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Sammanfattning 

Funktionell obstipation är ett vanligt problem hos barn runt hela världen. Funktionell 

obstipation definieras som hård avföring, känsla av ofullständig tarmtömning och 

svårigheter med att tömma tarmen. Upplevd smärta i samband med tarmtömning är 

den vanligaste orsaken till att barn drabbas av funktionell obstipation, av denna 

anledning håller barnet inne avföringen. Trots att laxantia kan leda till flertalet 

biverkningar är det ofta den första behandlingen som åtas vid obstipation, därav var 

syftet i föreliggande studie att undersöka vilka oberoende omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskan kan använda sig av i behandlingen av funktionell obstipation hos barn 

i åldrarna 1-18 år. Sjuksköterskan har en betydande roll i omvårdnaden av funktionell 

obstipation, därför krävs kunskap om problemet. Studien är genomförd som en allmän 

litteraturstudie och är baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet har bearbetats 

och presenteras i tre teman. Det framkommer att undervisning, uppmuntran och 

uppföljning är delar som har stor betydelse i behandlingen av funktionell obstipation 

hos barn. Sjuksköterskan bör etablera en stöttande och uppmuntrande relation till 

barnen och föräldrarna för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. Mer forskning 

inom området är nödvändigt för att utveckla sjuksköterskors kunskaper kring 

oberoende omvårdnadsåtgärder vid funktionell obstipation. 
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Abstract 

Functional constipation is a common problem in children around the world. 

Functional constipation is defined as hard stools, feeling of incomplete defecation and 

difficulty in emptying the intestine. Experienced pain associated with intestinal 

emptying is the most common cause of children suffering from functional 

constipation, for this reason the child avoids defecation. Although laxantia can lead to 

a majority of side effects, it is often the first treatment for constipation. For this 

reason, the aim of this study was to investigate what independent nursing measures 

the nurse may use in the treatment of functional constipation of children in the ages 1-

18 years. The nurse has a significant role in the care of functional constipation, 

therefore knowledge about the problem is required. The study is conducted as a 

general literature study and is based on ten scientific articles. The result has been 

processed and is being presented in three themes. It appears that teaching, 

encouragement and follow-up are parts that are of major importance in the treatment 

of functional constipation in children. The nurse should establish a supportive and 

encouraging relationship with the children and parents in order to achieve the best 

possible treatment outcomes. More research in the field is necessary to develop 

nurse's knowledge of independent nursing interventions in functional constipation. 
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Inledning 

Många barn drabbas någon gång av obstipationsproblematik, enligt Mugie, Lorentzo 

och Benninga (2011) är det ett världsomspännande problem och prevalensen varierar 

mellan 0,7 och 29,6 %. Det krävs ingen stor medicinskteknisk undersökning för att 

ställa diagnosen funktionell obstipation. Det som däremot är betydelsefullt är att 

sjukvården har tid att lägga ner på barnet, i processen att finna en lösning på 

problemet som också kräver erfarenhet från vårdpersonalen (Lindquist, Söderström, 

Nyström, Strigård, & Husberg, 2002). Sjuksköterskans roll är att tillämpa 

omvårdnadsåtgärder på ett evidensbaserat sätt samt utgå från omvårdnadsprocessen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Genom att utgå från omvårdnadsprocessen kan 

sjuksköterskan också ge personcentrerad vård (Florin, 2014). 

Obstipation hos barn är ett problem som finns i hela världen. Det är vanligt att dessa 

barn också drabbas av andra fysiska och psykiska besvär relaterat till problemet 

(Loening-Baucke, Cruikshank & Savage, 1987). Det finns olika orsaker till att barn 

lider av obstipation, men det vanligaste är funktionella störningar (Adler, 2008). 

Enligt Nyhlin (2008) definieras obstipation bland annat som hård avföring, känsla av 

ofullständig tarmtömning och svårigheter med att tömma tarmen. En annan definition 

av funktionell obstipation beskrivs enligt Kamat (2010) som obstipation utan speciellt 

patologiskt tillstånd och tillståndet står för mer än 90 % av alla fall utav barn som 

lider av obstipation. NANDA international (2015) beskriver faktorerna för funktionell 

obstipation som bland annat dåliga toalettvanor, otillräcklig fysisk aktivitet, 

förändring av livsmiljö och vanemässigt ignorerande av behov av tarmtömning. 

Bakgrund 

Omvårdnadsprocessen 

Sjuksköterskors omvårdnad har sedan länge setts som en vilja att göra gott och främja 

hälsa för sin patient (Radwin, 1996). Enligt Florin (2014) är det av vikt att 

sjuksköterskan innehar kunskap för att kunna ge personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska tillämpa omvårdnadsprocessen för att ge omvårdnad av bästa 

möjliga grad för den unika patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Omvårdnadsprocessen beskrivs av Florin (2014) som en modell med syfte att genom 

individualiserad omvårdnad lösa problem (Figur 1). Omvårdnadsprocessen innehåller 

fem steg som sjuksköterskan kan använda som ramverk för sin omvårdnad. 

Datainsamling innefattar att sjuksköterskan tar beslut om vilken information om 

patienten som är relevant att veta för tillfället. I andra steget ställer sjuksköterskan en 

omvårdnadsdiagnos kopplat till patientens hälsotillstånd. Vidare planeras vilken 

specifik omvårdnad patienten är i behov av samt vilken omvårdnad som kan hjälpa 

patienten att uppnå ett särskilt hälsotillstånd. Det fjärde steget innefattar 

sjuksköterskans genomförande om den planerade omvårdnaden, samtidigt som 

hänsyn tas till resurser, tid och patienten själv. I det femte och sista steget i 

sjuksköterskans omvårdnadsprocess görs en utvärdering av den givna omvårdnaden, 
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genom att undersöka vilken effekt omvårdnaden har haft på patientens hälsotillstånd 

(Florin, 2014). Under omvårdnadsprocessen krävs att sjuksköterskan använder sig av 

evidensbaserade kunskaper och har ett kritiskt förhållningssätt till problemlösningen. 

