studier 

med kvantitativ design att kreativiteten att finna egna lösningar ökade med åldern. Äldre barn visade 

mer nervositet över sina enures och urininkontinens än de yngre barnen och de tolkade lättare 

föräldrarnas reaktioner på ett negativt sätt. När barnen blev äldre upplevde föräldrarna sig mer 

irriterade över situationen som uppstod när det blev blött i sängen. Den stress föräldrarna kände för 

enures problematiken förde de över på sina barn (Bower, 2008; Natale et al., 2009). I en studie av 

Morison et al. (2000) visade sig att barns oro för enures problematiken kunde leda till att föräldrar 

kände skam för att avslöja enuresen. Här inkluderades personer som var i familjens närhet och även 

den erfarne skolsköterskan. En kvantitativ prospektiv studie av Bael et al. (2007) påvisade att 

föräldrar underrapporterade enures och urininkontinens för att undvika skuld och skam för barnet. 

Ett validerat frågeformulär besvarades av föräldrar och uroterapeuter före och efter barns 

behandling. I studien under-rapporterades 45 % av fallen jämfört med uroterapeutens rapportering. 

Barnen var i åldern 6-12 år och randomiserades i två undersökningsgrupper. En grupp fick 

blåsträning, läkemedel som bestod av oxybutynin och information om vikten av att skriva 

kissdagbok. Kontrollgruppen fick ingående information som var ägnad till både barn och föräldrar 

och handlade om faktorer kring urin-problemet och dess hygien.  
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Påverkad självkänsla 

Tre kvantitativa studier har påvisat att nedsatt självkänsla gav en signifikant högre beteendestörning 

och en känsla av underlägsenhet hos barn med enures och urininkontinens än hos kontrollgruppen. 

Frågeformulär och skattningsskalor visade på att barn hade en negativ upplevelse av sina problem 

som visade sig med nedsatt självkänsla (Hägglöf, Andrén, Bergström, Marklund & Wendelius, 

1998; McKillop, MacKay & Scobie, 2003; Natale et al., 2009). En kvantitativ prospektiv studie med 

syftet att utvärdera förhållandet mellan självkänsla och självbild hos barn med enures genomfördes. 

Självskattningsskalor användes på 72 pojkar och 42 flickor mellan 6-16 år. Barn skattade sig själv 

gällande sin enures. Det påvisades att kopplingar fanns mellan barns självbild och att vara drabbad 

av enures. Barn med enures och problem med flertalet enuresnätter per vecka påvisade en sämre 

självkänsla än kontrollgruppen (Collier, Butler, Redsell & Evans, 2002). I en prospektiv 

interventionsstudie fick 359 neurologiskt friska barn med urininkontinens och 239 barn utan 

urininkontinens fylla i ett frågeformulär. Barn med urininkontinens självskattade sig lägre i de 

grundläggande och intellektuella funktionerna, sociala relationer, välbefinnande och självkänsla än 

kontrollgruppen. I åldern 9-12 år skilde skattningen sig mest inom området välbefinnande och 

självkänsla. För barn över 12 år fanns det inga signifikanta skillnader utom för val av 

fritidsaktiviteter, som inte påvisades i övriga åldersgrupper (Gladh et al., 2006).  

När det gäller skillnad mellan pojkar och flickor gällande enures har resultat från olika studier pekat 

åt olika håll. Hägglöf et al. (1998) påvisade att pojkar hade lägre självkänsla än flickor och i Bower 

(2008) och Collier et al. (2002) påvisades att flickor hade lägre självkänsla än pojkar. Flickor 

påvisade en signifikant högre skala gällande positiv självbild jämfört med pojkar men det har även 

framkommit att självkänslan var signifikant högre hos pojkar än hos flickor. Barn som hade blivit 

kontinenta hade en signifikant bättre självkänsla efter 6-månaders uppföljning jämfört med barn med 

kvarstående enures- och inkontinens problematik. Vid behandling av enures- och inkontinens-

problematik, som givet resultat, kan barnens låga självkänsla normaliseras (Hägglöf et al., 1998).  

Stöd och behandling 

Stöd till föräldrar 

Det framkommer i studierna att stöd önskas av familjerna från skola och hälso- och sjukvård. En 

studie av Tappin, Clarke, Ross och Bell (2003) påvisade att distriktssköterskan inte uppfyllde 

föräldrars behov av ett tidigt insatt stöd när deras barn drabbats av enures. Metoden som använts är 

kvalitativ kohort och genomfördes mellan år 1996 till 2000. Inledningsvis intervjuades 413 stycken 

föräldrar vars barn drabbats av enures och de semistrukturerade intervjuerna utfördes i hemmet. 

Några år senare gjordes en uppföljning med frågeformulär via telefonkontakt med 30 % av det 
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ursprungliga antalet föräldrar. Ytterligare undersökningar utfördes år 1999 med 40 barn som ingick i 

den sjuksköterskeledda enures klinik där skattningsskalor användes. Den här kohortstudien visar på 

att föräldrar upplevde att deras läkare inte tog dem på allvar samt att föräldrar önskade ett 

regelbundet stöd från distriktssköterska och läkare och det skulle underlätta det vardagliga livet för 

familjerna. Information om var madrasskydd, lakan eller örngott med larm kunde införskaffas 

önskades också i större utsträckning för att underlätta vardagen. I en studie av Natale et al. (2009) 

visade sig föräldrar behöva mer rådgivning från distriktssköterskan/skolsköterskan och barn 

behövde extra hjälp med sin problematik. Svårtolkade uttalanden från partner eller distriktssköterska 

oroade den andre föräldern mycket. Bristen på stöd kunde leda till att familjen hoppade av 

behandlingen. Morison et al. (2000) studie syftade till att undersöka sambandet mellan den unges 

uthållighet och dess resultat efter behandling. Hela 43 % av föräldrarna upplevde att deras ungdomar 

hade låg uthållighet när det gällde att följa de råd de fått som stöd för att nå resultat av behandlingen. 

Föräldrarna uttryckte en önskan att ungdomarna skulle ansträng sig mer för att nå målet. 

Stödjande skolmiljö 

Barn med enures och urininkontinens har behov av en stödjande skolmiljö. En kvalitativ 

intervjustudie med öppna frågor av Lundblad et al. (2007) syftade till att beskriva hur barn med 

urininkontinens upplevde skolan. Resultatet visade att toaletterna i skolmiljön påverkade barnens 

toalettvanor. Det visade sig att barn tyckte att toaletterna luktade illa, var ohygieniska och kunde 

leda till panikkänslor. Lärarnas regler för besök på toaletten under lektionstid varierade och var inte 

konsekventa. Detta kunde leda till att barn fick vänta för länge och det i sin tur ledde till att dessa 

kände sig bundna till lärarens välvilja. Svårigheterna med att hantera låset och att det gick att 

manipulera låset från utsidan ledde till rädslor. Hälften av barnen berättade om sina urinproblem för 

läraren och det upplevdes både positivt och negativt. Det positiva var att barnen blev påminda av 

lärarna att gå till toaletten. Det negativa var att läraren flera gånger avslöjade för övriga klassen att 

det enskilda barnet hade urinproblem och därför fick gå på toaletten ett flertal gånger under 

lektionstid. Klasskamraterna kunde vara ett stöd, men samtidigt kunde de utnyttja situationen med 

att på ett nedlåtande sätt påminna sin ”kompis” att gå till toaletten. Flera barn valde att tränga undan 

sina fysiska urinproblem, på bekostnad av sitt psykiska välbefinnande. Detta för att de inte klarade 

av att hantera situationen med kompisarnas påtryckningar, lärarnas regler och det egna behovet. 

McKillop et al. (2003) mixdesignade studie påvisade att barn undvek platser där de inte kände sig 

säkra. Studien som använt sig av både kvalitativ och kvantitativ design i form av fokus-

gruppintervjuer, granskning av journalanteckningar samt intervjuer enskilt med barn, visade att barn 

undvek att åka med på skolläger. Detta pga. att barn upplevde det pinsamt att inte hinna på toaletten. 
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En strategi för barnen att klara av situationen var att inte dricka så mycket eller inte dricka något alls 

för att undvika misslyckande. 

Behandling från hälso- och sjukvård 

Behandling från hälso- och sjukvården kan vara viktigt för barn med enures och inkontinens. 

Resultatet från en kohortstudie påvisade att en samordnad hälso- och sjukvård önskades för barn 

med enures. Detta för att möjliggöra en tidig behandlingsstart redan när barn var i 3-3,5 års ålder. Då 

det visat sig att 40 % av alla barn var regelbundet blöta efter att de slutat med blöjor på natten. För 

att se hur sjukvården såg på den höga procenten tillfrågades allmänläkare hur de upplevde 

problemet. Av de tillfrågade allmänläkarna önskade 91 % en specialistverksamhet inom enures-

området för att kunna påbörja behandling tidigare (Tappin et al., 2003). En annan syn hade den 

kvantitativa studien av Hägglöf et al. (1998) där det visar sig att enures och urininkontinens 

betraktas som små hälsoproblem för dem inom sjukvården. De ansåg att enures förväntas försvinna 

av sig själv efter en mognadsprocess hos barn. 

En studie med kvantitativ design visade att självkänslan hos barn med enures eller urininkontinens 

normaliserades efter ett tidig insatt stöd som i denna studie bestod av endera sänglarm, desmopressin 

medicinering eller träningsprogram. Studien syftade till att studera självkänslan hos barn med enures 

och inkontinens. Med hjälp av självskattningsskalor framkom det att tidig behandlingsstart var att 

rekommendera. Start för behandling rekommenderades från 5-6 års ålder. Den tidiga behandlings-

starten är nödvändig för att slippa följdproblem som dålig självkänsla i äldre åren (Hägglöf et al., 

1998). En kvantitativ prospektiv interventionsstudie med syfte att kunna få argument för tidigt 

insättning av behandling för barn med enures påvisade att yngre barns behandling var eftersatt från 

hälso- och sjukvården. Studien vände sig till barn i åldern 7-12 år och det visade sig att barnen blev 

fri sin enures genom råd och stöd i form av enureslarm, urinhämmande medicinering eller 

träningsprogram för regelbundna toalettbesök. (Gladh et al., 2006). En annan kvantitativ studie där 

frågeformulär använts och som utvecklats för att mäta effekten av barns välbefinnande påvisade att 

låg behandlingseffekt kan vara signifikant associerad med försämrad självkänsla. Pojkar med enures 

och urininkontinens påvisade större påverkan på självkänslan än flickor vid lågt resultat av 

behandlingen (Bower, 2008).  