Sjuksköterskan ska också ha respekt för patientens autonomi och fria vilja att ta beslut 

om sig själv och sin vård (Florin, 2014).  

 

Figur I Omvårdnadsprocessen (Florin, 2014)  

Oberoende omvårdnadsåtgärder  

Åtgärder som sjuksköterskan utför med syfte att hjälpa en patient att befordra hälsa 

och tillfrisknande, definieras som omvårdnadsåtgärder. För detta krävs kunskap om 

klinisk bedömning och praktiskt utförande (Butcher, Bulechek, Dochterman & 

Wagner, 2013). Omvårdnadsåtgärder innehåller kunskap om patientvård med fokus 

på hygien, fysisk och psykisk hälsa, samt vägledning av patienten om de faktorer som 

är viktiga för personens vård samt vilka åtgärder som bör vidtas för att underlätta 

återhämtning. Omvårdnad handlar också om att undervisa om åtgärder som kan vidtas 

för att förhindra att det tillståndet patienten drabbats av återkommer (Orem, 1995). 

Oberoende omvårdnadsåtgärder definieras i sin tur av åtgärder som sjuksköterskan 

själv ansvarar för att ordinera, utan ordination från exempelvis läkare. Oberoende 

omvårdnadsåtgärder ska vara baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet, likt all 

annan vård. Sjuksköterskan har därför ett ansvar att hålla sig uppdaterad inom 

vårdvetenskapen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Exempel på oberoende 

omvårdnadsåtgärder är registrering av vätske- och kaloriintag, matning, tillsyn och 

omläggning av sår (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014).  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskan ett ansvar att använda 

sig av metoder som är evidensbaserade. Evidensen kan stödjas i kunskap eller 

beprövad erfarenhet. Att vara kritisk, kunna söka och värdera vetenskap för att 

utveckla sin kunskap ligger i sjuksköterskans ansvarsområde. Detta ska alltid ske med 
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patientens behov i fokus. Att som sjuksköterska ge personcentrerad vård innefattar en 

strävan efter att ge bästa möjliga vård som ger förutsättningar för personen att göra 

evidensbaserade val kopplade till sin hälsa. Det innebär också ett ansvar att respektera 

personens val och inte lägga värdering i valet trots att det kanske innebär risker. 

Sjuksköterskan behöver besitta intresse och vilja att sätta personen i fokus, istället för 

sjukdomen. Personcentrerad vård innebär också att bekräfta och lyfta fram personens 

unika syn på hälsa för att kunna främja hälsa på bästa sätt. Sjuksköterskan ska ha 

kunskap i att utbilda och handleda både patienter och närstående. Kompetens krävs 

också i att kunna möta patienter och närstående med olika behov genom att planera, 

genomföra och utvärdera information i syfte att främja hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017).  

Funktionell obstipation – ett vanligt omvårdnadsproblem 

Enligt Nyhlin (2008) är obstipation ett vanligt problem i sjukvården och av alla barn 

som söker sig till öppenvården i Sverige har cirka tre procent obstipation. Obstipation 

är ett tillstånd av bland annat lägre frekvens av tarmtömning än normalt, klumpig eller 

hård avföring samt smärtfulla defekationer (NICE, 2010). Funktionell obstipation är 

ett frekvent problem världen över, därav finns ett behov av att alla sjuksköterskor har 

grundläggande kunskap kring såväl behandling som prevention, oavsett specialitet 

eller inriktning (Richmond & Devlin, 2003). Richmond (2003) beskriver 

sjuksköterskans roll i att behandla funktionell obstipation som huvudsaklig och 

betonar vikten av att kunskap om problemet finns. Sjuksköterskan ska kunna se 

patientens individuella behov för att på bästa sätt vara stöttande för patienten och 

familjen under egenvård. För att kunna uppnå detta är sjuksköterskor i behov av mer 

utbildning kring ämnet (Richmond & Devlin, 2003).  

Defekationens anatomi och patofysiologi  

Mellan colon och analkanalen finns rektum, som fungerar som en reservoar för 

avföringen. I analkanalen finns muskler som bidrar till att skydda mot ofrivillig 

avföringsavgång. Kring analkanalen finns också två sfinktrar vars uppgift är 

densamma. Den inre sfinktern styrs av sympatiska och parasympatiska autonoma 

nerver och den yttre sfinktern är under viljans kontroll och består av en skelettmuskel. 

Ovan nämnda muskler och sfinktrar bidrar till att upprätthålla avföringens konsistens 

och volym (Nyhlin, 2008; Barrie, 2017) 

Vanligtvis har rektum god följsamhet och har möjlighet att stå emot trycket som 

tillkommer när rektums volym ökar. Vid volymökning i rektum relaxeras den inre 

sfinkten, samtidigt som avföringen behålls med hjälp av den yttre sfinktern, detta gör 

att defekationen kan planeras. När en tarmtömning sker normalt rätas den anorektala 

vinkeln ut och de anala sfinktarna och bäckenbotten relaxerar. När krystning sker ökar 

trycket i rektum och underlättar en relaxion av den yttre sfinktern, samtidigt sker en 

flexation i höftlederna som gör att den anorektala vinkeln ytterligare rätar ut sig och 

avföringen passerar ut (Nyhlin, 2008; Barrie, 2017) 
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Symptom 

De symptom barnen lider av kännetecknas av smärta, dålig avföringsfrekvens- 

och/eller läckage. Symptomen hos barnen kan ses då de kan hålla emot avföringen 

genom att exempelvis gå på tå eller sätta sig på sina hälar, detta för att klara av att 

hålla inne avföringen (Hallström, 2015). Kvarhållande av avföringen leder till att 

colon stasas vilket bidrar till smärta. När avföringen ligger kvar i colon reabsorberas 

vätskor och leder till att avföringen blir hård och stor. Smärtan av stasningen och 

storleken på avföringen gör att barnet undviker att gå på toaletten (Petersen, 2014). 