I en kohortstudie av Tappin et al. (2003) gjorde skolsköterskan en behovsbedömning och 

dokumenterade förekomsten av enures och där materialet därefter följdes upp efter några år. Utifrån 

semistrukturerade intervjuer påvisades att barn inte trodde att behandlingen skulle fungera så att de 

kunde bli fri sin enures. En studie av Morison et al. (2000) där en mixmetod använts med både 
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intervjuer och frågeformulär påvisades att 38 % av barnen gick in i behandling med tron att de hade 

förmågan att bli torr på natten.  

I en kvantitativ randomiserad studie av Leebeek-Groenewegen, Blom, Sukhai och Van Der Heijden 

(2001) fick testgruppen med 47 barn, sänglarm kombinerat 40 mikrogram intranasal desmopressin 

som gavs 30 minuter före sänggående. Kontrollgruppen fick sänglarm kombinerat med placebo 

nässpray. En behandling i tre veckor med sänglarm och läkemedel påvisade en minskning av enures. 

Efter sex månaders uppföljning fanns det ingen skillnad mellan test- och kontrollgrupp. Både test- 

och kontrollgrupp hade ett lågt långsiktigt resultat på ca 37 %. McKillop et al. (2003) mixdesignade 

studie visade på att lyckad behandling definierades när enures uteblivit 14 nätter i följd. I den 

traditionella behandlingen används dagböcker för att se ett mönster i antal miktioner och urinmängd. 

I en kvantitativ studie av Bael et al. (2007) påvisades att dagboksanteckningarna var inkonsekvent 

ifyllda gällande miktion och tömd mängd urin hos inkontinenta barn. Tömningsfrekvensen 

överskattades i dagböckerna jämfört med vad uroterapeuten noterat.  

Hälso- och sjukvårdsbehandling kan bestå av multimediautbildning och kan vara ett sätt för barn att 

lära sig mer om sitt hälsoproblem. Redsell, Collier, Garrud, Evans och Cawood (2003) påvisade i sin 

kvantitativa studie som utvärderade effekten av barns informationsförsörjningsbehov, att multimedia 

inte är effektivare för inlärning än traditionellt material som broschyrer. Barn som har långvarig 

enures och redan provat ett antal olika behandlingsalternativ har svårt att få en ökad kunskap av 

multimediautbildning. McKillop et al. (2003) mixdesignade studie påvisade att när barn får vara 

delakatiga i behandlingen och fylla i dagboken själv ökade barns engagemang och föräldrarnas 

uppgift blev att stämma av i dagboken. Detta samarbete ökade tillförlitligheten. Barn som var 

flexibla att ta till sig nya instruktioner visade bäst resultat i behandlingen. Samarbete fördes mellan 

barn och distriktssköterskan i större utsträckning än med föräldrarna.  

I en kvantitativ studie av Ronen, Hamama och Rosenbaum (2012) påvisades att när distrikts-

sköterskan och barn samarbetade i en gemensam process där de planerade, satte upp mål och 

klargjorde förväntningar ledde det till att behandlingen fungerade. Studien syftade till hur barn 

kunde se framsteg i behandlingen och om barns framtidsutsikter skulle förbättra deras inflytande och 

kontroll vid enures. Barn lärde sig att känna igen tecken och konsekvenser i nuvarande situation och 

hur de sedan kunde känna igen, planera och förutsäga så inte missöden uppstod samt att de fick öva 

inlärda färdigheter. Med denna nya förvärvade kunskap blev barn mer förtrogen med detta 

förhållningssätt och fick större inflytande gällande sin enures. McKillop et al. (2003) mixdesignade 

studie påvisade i den kvalitativa delen att en viktig uppgift för distriktssköterskan var att förklara för 
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barnet och familjen att de inte var ensamma om urininkontinensen. Information som behövde 

belysas var vikten av kommunikation, hjälpsamhet och lyhördhet inom familjen. Informationen bör 

även ges skriftligt. Resultatet visade att distriktssköterskan kan uppmana föräldrar att köpa god 

kvalitet på madrass-, täck- och kuddskydd. God effekt av distriktssköterskans stöd och råd som gavs 

förbättrade barns självkänsla och förmåga att vilja umgås med kompisar. Barns ångest för enures 

och rädsla för att behöva berätta om problemen kunde hindra dem från att delta fullt ut i 

behandlingen. Oavsett hur pedagogisk informationen var så kunde barn inte tillgodogöra sig den 

(Redsell et al., 2003).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att kunna inkludera både kvantitativ samt kvalitativ forskning har en integrativ design använts 

för denna studie. Valet av design ökar generaliserbarheten i resultatens sammanställning. 

Majoriteten av studierna var av kvantitativ ansats, vilket kan vara till nackdel för djupet i 

omvårdnadsforskningen för denna studie. För att öka förståelsen på ett holistiskt sätt har två stycken 

databaser använts (Whittemore & Knafl, 2005). En svårighet har varit att sökningar från olika 

datasalar, men till samma databaser, har gett olika resultat. Valet blev då att genomföra 

artikelsökningarna till denna studie på ett och samma ställe. Whittemore och Knafl (2005) menar att 

en ofullständig sökning kan leda till att inkorrekta slutsatser inkluderas eller att litteratur som är 

relevant inte upptäckts. Olika omvårdnadsstrategier har framkommit i flertalet av artiklarnas resultat 

och sökorden behandlingsalternativ och stöd ansågs då inte komplettera materialet. 