Barn påverkas inte bara på en fysisk nivå av obstipation, utan även livskvaliteten 

försämras. Barn med funktionell obstipation påverkas känslomässigt och socialt, 

vilket kan bidra till att möjligheterna att prestera bra i skolan försämras (Wang et al., 

2013). 

Orsaker 

Den vanligaste orsaken till funktionell obstipation är upplevd smärta i samband med 

tarmtömning vilket i sin tur leder till att barnet håller inne avföringen för att undvika 

smärta (Fischel, Hamill, Partin & Partin, 1992). Ovilja att använda offentliga toaletter 

och stress är andra anledningar till att barnet kan hålla inne avföringen (Petersen, 

2014). Funktionell obstipation är inte bara resultatet av smärta och psykologiska 

faktorer utan kan även bero på dåligt vätskeintag och stillasittande. Det har också 

visat sig att det dagliga fiberintaget hos barn med obstipation är lägre än hos barnen 

som inte lider av obstipation (Morais, Vítolo, Aguirre, Fagundes-Neto, 1999; 

McClung, Boyne & Heitlinger, 1995; Roma, Adamidis, Nikolara, Constantopoulos, 

Messaritakis, 1999). Lundblad, Hellström och Berg (2010) beskriver att undvikande 

av skolans toaletter är ett vanligt fenomen, och beskriver vidare att andra anledningar 

är bland annat att barnet känner att hen inte har tid att gå på toaletten. 

Användning av laxantia 

Den vanligaste åtgärden vid obstipation är användning av laxantia, trots att 

användande under längre tid kan leda till flertalet biverkningar som exempelvis 

fekalom (Sinclair, 2011). Enligt Rogers (2013) är laxantia en nödvändighet i 

behandlingen av obstipation, men behöver kombineras med fysisk aktivitet och 

fiberintag samt att livsstilen bör ses över.  

Barnets och föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden  

Barn känner sig trygga och bekväma i en omvårdnadssituation om de kan lita på 

sjuksköterskan och barns medvetenhet om omvårdnadens betydelse ger en känsla av 

trygghet (Nilsson, Hallqvist, Sidenvall & Enskär, 2011). Lambert, Glacken och 

McCarron (2008) betonar vikten av att låta barnet själv vara delaktig och tala om sina 

problem. Hallström och Lindberg (2009) förklarar att vid bemötandet av barn och 

föräldrar bör sjuksköterskan vara uppmärksam och lyssna på vad båda parter har att 

säga, samtidigt som det är av vikt att vara vänlig och igenkännande. Genom detta kan 

sjuksköterskan skapa förtroende och tillit samtidigt som hen får ut betydelsefull 
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information. Att vända sig direkt till barnet i ett samtal ger en tillit till både barn och 

föräldrar. Att hålla bra kommunikation med barnets föräldrar är också en viktig 

aspekt. Syftet med att samtala med föräldrar och barn är att ömsesidigt ge information 

samt att etablera en relation (Hallström & Lindberg, 2009).  

Problemformulering 

Funktionell obstipation är ett vanligt förekommande problem hos barn. Genom att öka 

sjuksköterskans kunskap kring obstipation kan sjuksköterskan hjälpa de drabbade 

barnen i en större grad. Den huvudsakliga behandlingen som vidtas är laxantia, vilket 

enligt flertalet forskningsrapporter bör kombineras med andra åtgärder för bästa 

verkan. Intresset ligger därför i att undersöka vilka oberoende omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskan kan utföra.  

Syfte 

Att belysa sjuksköterskans oberoende omvårdnadsåtgärder för barn med funktionell 

obstipation i åldrarna 1–18 år.  

Metod 

Design 

Studien är genomförd som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016). 

Datainsamling 

En översikt över det område som skulle studeras skapades genom en inledande 

informationssökning, vilket innebär att information inhämtas från olika källor som till 

exempel databaser, encyklopedier, böcker och internet (Friberg, 2012). Genom att 

sedan fastställa ett preliminärt syfte underlättades processen att finna relevanta 

sökord. Tillsammans med syftet och den inledande informationssökningen kunde 

sökord och kriterier bestämmas (Forsberg & Wengström, 2016). De utvalda sökorden 

var: obstipation, funktionell obstipation, barn, sjuksköterska/omvårdnad och åtgärder. 

För att de utvalda sökorden skulle ge ett så brett resultat som möjligt översattes dessa 

till liknande begrepp på engelska och resulterade i: constipation, functional 

constipation, child, nurs, constipation in children, childhood constipation, 

management, adolescent och pre-adolecent. Härefter påbörjades den egentliga 

informationssökningen som var en strukturerad sökning (Friberg, 2012). 

Sökordsöversikt presenteras i tabell 1 (bilaga A) och sökhistorik presenteras i tabell 2 

(bilaga B). Den egentliga sökningen gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed, vilka 

båda innehåller artiklar med omvårdnadsfokus (Forsberg & Wengström, 2016). 

Gemensamt för databaserna är att det går att använda sig utav specifika ämnesord i 

sökningarna. Sökorden kan också kombineras med de booleska operatorerna AND 

(och), OR (eller) och NOT (inte), för att förfina sökningarna (Östlundh, 2012). 

Genom att ersätta slutet av ordet ”nurs” med en asterisk, * - såkallad trunkering, 
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täckte sökningen in olika ändelser av ordet (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden 

child och constipation gjordes som ämnesord. Vid den strukturerade sökningen 

användes begränsningarna: publiceringsdatum från 2008-2017, peer-reviewed (där det 

fanns som alternativ) samt abstrakt tillgängligt i sökningar där sökresultatet blev 

övermäktigt stort. Inklusionskriterier var även barn 1-18 år samt funktionell 

obstipation. Samtliga artiklar som inkluderades i studien kvalitetsgranskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för artiklar med kvantitativ metod.  