På ett systematiskt sätt har de vetenskapliga studierna beatbetats, klassificerats och granskats. För att 

uppnå neutral förståelse har ett kritiskt förhållningssätt använts genom hela processen. Materialet 

från studierna delades in efter frågeområden utifrån syftet i denna studie (Polit & Beck, 2011, s. 

672-673). Med hjälp av SBU/SSF (1999) har artiklarna klassificeras och bedömts. I de kvantitativa 

studiernas design har flertalet mätinstrument använts. Ett medvetet val har gjorts att inte precisera 

dessa närmare i denna studie. En styrka med denna studie är att materialet täcker både nationell och 

internationell forskning samt att resultatet stärkts i diskussionen med lokala undersökningar. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att beskriva hur urininkontinens och enures upplevs 

av barn och vilket stöd och behandling som kan ges till barn och familj.  
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Sammanställning av resultatet har påvisat att barn med enures och urininkontinens har sämre 

livskvalitet än andra barn. Livskvalitet är ett vitt multidimensionellt begrepp som inkluderar 

psykosocial, känslomässig och socialt välmående och är subjektivt utifrån personens perspektiv av 

hälsa och sjukdom (Eiser & Morse, 2001). Livskvalitet påverkar valet av fritidsintressen, den sociala 

situationen och de strategier barn utvecklar för att möta sin vardag. Den största skillnaden i 

livskvalitet kunde ses hos barn över 12 år, som jämfört med yngre barn påvisade sämre livskvalitet. 

Medvetenheten ökar ju äldre barn blir och studier visar att det är när fritidsaktivitet ska väljas, som 

skillnaden blir som störst. Barn valde sin aktivitet utifrån hur det kunde dölja sina urinproblem och 

inte utifrån sitt intresse (Bower, 2008; Gladh et al., 2006).  

Barn med enures och urininkontinens visade sig ha nedsatt självkänsla och en signifikant högre 

beteendestörning som bottnade sig i en känsla av underlägsenhet jämfört med kontrollgruppen 

(Hägglöf et al., 1998; McKillop et al., 2003; Natale et al., 2009). Det här kan jämföras med Eriksons 

utvecklingsteori där det framkommer att om barnet misslyckas med uppgifter kan det leda till en 

känsla av ofullkomlighet och barnet uppfattar sig som mindervärdig och får nedsatt självkänsla 

(Evenshaug & Hallen, 2001, s. 416-418). Barns självkänsla kan förbättras och föräldrar bli mindre 

besvikna om de inblandade får en större förståelse kring problemet och betydelsen av stöd och råd 

klargörs. Om distriktssköterskan har kunskapen om problematiken är de skickliga att kommunicera 

ut det stöd och råd familjen behöver (Ellington & McGuinness, 2012). Distriktssköterskan bör 

kunna genomföra ett motiverande samtal utifrån individens integritet och autonomi i ett 

sammanhang relaterat till självkänsla och livskvalitet. Genom samtalet kan en livsstilsförändring ske 

och beteendemönster förändras samt medverka till egen prevention för den drabbade (Rollnick, 

Miller & Butler, 2009, s. 26-27). Enligt Orems ingår det i sjuksköterskans roll att ge stöd och att 

undervisa om egenvård och hon menar också att detta bidrar till att öka personers egenvårdsaktivitet 

(Kirkevold, 1994, s. 92-93, 96). Genom ett aktivt stöd och ökad förståelse till familjerna kan 

självkänslan förbättras hos barn.  

Barn med enures hade lägre självkänsla än friska barn och signifikant lägre självkänsla än barn med 

kroniska sjukdomar som reumatisk artrit och cystisk fibros. Framgångsrik behandling normaliserade 

barnens självkänsla. Barn som blivit helt torra hade en signifikant bättre självkänsla och behandling 

som gav resultat medverkade till att den låga självkänslan normaliserades (Hjälmås, 1998; Hägglöf 

et al., 1998). För att uppnå en framgångsrik behandling var det viktigt att inte anklaga barnet för 

enuresen och att arbeta bort deras känsla av skuld och skam (Tobias, 2000). Här går det att se en 

koppling med Eriksons teori där yngre barn börjar på ett aktivt sätt bli medvetna om vilka 

handlingar från andra som utvecklar dem och vilka handlingar som leder till att hinder uppträder. En 
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känsla av otillräckligheten hos barnet och motstånd från vuxna kan ge upphov till en känsla av skuld 

hos barn. Äldre barn eller tonåringar har andra utmaningar. En identitetsförvirring kan uppstå när 

jaguppfattningen hotas av yttre förändringar (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 416-418).  

Det visar sig i studier att barn som drabbats av enures känner sig ofta isolerade och annorlunda och 

de undviker aktiviteter som innebär övernattningar. Till exempel att åka på skolläger eller idrotts-

evenemang där barn upplever att de inte kommer att hinna på toaletten väljs bort. En ytterligare 

strategi för att klara av dessa situationer kunde vara att inte dricka så mycket eller inte dricka något 

alls för att undvika att pinsamma situationer uppstår. Det blir en svår situation för barn med enures 

och urininkontinens när de hela tiden måste finna strategier för att klara sitt vardagliga liv. Det 

skulle underlätta för barn om deras föräldrar var mer insatt och hade större förståelse för 

problematiken. Det finns studier som visade att föräldrar trodde att deras barn kunde bli fri sin 

enures bara de ville och använde bestraffning på barnet för att de skulle bli torr fortare. Detta leder 

till en ond cirkel, där barnet kissar på sig oftare och föräldrarna bestraffar mer (Berry, 2006; Dobson 

& Weaver, 2006; McKillop et al., 2003). Bestraffningen kunde innebära att barn blev förlöjligad, 

rättigheter minskades eller att barn blev slaget av sina föräldrar. Barn kunde även utsättas för att få 

sova i badkaret eller på toaletten (Tobias, 2000). Det här är ett mycket allvarligt förfarande av 

föräldrar och det framgår tydligt i brottsbalken (SFS 1962: 700, kap. 3, 5 §; kap. 4, 1 §) vilka 

konsekvenser sådan handling medför. En orsak till att föräldrar utför dessa bestraffningar kan vara 

att de är påverkad av stress, men där stöd och råd och ökad kunskap om bakomliggande orsaker från 

distriktssköterska och skolsköterska skulle kunna förändra föräldrarnas beteende.  

Miljön där barn vistas på dagarna har också betydelse för hur barn upplever sin tillvaro som trygg 

och säker. Lundblad et al. (2007) påvisade att toaletterna i skolmiljön påverkade barnens 

toalettvanor. Dålig lukt och att det var smutsigt på toaletten kunde leda till panikkänslor inför 

toalettbesöket. Detta problem kan lätt åtgärdas om skolpersonal och rektor får kännedom om 

problematiken. Problemet med ohygieniska toaletter i skolmiljön har påvisats i lokala under-

sökningar gjorda i Sundsvalls kommun. I en enkät-undersökning i kommunen ht 2011- vt 2012 

deltog 392 pojkar och 342 flickor i årskurs fyra. Av dessa ansåg 28 % av pojkarna och 25 % av 

flickorna att toaletterna var dåliga. Förskoleklass barn har under samma tidsperiod svarat på samma 

frågor. I den undersökningen deltog 483 pojkar och 470 flickor. Av dem upplevde 15 % av pojkarna 

och 16 % av flickorna dålig toalettmiljö (U. Öhrling Nilsson, personlig kommunikation, 28 maj 

2013). Det som inte framkommit i enkätundersökningen är skälen/orsaken till toaletternas 

bristfälliga hygien. Det kan vara liknade skäl som i Lundblads studie ovan. Elevhälsan och däribland 

skolsköterskan kan göra en insats för barn i denna fråga. Det framgår i skollagen (SFS 2010: 800, 
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kap. 2, 25 §) att elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utbildnings-

mål ska stödjas. Kan inte eleven gå på toaletten under skoltid för att toaletterna upplevs ohygieniska 

eller att eleven känner sig otrygg vid besöket, kan toaletten bli en faktor som påverkar elevens 

förmåga att inte nå målen i skolan. 

Ju äldre barn blir och medvetenheten ökar, desto mer ökar nervositeten att bli påkommen. Barn som 

försöker finna strategier för att dölja sina besvär drabbas ofta av koncentrationssvårigheter. Barn 

tolkar föräldrarnas negativa stress, då missöden uppstått, på ett kraftfullare sätt än i yngre åldrar 

(Bower, 2008; Lundblad et al., 2007; Natale et al., 2009). Även föräldrarna kunde känna skam inför 

att deras barns problem skulle bli avslöjade och detta omfattar även att föräldrarna drar sig för att 

avslöja eller berätta för skolsköterskan (Morison et al., 2000). Det finns en önskan från föräldrar att 

skolsköterskans medvetenhet om att våga fråga kring problemet borde öka. Raka frågor leder till 

ärliga svar, som i sin tur kan leda till större förtroende. I kommunikationen ökar förståelsen mellan 

personer. Att kunna se den unika individen som helhet, med dess egenskaper och förutsättningar, ur 

ett holistiskt perspektiv, i sin sociala kontext ökar förståelsen (Rollnick, et al., 2009, s. 28-29). Här 

menar såväl Orem som Svensk sjuksköterskeförening (Kirkevold, 1994, s. 92-93, 96; SSF, 2008b) 

att den professionella distriktssköterskan borde använda sig av olika metoder för att vägleda, ge 

stöd, skapa utvecklande miljöer samt undervisa drabbade. Dessa åtgärder bör leda till en ökad 

egenvård för den som behöver omvårdnad. 