Sökningar i CINAHL 

Samtliga sökningar i Cinahl begränsades till artiklar som var peer-reviewed och 

publicerade mellan 2008 och 2017. Första sökningen innehöll: Constipation in 

children (fritext) AND Nurs* (fritext med trunkering). Sökningen gav 18 resultat och 

18 abstrakt lästes igenom. Två (2) artiklar gick vidare för kvalitetsgranskning och 

slutligen till resultatartiklar. Till sökning nummer två användes Functional 

constipation (fritext) AND Child (ämnesord). Sökresultatet blev 59 artiklar varav 

flertalet artiklar förkastades direkt på grund av att titeln inte matchade syftet. Med 

medvetenhet om risken att förkasta artiklar endast på grund av titeln gjordes detta 

med stor noggrannhet. Trettio abstrakt lästes igenom, en dubblett återfanns och utöver 

den gick två (2) artiklar vidare för kvalitetsgranskning och blev sedermera 

resultatartiklar. I tredje sökningen kombinerades ”Childhood constipation” 

(frassökning) AND Management (fritext), vilken genererade i 14 sökresultat. 

Samtliga abstrakt lästes igenom men av dessa verkade ingen matcha syftet och 

sökningen resulterade därmed inte i någon resultatartikel. Nästa sökning gjordes med 

Constipation (ämnesord) AND (pre-adolescent OR adolescent) (fritext). Denna 

sökningen resulterade i 24 träffar och 10 abstrakt lästes igenom. En (1) artikel gick 

vidare för kvalitetsgranskning och blev slutligen resultatartikel. Utöver det var en 

artikel en dubblett. Sista sökningen i databasen genererade i 42 sökresultat och 

gjordes med sökorden: Constipation (ämnesord) AND Child (ämnesord) AND Nurs* 

(fritext med trunkering). Av resultaten lästes 24 abstrakt igenom men inga artiklar 

gick vidare för analys. Två artiklar i sökresultat var dubbletter från tidigare sökningar. 

Sökningar i PUBMED 

Första sökningen i Pubmed gjordes med samma sökord som i Cinahl fast utan 

begränsningen peer-reviewed, med anledning av att detta inte är ett valbart alternativ i 

denna databas. Samtliga sökningar hade dock begränsningen publicering från 2008 

och framåt. Sökningen resulterande i flertalet irrelevanta artiklar gällande palliativ 

vård och cancer, därför lades den booleska operatorn NOT till, tillsammans med 

palliative och cancer. Detta gav 89 resultat, 31 abstrakt lästes igenom och resulterade i 

en dubblett samt en (1) artikel som gick vidare för analys och blev sedermera 

resultatartikel. Sökning nummer två i Pubmed såg ut på följande sätt: ”functional 

constipation” (frassökning) AND Child (ämnesord). Sökningen gav 199 resultat och 

54 abstract lästes igenom. Två (2) artiklar gick vidare för kvalitetsgranskning och blev 

sedan resultatartiklar. Sökningen resulterade även i två stycken dubbletter. I nästa 
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sökning på PubMed användes sökorden ”Childhood constipation” (frassökning) AND 

Management (fritext). Sökningen genererade i 32 artiklar varav samtliga abstrakt 

lästes igenom. En (1) artikel gick vidare för kvalitetsgranskning och blev även 

resultatartikel. Resultatet inkluderade utöver det en dubblett från tidigare sökning. 

Constipation (ämnesord) AND (pre-adolescent OR adolescent) AND nurs*, 

resulterade i 47 artiklar, ingen av sökresultaten gick vidare för analys. Den sista 

sökningen som gjordes med kombinationen Constipation (ämnesord) AND Child 

(ämnesord) AND nurs*, genererade 56 sökresultat varav 15 abstrakt lästes igenom. 

Sökningen inkluderade inga nya resultatartiklar, dock två dubbletter. 

Sökningar i PSYCINFO 

Samtliga sökningar som gjordes i Cinahl och Pubmed gjordes även i Psycinfo, men 

dessa genererade endast dubbletter och redovisas därmed inte i sökhistoriken.  

Manuell datasökning 

Manuell sökning gjordes i en tidskrift på internet för att undersöka om det kunde 

generera i ytterligare resultatartiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Acta Paediatrica 

är en vetenskaplig tidskrift inom pediatrik och därav valdes den ut att göra en manuell 

sökning i. Denna manuella sökning gav en (1) artikel som gick vidare för 

kvalitetsgranskning och därefter blev resultatartikel. Manuell sökning gjordes även i 

två andra tidskrifter med pediatrik som inriktning men genererade inte i någon 

resultatartikel. 

Databearbetning 

Med inspiration av den innehållsanalys som Forsberg och Wengström (2016) 

presenterar, innehållande fem steg, påbörjades processen med att bearbeta samtliga 

resultatartiklar. Materialet analyserades var för sig och gemensamt ett flertal gånger 

för att skapa en förståelse. Valda artiklars resultat sammanfattades och översattes 

gemensamt och var för sig för att utöka förståelsen kring innehållet. Därefter 

plockades meningsbärande enheter som ansågs matcha syftet ut från samtliga artiklar. 

Meningarna sammanställdes utefter vad de handlade om vilket genererade i tre teman, 

som i sin tur fick ett antal underkategorier. De tre teman som framkom var: 

Undervisning som omvårdnadsåtgärd, Uppmuntran som omvårdnadsåtgärd samt 

Uppföljning som omvårdnadsåtgärd. Uppmuntran som omvårdnadsåtgärd delades upp 

i tre underkategorier för att tydliggöra resultatet. Underkategorierna fick namnen: 

Fiberintag, Fysisk aktivitet & vätskeintag samt Föräldrars roll. Slutligen diskuterades 

resultatet av databearbetningen gemensamt och var för sig för att säkerställa att det 

som framkommit var relevant i förhållande till syftet. I tabell 3 (bilaga C) presenteras 

artikelöversikt för samtliga resultatartiklar.  
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till självbestämmande, respekt och att ta 

informerade beslut. Alla barn som har möjlighet innehar rätten att fritt uttrycka sina 

åsikter i situationer där de själva berörs, till exempel vid forskning på barn (Unicef, 

2017). I den svenska lagstiftningen gällande forskningsetik ingår bland andra Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), vilken handlar om att 

skydda människan i forskning vad gäller bland annat integritet. Vidare syftar lagen till 

att samtyckte ska tillämpas, som ska vara frivilligt och dokumenterat. Gäller 

forskningen barn, ska även vårdnadshavarna informeras om och samtycka till 

forskningen. Personuppgiftslagen (1998:204) finns till för att värna om människors 

personliga integritet i sammanhang där integriteten kan kränkas.  

Resultat av vederbörande litteraturstudie består endast av artiklar som samtliga har 

blivit godkända av en etisk kommitté eller upptagit en diskussion kring 

forskningsetiken.  

Resultat 

 

Figur II Översikt resultatteman 

Undervisning som omvårdnadsåtgärd  

Genom att sjuksköterskor på en anpassad nivå för barn och föräldrar förklarar 

fysiologin bakom tillståndet obstipation, kan en framgångsrik förbättring av barnens 

tillstånd vara möjlig (Ismail, Ratchford, Proudfoot & Gibbs, 2011). Ismail et al. 

(2011) presenterar en studie där 50 barn diagnostiserade med funktionell obstipation, 

tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare fick besöka en sjuksköterskeklinik tre 

gånger med tre till fyra månaders mellanrum. Behandlingen gick ut på att skapa en 
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ökad förståelse kring diagnosen och vad som ligger bakom de symtom som barnen 

uppvisar. De medverkande föräldrarna i studien upplevde att de fått en tydlig 

förståelse om innebörden av funktionell obstipation. Vid första besöket på 

sjuksköterskekliniken upplevde sju föräldrar att de hade god kunskap om sitt barns 

obstipation, vid tredje besöket hade siffran ökat från sju till 33. Vid första besöket var 

det 11 av de medverkande 50 barnen som hade defekation varje eller varannan dag, 

vilket ökade till 43 efter det tredje besöket. En förändring sågs också i smärtan vid 

defekation som upplevdes av 35 av de medverkande barnen vid första besöket. Efter 

tredje besöket var det endast nio som fortfarande upplevde smärta vid defekation 

(Ismail et al., 2011).  

Chan och Chan (2010) problematiserar att endast 10 % av i studien medverkande barn 

var villiga att gå på skolans toaletter, detta bland annat av anledningen att barnen 

hellre vill gå på toaletten hemma. Informationens inverkan presenteras av Ismail et 

al., (2011) där antalet barn som frivilligt besökte toaletten mer än fördubblades (från 

16 barn till 39 av totalt 50) på tre till fyra månader efter undervisning av 

sjuksköterskorna om bland annat fysiologin bakom obstipation. Genom att 

sjuksköterskor förklarar obstipationens fysiologi, vad aktuell behandling innebär och 

vikten av att denna ska följas kan barnen åstadkomma en bättre avföringsrutin. Van 

Dijk, Bongers, De Vries, Grootenhuis, Last och Benninga (2008) beskriver att 

sjuksköterskans undervisning om vanemönster som kan bidra till obstipation, kan leda 

till minskade psykiska besvär som exempelvis ångest.  

Föräldrars upplevelse av sina barns hälsa var generellt dålig vid första 

sjuksköterskebesöket (27 av 50) men denna upplevelse förändrades till det bättre 

under besöken på sjuksköterskemottagningen, vid tredje besöket skattade bara tre av 

50 föräldrar sina barns hälsa som generellt dålig. Föräldrar uttryckte ökad förståelse 

för tillståndet deras barn led av (Ismail et al. 2011). Föräldrar var nöjda med 

förbättringen av barnens hälsa i samband med sjuksköterskornas information (Ismail 

et al., 2011; Sullivan, Adler, Shrestha, Turtuon & Lambert, 2011). Kunskap om 

problemet, både hos föräldrar och barn, leder till ökad uppmärksamhet kring möjliga 

symtom vilket gör att de kan behandlas i ett tidigt skede (Chan & Chan, 2009). 

Uppmuntran som omvårdnadsåtgärd 

Med uppmuntran som omvårdnadsåtgärd menas i föreliggande litteraturstudie 

sjuksköterskans roll i att uppmuntra förändring av beteendemönster gällande 

kostvanor och fysisk aktivitet (Asakura et al., 2015; Jennings et al., 2009; 

Seidenfaden et al., 2017; Sullivan et al., 2011; Van Dijk et al. 2008). I en studie 

presenterad av Van Dijk et al. (2008) visade det sig att hos barn som uppvisar 

problem i beteendet är det av vikt att överväga beteendeintervention tillsammans med 

laxantia. De presenterar också att förändring av beteendemönster är en mer långvarig 

lösning jämfört med endast laxantia. Enligt Sullivan et al. (2011) är det av nytta för 

barn med funktionell obstipation att förändra sitt beteendemönster.  
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Fiberintag 

I Jennings et al. (2009) studie beskrivs förekomsten av obstipationssymptom relaterat 

till mat- och vätskeintag. Det visade sig att de barn som upplevde symptom på 

obstipation (12 av 28, 42%), konsumerade mindre fiber än kontrollgruppen (12.9 av 

56, 23%). Sullivan et al. (2011) uppmärksammar att beteendemässigt ingripande är ett 

framgångsrikt sätt att öka fiberintaget hos barn med funktionell obstipation. Vidare 

beskrivs möjligheten att öka barns fiberintag genom att använda en specialdesignad 

bok, kallad ”How to collect your fiber points”. Barnen fick med boken möjlighet att 

fylla i sitt fiberintag kreativt, med syfte att barnen ska tycka det är roligt att äta fiber. 

Föräldrarna blev uppmanade att ge barnen belöning när de fyllt i boken, i 

uppmuntringssyfte. Det visade sig att fiberintaget ökade tydligt hos de barn som 

använde sig av den specialdesignade boken. En minskad användning av laxantia 

kunde ses efter 3 månaders användning av boken (3/9) i jämförelse med efter tre 

månaders användning (11/16) (Sullivan et al., 2011). 