Distriktssköterskan ska kunna ta till vara på det unika i barnet och på ett bra sätt kunna ge det stöd 

som barnet behöver. En av FN konventionens viktiga grundprinciper belyser barnets rättigheter och 

handlar om barns bästa. Det som kan vara svårt är att veta vad som är bäst för barnet och vem som 

har rätten att avgöra det. Barnkonventionen menar att det kan vara föräldrar, hälso- och 

sjukvårdspersonal eller barnet själv som har åsikter om vad som är bäst för barnet. Trotts detta är 

principen inte självklar för alla som finns runt barn. Den ständigt återkommande frågan är vad som 

är bäst för barnet (Gustafsson, 2012, s. 35; Hammarberg, 2006, s. 34-35). Det är viktigt att 

distriktssköterskan eller skolsköterskan tar sitt ansvar i sin yrkesroll. Det innebär att de bör lindra 

lidande, främja hälsa, ha ett pedagogiskt synsätt och förstå hur information ska anpassas till barn för 

att öka förståelsen för problematiken (SSF, 2007, s. 7; SSF, 2008a, s. 7, 8, 11). Studier har visat att 

föräldrar inte tyckte att distriktssköterskan uppfyllde deras behov om enkel information om 

exempelvis var madrasskydd och sänglarm kunde införskaffas (Tappin et al., 2003). Natale et al. 

(2009) påvisar i sin studie att familjerna önskar mer rådgivning från distriktssköterskan. Detta leder 

tanken till betydelsen av öppenhet från distriktssköterskan och skolsköterskan. Forskningen visar att 

föräldrarna känner skam för att anförtro sina funderingar och problem till hälso- och sjukvården 
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(Morison et al., 2000). McKillop et al. (2003) menar att när distriktssköterskans stöd och råd hade 

god effekt, visade det sig i att barnets självkänsla och förmåga att vilja umgås med kompisar ökade 

effektfullt. För att uppnå god effekt av råden och det stöd som gavs användes en process där barn 

och distriktssköterskan samarbetade. Tillsammans planerade de och satt upp mål som barnet kunde 

uppnå. Detta ledde till praktiska förutsättningar så att behandlingen skulle fungera för barnet (Ronen 

et al., 2012).  

Olika hjälpmedel och handfasta råd kan användas för att underlätta utredningen av barns enures och 

inkontinens. Ett centralt begrepp för diagnostiken är kissdagboken. Där fås en bra inblick i hur stor 

blåstömningsvolymen eller miktionsvolymen är. Ett tecken för diagnostisering är antalet blås-

tömningar per dygn. Det normala antalet miktioner bör vara mindre än åtta eller fler än fyra gånger 

per dygn (Mattsson & Nevéus, 2011, s. 14-15). Med denna information från kissdagboken kan ett 

upplägg på behandlingen lättare klargöras. Det som var viktigt i arbetet med att förbättra för barn 

och familjer var att distriktssköterskan förklarade för familjerna att det fanns andra med samma 

problematik. För familjen var det betydelsefullt med kommunikation och lyhördhet, samt att den 

information som gavs även erhölls skriftlig (McKillop et al., 2003).  

Sammanfattningsvis visar detta resultat att barn med enures och urininkontinens har sämre 

livskvalitet och sämre självkänsla än andra barn. Framgångsrik behandling hjälpte barn att 

normalisera självkänslan. Det framkommer också i de inkluderade studierna att familjerna önskar 

mer rådgivning från distriktssköterskan. En process som var framgångsrik för att få en god effekt av 

de råd som distriktssköterskan gav var när barn och distriktssköterska sammarbetade. Utifrån 

resultat som framkommit i den aktuella studien och den uppseglande samhällsdebatten om 

orenligheten på skoltoaletterna behövs bredare forskning för att bemöta den växande problematiken 

för barn och ungdom. Fortsatt framtida forskning kan vara att göra uppföljningsstudier på dessa barn 

och ungdomar i vuxen ålder. Intressant vore att se ytterligare forskning kring hur självkänslan 

påverkas på sikt samt beteendet och förhållandet till själva toalettbesöket. 

Slutsats 

Denna integrativa litteraturstudie åskådliggör hur barnets ålder, föräldrarnas hjälpinsats och 

förståelse, strategier i vardagslivet och hälso- och sjukvårdspersonalens stöd och behandling har 

betydelse för hur barn med enures och urininkontinens uppfattar sin livskvalitet och självkänsla. 

Resultatet visar på vikten av att tidigt upptäcka dessa barn och deras familjer, så att 

distriktssköterskan kan stödja dem på bästa sätt. En ökad utbildningsinsats till distriktssköterskor 

och skolsköterskor är önskvärd för att de ska kunna utföra detta viktiga arbete. Då slipper barn 
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utveckla strategier för att dölja sin enures eller urininkontinens. Ett behov av tidig 

informationsspridning finns så att familjerna tidigt kan känna ett stöd från distriktssköterskan. 

Studier har visat att det finns en önskan från läkare om specialistmottagningar för detta 

problemområde (Tappin et al., 2003). En specialutbildad distriktssköterska i varje kommun vore en 

satsning som gynnar både hälso- och sjukvården, familjerna och framförallt de barn som drabbas av 

enures eller urininkontinens.  
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Bilaga 1 

Artikelsammanställning  

Översikt av inkluderade artiklar. 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) Analysmetod Huvudresultat 

Studie-
design 
– kvalitet 

Bael AM. et 
al. 

2007 

Belgien 

Syftet var att jämföra självrapporterade 
uppgifter om dysfunktionell tömning, 
tömd volym och tömningsfrekvens 
med skalor och uppföljande 
anteckningar gjorda av uroterapeut, 
före och efter behandling. 

Kvantitativ, Prospektiv 
multicenter 

N=202 

 

(N=saknas) 

Chi-squared analys, 
fråge formulär, 
median. 