Asakura et al. (2015) understryker att högt fiberintag i form av potatis, baljväxter och 

grönsaker är associerat med mindre risk för obstipation. I en studie av Kokke et al. 

(2008) blev barn indelade i två grupper, där en grupp fick inta laktulos och en grupp 

fick dricka en fiberberikad yoghurt. Det visade sig att både laktulos och den 

fiberberikade yoghurtdrycken var effektiv behandling för obstipation hos barn. I 

gruppen där barnen intog laktulos fick de snabbare lös avföring än i gruppen som 

intog fiberberikad dryck. Det visade sig dock att barnen som druckit yoghurtdrycken 

också fick en lösare avföring men efter längre tid samt att det höll i sig bättre på lång 

sikt. Barnen som intog laktulos fick hård avföring igen efter några veckor. Fiber anses 

därför vara en mer långvarig lösning än laktulos (Kokke et al., 2008). Att ett högt 

fiberintag är ett effektivt sätt att behandla obstipation bekräftas av Chan och Chan 

(2010) som presenterar att de barn som tyckte om att äta frukt och grönsaker i mindre 

grad hade problem med obstipation än de som ogillade frukt och grönsaker. 

Ovanstående bekräftas inte av Seidenfaden et al. (2017) som i en jämförelsestudie 

visade att barn med funktionell obstipation och utan, hade ganska lika matvanor.  

Fysisk aktivitet & vätskeintag 

Vätskeintaget hos barn som lider av funktionell obstipation är lägre än hos de barn 

som inte lider av funktionell obstipation (Chan & Chan 2010; Jennings et al., 2009). 

Av de barn som var förstoppade drack endast fem och en halv procent mer än en liter 

vatten per dag, till skillnad från barnen som inte var förstoppade, där 94,5 % drack 

mer än en liter per dag (Chan & Chan 2010). I en studie av Jennings et al. (2009) 

framkom det att barnen som inte var förstoppade drack i genomsnitt 925 ml per dag, 

medan barnen som var obstiperade i genomsnitt drack 832 ml. För barn med 

funktionell obstipation måste det dagliga vätskeintaget beaktas som komplement till 

ökat fiberintag för att förhindra motsatt effekt, det räcker alltså inte med att endast öka 

fiberintaget om barnet samtidigt får i sig för lite vätska (Jennings et al., 2009). I 

Seidenfaden et al. (2017) studie framkommer det att symtomen på funktionell 
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obstipation minskade vid fysisk aktivitet hos barn mellan 10–18 år, dock kunde inte 

samma samband ses hos barn mellan ett till nio år. Asakura et al. (2015) belyser att 

hög fysisk aktivitetsnivå var vanligare hos barnen utan obstipation (75 %), i 

jämförelse med barn med obstipation (69,9 %). I Jennings et al. (2009) studie 

framkommer motsatsen, att de barn som var obstiperade var mer aktiva (1,3 timmar 

per dag) till skillnad från kontrollgruppen (1 timme per dag).  

Föräldrars roll och delaktighet till uppmuntran av beteendeförändring 

Barn har ökad risk att drabbas av funktionell obstipation om föräldrarna är stressade 

(Asakura et al., 2015). Stress hos föräldrar kan leda till att barn upplever att de inte 

har tid att gå på toaletten. Behandling och förebyggande av obstipation hos barn 

kräver inte bara livsstilsförändringar hos barnet, utan även för föräldrarna (Asakura et 

al., 2015). Behandling av obstipation i form av beteendeförändring minskar ångest 

hos barnet och föräldrarna lär sig på ett framgångsrikt sätt hur de ska agera under 

behandlingen (Van Dijk et al., 2007). Att sjuksköterskor gav uppmuntrande support 

och vägledning till föräldrar, både vid besök och via telefon, var uppskattat av 

föräldrar (Ismail et al., 2011). Sjuksköterskan behöver undervisa föräldrar om vikten 

av att uppmuntra sina barn till att dricka vatten samt påminna sina barn att besöka 

toaletten. Föräldrarna har också en betydande roll i vad som handlas in till hemmet. 

Eftersom de flesta barn under 18 år bor med sina föräldrar, ligger ett stort ansvar hos 

föräldrarna i att inhandla mat som är bra för barnens välmående (Chan & Chan, 2009) 

Uppföljning som omvårdnadsåtgärd 

Uppföljning är en betydelsefull del i behandlingen av barn med funktionell 

obstipation (Modin, Walsted, Rittig, Hansen & Jakobsen, 2016; Seidenfaden et al., 

2017; Diamanti et al., 2008). Modin et al. (2016) beskriver att uppföljningen kan ske 

på olika sätt. I studien framkommer att både webbaserad uppföljning och uppföljning 

i form av telefonkontakt, bidrar till en mer framgångsrik behandling än om det inte 

förekommit någon uppföljning alls. I Seidenfaden et al. (2017) studie visas en hög 

frekvens av återkommande symtom av funktionell obstipation (24 av 60 barn sökte 

vård för samma problem igen) hos barn som blivit utskrivna från en akutmottagning, 

och betonar därav att uppföljningen är viktig för att undvika detta. Diamanti et al. 