Föräldrar underrapporterade dysfunktionell tömning i 
frågeformulären, i 45 % av fallen jämfört med 
uroterapeuten. Dagböckerna var motsägelsefulla 
gällande dysfunktionell tömning och tömd volym. 
Tömningsfrekvensen överskattades i dagböcker jämfört 
med uroterapeuten.  

P:2 

Bower WF. 

2008 

Hong Kong 

Syftet var att generera en förståelse 
för barnets uppfattning om effekterna 
av inkontinens. Utifrån den 
informationen kunna utveckla ett 
mätinstrument där livskvaliteten hos 
barn mäts. 

Kvantitativ, prospektiv, 
intervention, 
frågeformulär 

 

N=156 

 

(N=saknas) 

SPSS® database, 
beskrivande statistik, 
medelvärden & 
standardavukelser, p< 
0,05, median, 
interkvartilt interval. 

Självkänslan var signifikant högre hos pojkar än hos 
flickor. Äldre barn visade mer nervositet för sina 
urinproblem än yngre barn. Äldre barn uppfattade sina 
föräldrar mer irriterad över deras urinproblem än yngre. 
Skillnad var det också i valet av hobby bland barnen 
med urinprolem. 

P:1 

Collier, J. et 
al. 

2002 

Storbritannien  

Studien syftade till att utvärdera 
förhållandet mellan självkänsla och 
självbild hos barn med nattlig enures. 

Kvantitativ, prospektiv 
intervention  

 

N=114 

6-16 år 

(N=saknas) 

SPSS® windows, 
mann-whitney test, 
spearman correlation, 
fisher´s exact test 

Studien visar att de som är mest utsatt gällande 
självbilden är pojkar. Flickor hade signifikant högre skala 
gällande positiv självbild jämfört med pojkar. 

P:2 

Gladh, G. et 
al. 

2006 

Sverige 

För att kunna föra fram argumenten för 
aktiv behandling av urininkontinens 
hos i förövrigt friska barn genomförds 
en livskvalitet studie.  

Kvantitativ, prospektiv, 
intervention 

N=359 

120 barn i experiment 
grupp 

239 i kontrollgrupp 

6-16 år 

(N=7) 

t-test, mann-whitney, 
u-test 

Studien visar att det inte finns några tveksamheter i att 
barn med urininkontinens har sämre livskvalitet. 
Åldersgruppen 7-12 år är lika viktig att behandla som 
äldre barn samt att de yngsta barnen, som är mest 
eftersatta av vårdgivare är viktig att behandla. Skolbarn 
med urininkontinens skattade sig till sämre livskvalitet än 
kontrollgrupp, där inkluderades barnens sociala situation 
och självkänsla.  

P:1 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) Analysmetod Huvudresultat 

Studie-
design 
– kvalitet 

Hägglöf, B. et 
al. 

1998 

Sverige 

Att studera självkänsla hos barn med 
nattlig enures och urininkontinens. Att 
analysera skillnader i självkänsla i 
förhållande till typ av urindysfunktion, 
ålder, kön och social klass. För att 
kunna utvärdera effekten av 
behandling gällande självkänslan. 

Kvantitativ, prospektiv, 
intervention  

N=130 

66 i experiment-grupp 

64 friska i kontroll-
grupp 

(N=45) 

Frågeformulär med ja 
och nej frågor 

 

Barn med nattlig enures och urininkontinens hade 
nedsatt självkänsla. Efter framgångsrik behandling var 
självkänslan normal. Pojkar hade lägre självkänsla än 
flickor. Inom sjukvården betraktas dessa problem som 
små hälsoproblem, speciellt nattlig enures där en 
mognads process förväntas. Tidig insatt behandling är 
att rekommendera och då redan i 5-6 års ålder. 

P:2 

Leebeek-
Groenewegen
, A. et al. 

2001 

Neder-
länderna  

Utvärdera kombinationen av sänglarm 
och läkemedel kontra sänglarm och 
nasal placebo. 

 

Kvantitativ, 
randomiserad dubbel-
blind studie 

N=93  

6-14 år 

47 i kontroll- 

46i experiment grupp 

(N=saknas) 

t-test En minskning av enures nätter efter tre veckors 
behandling redovisades i grupp ett. Efter 
långtidsuppföljning var det ingen skillnad mellan 
grupperna.  

C:1 

Lundblad, B. 
et al. 

2007 

Sverige 

Syftet var att beskriva barns 
erfarenheter i skolan när de var under 
behandling av urininkontinens. 

Kvalitativ, deskriptiv, 
intervjustudie 

N=21  

8-14 år 

 

(N=1) 

Ostrukturerade,  

öppna frågor 

Barnen hade olika knep för att inte avslöja sina 
blåsproblem- det ledde ofta till fysiska olägenheter och 
koncentrationssvårigheter. Skolmiljön var dåligt 
anpassad samt toaletterna var inte fräscha och de fick 
dåligt stöd i skolan. Lärarnas regler för besök på 
toaletten under lektionstid varierade och kunde ändras 
och då fick barnen vänta. Barnen kände sig beroende 
av lärarens välvilja. Svårigheter att hantera låset och att 
det gick att manipulera från utsidan ledde till rädslor 

K:1 

McKillop, A. et 
al. 

2003 

Nya Zeeland  

Syftet var att beskriva och utvärdera 
genomförandet, effekterna och 
resultaten av ett sjuksköterskelett 
behandlingsprogram för nattlig enures.  

Mixmetod, Kvalitativ, 
kvantitativ 
interventions studie 

N=43, i tre olika 
grupper 

 

(N=saknas) 

Fokusgrupp intervjuer, 
journalanteckningar 
granskades, intervju 
med barn.  

Barnet tar ansvar för programmet inte föräldern. Barnet 
diskuterar med sjuksköterskan om programmet. Barnen 
hade låg självkänsla som orsakades av den nattliga 
enuresen. Effekten av behandlingen förbättrade 
dramatiskt barnens självkänsla och förmåga att vilja 
umgås med kompisar. Viktig uppgift för sjuksköterskan 
var att förklara för barnet och familjen att de inte var 
ensam om problemet. Samt att kommunikation, hjälpa 
till och lyssna var viktigt att göra för familjen. 

K:1 

R:2 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) Analysmetod Huvudresultat 

Studie-
design 
– kvalitet 

Morison, MJ. 
et al. 

2000 

Skotland 

Syftet var att utvärdera föräldrar och 
ungdomars uppfattningar vid 
behandlingsstart och utforska 
sambandet mellan dessa 
föreställningar. Samt barnets 
uthållighet med behandlingen och 
dess resultat. 

Kvalitativ, 
strukturerade 
intervjuer 

Kvantitativ, prospektiv, 
frågeformulär 

N=40 familjer, 40 
personer 

5-15 år 

(N=2 familjer) 

Strukturerade 
intervjuer, minitab 
software, simple 
descriptive statistics , 
Chi-square test 

Föräldrarna oroade sig för sängvätningen, de kände sig 
generad och skämdes för att avslöja sina problem för 
andra människor även för en erfaren sköterska. 
Yttranden från sin partner och sjukvårdspersonal oroade 
mycket den andre föräldern. Yttranden från 
sjukvårdspersonal kunde leda till att familjen hoppade av 
behandlingen.  

K:1 

P:1 

Natale, N. et 
al. 

2009 

USA 

Hypotesen var att barn med 
inkontinens har en lägre livskvalitet 
och självkänsla än friska barn och 
barn med tömnings-problematik har en 
lägre livskvalitet och självkänsla än de 
med trängnings-inkontinens. 

Kvantitativ, Prospektiv 
intervention 

 

N=81 

49 i experimentgrupp 
32 i kontroll grupp 

(N=saknas) 

SPSS®, version 14.0, 
hypotesen testad av 
ANOVA, pearson chi-
square, p < 0,05, 
självskattningsskalor 

Barn med inkontinens hade signifikant högre beteende-
störning, speciellt de barnen med tömnings-problem. 
Barn med daginkontinens hade lägre livskvalitet jämfört 
med friska barn. Föräldrar överförde mer stress på sina 
barn. Föräldrar behöver rådgivning och barnen behöver 
extra hjälp med sin problematik.  

P:1 

Redsell, SA. 
et al. 

2003 

Storbritanien 

Utvärderade effekterna av barns 
informationsförsörjning med hjälp av 
multimedia och skriftliga broschyrer 
som innehöll samma information om 
sängvätning hos barn. 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
kontrollerad studie,  

N=287 

108 till multimedia 
grupp, 87 till broschyr 
grupp, 75 till kontroll 
grupp 

(N=17) 

En vägs ANOVA, Chi-
square test 

 

Multimedia-utbildning är ett bra sätt för barnen att lära 
sig mer om sitt hälsoproblem. Studien tyder på att 
multimedia inte är effektivare än traditionellt material 
som broschyrer. 

C:2 

Ronen, T. et 
al. 

2012 

Israel 

Hur barn kan förutsäga framsteg i 
behandlingen och dess resultat samt 
om barns framtidssyner skulle 
förbättra deras inflytande och kontroll 
vid enures. 

Kvantitativ, 
randomiserad, 
interventions studie 

N=101 8-14 år 

31 inte förutsäga 
framsteg, 32 
förtutsäga framsteg, 
38 förutsåg framsteg 
varje vecka under 
behandling 

(N=25) 

ANOVA,  

T-test 

Studien belyser praktiska förutsättningar för att 
genomföra åtgärder som en process där sjuksköterskan 
och patienten kan samarbeta för att planera, sätta upp 
mål, klargöra förväntningar och sedan kunna använda 
dessa planer som kriterier för ett få behandlingen att 
fungera. Barns självrapporter och föräldrars 
godkännande ökade tillförlitligheten. 

C:1 

Tappin, DM. 
et al. 

2003 

Skotland 

Syftet var att kunna upprätta en 
sjukvårdstjänst för barn med nattlig 
enures 

Kvalitativ, kohort 
studie 

N=413  

7-16 år 

(N=saknas) 

Semi strukturerade 
intervjuer, ERIC´s 
minimum standards 

Barnen trodde inte de skulle bli torr. 91 % av läkare 
önskade specialist verksamhet. En samordnad sjukvård 
behövs som börjar med barnen vid 3-3,5 års ålder. Det 
visar sig att av dessa barn är 40 % regelbundet blöta 
efter att de slutat med nattblöjor.  

K:1 

 