(2008) betonar vikten av uppföljning inte bara för att undvika fysiska komplikationer 

utan även psykiska och förklarar att uppföljningen kan utföras av barnläkare eller 

andra professioner med fördjupad kunskap.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att skapa en överblick kring ämnet gjordes en inledande informationssökning 

vilket enligt Wallengren och Henricsson (2017) stärker bekräftelsebarheten och 

skapar en bra grund för att hitta passande sökord. Denna sökning var ostrukturerad 

och innehöll många sökord för att få ett perspektiv över vilka sökord som skulle 
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kunna användas för bäst resultat i vidare artikelsökning. De framkomna sökorden 

översattes från svenska till engelska, vilket kan ha påverkat resultatet då direkt 

översättning av alla sökord inte var möjlig. Sökorden anses trots det vara relevanta, 

eftersom de genererar i artiklar som motsvarar syftet. Det finns dock alltid en risk att 

relevanta sökord missas. Översättningen skedde med noggrannhet och valda översatta 

sökord ansågs överensstämma med de svenska orden. Fortsättningsvis inleddes den 

egentliga sökningen i två databaser med omvårdnadsforskning som innehåll. Genom 

detta visas trovärdigheten då studien är inom ämnet omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2016). Samtliga sökningar gjordes även i en tredje databas, PsycInfo, 

men inkluderades inte i den egentliga sökningen eftersom det inte gav några nya 

resultatartiklar utan endast dubbletter. I sökningarna användes trunkering för att 

kunna täcka in olika varianter av ett ord i sökningen. Booleska operatorerna AND, 

OR och NOT, användes i sökningarna för att kombinera sökord, utesluta irrelevanta 

artiklar samt utöka sökningarna (Forsberg & Wengström, 2016). I samtliga 

databassökningar var det ett krav att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008 

och 2017 för att få så aktuella sökresultat som möjligt. Begränsning av publiceringsår 

ses som en styrka då det ökar studiens trovärdighet (Wallengren & Henricsson, 2017), 

trots att det kan ha exkluderat relevanta artiklar. Begränsningen peer-reviewed 

innebär att artiklarna ska vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2012), 

vilken användes i databasen Cinahl. En av sökningarna genererade i 199 sökresultat, 

vilket kan anses vara för många. Genom att begränsa sökresultatet kan dock relevanta 

artiklar missas, därav behölls sökningen och alla titlar, samt abstrakt där titeln ansågs 

matcha syftet, lästes igenom. Däremot var det möjligt att på titeln förkasta stor del av 

sökresultaten med tanke på att de innehöll ord som demens, äldre eller att de var 

översiktsartiklar. 

Det skulle kunna riktas kritik mot att en manuell sökning endast gjordes i tre 

tidskrifter på grund av att flera relevanta artiklar kan ha missats. Den begränsade tiden 

för litteraturstudien var ett klart hinder här. Anledningen till att resultatartikeln från 

den manuella sökningen inte dök upp i någon av sökningarna på databaserna, går att 

spekulera i. Mest troligt är att artikelns nyckelord består dels av Constipation, som var 

ett av sökorden för litteraturstudien, men även ord som Phycial activity (fysisk 

aktivitet) och Diet (diet). Fysisk aktivitet och diet är aspekter som framkommer i 

föreliggande litteraturstudies resultat, men det är inte ord som lämpar sig som sökord, 

med tanke på att det skulle föregå resultatet. Det är också sannolikt att mer tid för att 

lära sig de olika sökstrategierna djupare, skulle kunna generera i fler strukturerade 

sökningar och artiklar.  

Av totalt tio redovisade sökningar gav sju av dessa flertalet dubbletter, vilket kan ses 

som en styrka eftersom det tyder på att sökorden täcker in stor del av området, oavsett 

databas och trots olika kombinationer av sökord. En svaghet för studien kan vara att 

det var svårt att finna artiklar som belyste just sjuksköterskans omvårdnad vid 

funktionell obstipation hos barn. Däremot ansågs det ändå vara applicerbart på 
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sjuksköterskor då resultatet som framkommit är oberoende omvårdnadsåtgärder som 

en sjuksköterska med fördel kan utföra. Oberoende omvårdnadsåtgärder är ett 

begrepp som enligt Florin (2014) innefattar bland annat att ge stöd, information, 

undervisning och övervakning, vilka är delar som resultatet i föreliggande studie 

innehåller. Ovan nämnda delar återfinns också i omvårdnadsprocessen som 

presenteras i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

Studierna som presenteras i aktuella resultatartiklar har ägt rum i Danmark, Japan, 

Hong Kong, Island, Italien, Nederländerna (2) och Storbritannien (3). Med tanke på 

att ingen av resultatartiklarna har sitt ursprung i Sverige har en diskussion kring 

överförbarheten skett, dock har samtliga artiklar förklarat funktionell obstipation som 

ett internationellt problem. Eftersom studierna har utförts runt om i hela världen och 

kommit fram till liknande slutsatser anses det applicerbart att använda resultaten även 

i Sverige (Wallengren & Henricsson, 2017). Alla utvalda artiklar var publicerade på 

engelska, därför översattes de till svenska vilket kan vara en svaghet då ingen av 

författarna har engelska som modersmål. Däremot innehar författarna grundläggande 

kunskaper för att kunna översätta vilket även gjordes mycket noggrant.  

Samtliga utvalda artiklar kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för kvantitativ metod. Kvalitetsgranskningen genomfördes 

gemensamt av båda författarna vilket kan vara en styrka för resultatets kvalitet. Nio 

av tio resultatartiklar erhöll grad I, resterande artikel erhöll grad II men inkluderas 

ändå eftersom innehållet ansågs vara av betydelse för resultatet. Att samtliga 

resultatartiklar erhåller en hög vetenskaplig kvalitet ökar enligt Wallengren och 

Henricson (2017) trovärdigheten för studien. En diskussion kring etiska överväganden 

fanns i samtliga utvalda resultatartiklar vilket enligt Forsberg och Wengström (2016) 

är en aspekt som ökar trovärdigheten. Litteraturstudien har lästs igenom flertalet 

gånger av handledare, studiekamrater och vänner som kritiskt granskat studien, vilket 

ökar studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2017).  

Föreliggande litteraturstudie innehåller uteslutande kvantitativa artiklar, vilket är 

något som diskuterats författarna emellan. Med tanke på syftet, som var att belysa 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, är det relevant att majoriteten av alla sökresultat 

var kvantitativa. Det faktum att litteraturstudiens resultatartiklar alla är kvantitativa är 

därmed ingenting som anses påverka resultatet negativt. Resultatet som framkommit 

svarar på syftet med studien. Valet av åldersspann i litteraturstudien diskuterades 

under den inledande delen av arbetet. Inom sjukvården räknas personer i åldern noll 

till 18 år som barn och därav valdes 18 år som övre gräns. Barn under ett år 

exkluderades i föreliggande studie på grund av att utvärderingen av obstipation hos 

barn under ett år skiljer sig mot äldre barn, bland annat relaterat till intaget av 

bröstmjölk och att de har högre avföringsfrekvens (Hyams et al., 1995).  
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Sullivan et al. (2011) (se bilaga C, artikel 9) studie hade ett bortfall på 28 barn av 43, 

motsvarande 65%. Detta är en siffra som i förhållande till den inte så omfattande 

storleken på studien, kan ha påverkat resultatet negativt. Anledningen till att barn eller 

föräldrar till barnen valde att avbryta medverkandet i studien, var bland annat att 

barnen fick besvär av enkopres vilket gjorde att de föll utanför inklusionskriterierna. 

En annan anledning till att barn avbröt efter några månader in i studien var 

ofullständig ifyllning av dagboken. Studien presenterad av Sullivan et al. (2011) 

inkluderades trots det höga bortfallet i litteraturstudien med anledningen av att 

resultatet ansågs trovärdigt och betydelsefullt för resultatet.  

Resultatdiskussion     

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans oberoende omvårdnadsåtgärder hos 

barn med funktionell obstipation. Resultatet visar att undervisning, uppmuntran och 

uppföljning (Figur II) var grundläggande aspekter i sjuksköterskans omvårdnad.  

Sjuksköterskan ska ha förmåga att självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen 

genom att använda sig av datainsamling, diagnos, planering, genomförande och 

uppföljning av den omvårdnad patienten har fått (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Vidare beskrivs att det ska ligga i sjuksköterskans kunskap och förmåga att ha 

en god kommunikation med både patienter och dess närstående. Sjuksköterskan skall 

också ha förmåga att ge information och kunna undervisa patienter och närstående 

med hänsyn till bland annat innehåll, samtidigt ska sjuksköterskan försäkra sig om att 

de som lyssnar förstår (Florin, 2014). Det första temat handlar om undervisning och 

kan kopplas till omvårdnadsprocessens första steg, datainsamling. För att 

sjuksköterskan ska kunna undervisa på ett framgångsrikt sätt behöver en överblick 

skapas kring förkunskaperna hos patienten, i detta fall barnet och föräldrarna. Under 

samtalet kan sjuksköterskan få fram information som kan vara värdefull vid 

diagnostisering och planering för omvårdnaden. Det andra temat som framkommer i 

resultatet handlar om uppmuntran, vilket kommer att krävas från sjuksköterskan när 

en eventuell förändring har planerats. Uppmuntran som omvårdnadsåtgärd kan 

kopplas till omvårdnadsprocessens två steg planering och genomförande. Det tredje 

temat i föreliggande studie är uppföljning som omvårdnadsåtgärd, vilket kan kopplas 

till omvårdnadsprocessens utvärdering. Här utvärderar sjuksköterskan om barnet har 

förstått, om den givna omvårdnaden har gett resultat samt om det är någonting som 

behöver ändras. Vi anser att det är av vikt att samma sjuksköterska får vara med i hela 

omvårdnadsprocessen tillsammans med barn och föräldrar, då det ses som en positiv 

aspekt att samma sjuksköterska som planerat, också följer upp.  

Föreliggande studie presenterar att sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av 

barn med funktionell obstipation. Genom undervisning kan sjuksköterskan hjälpa 

både barn och föräldrar i behandlingen (Ismail et al., 2011) vilket också bekräftas av 

Hallström och Lindberg (2015). Nurko och Zimmerman (2014) bekräftar att 

undervisning är det första steget i behandlingen av funktionell obstipation. Det är av 
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vikt att sjuksköterskan förklarar hur tillståndet uppstår och hur viktigt det är med 

regelbundna toalettbesök (Nurko & Zimmerman, 2014; Ismail et al. 2011; Hallström 

& Lindberg, 2015). Hallström och Lindberg (2015) poängterar sjuksköterskans 

centrala roll i undervisning av barnet och föräldrarna, relaterat till den speciella 

kunskap sjuksköterskan besitter kring omvårdnad av barn. Vidare förklarar Nurko och 

Zimmerman (2014) att det är av stor betydelse för behandlingen att föräldrar 

uppmuntras att ha en positiv attityd gentemot sitt barns problem. Petersen (2014) 

bekräftar ovanstående och förklarar att föräldrar bör bli instruerade i hur de ska prata 

med sina barn om obstipationen. Genom stöd och engagemang från sjuksköterskan 

kan föräldrarna hjälpa sitt barn att nå en framgångsrik behandling av obstipation 

(Hallström & Lindberg, 2015).  

Omvårdnadsåtgärderna som framkom i föreliggande litteraturstudie kräver att 

sjuksköterskan kan ägna barnet tid för att stödja och ge relevant information utefter 

bedömt kunskapsbehov. Ismail et al. (2011) beskriver att sjuksköterskan bör lägga ner 

tid och engagemang på barnen och föräldrarna för att undervisa och stötta för bästa 

behandlingsresultat. Enligt patientlagen (2014:821) ska barnets inställning till aktuell 

vård och behandling, alltid beaktas och vägas in. Hänsyn ska tas till barnets ålder, 

men hens självbestämmande och integritet ska alltid respekteras. FN:s 

barnkonvention (2017) beskriver att barnets bästa alltid ska stå i fokus, vid alla 

åtgärder som rör barn. Patientlagen (2014:821) beskriver också att patienten ska få 

information om bland annat sitt hälsotillstånd, eftervård och metoder för att förebygga 

sjukdom. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) är ett ansvar som sjuksköterskan har: ”att stärka 

patientens och närståendes egenvård och inflytande i vården genom informations- 

och kommunikationsteknologi” (s. 9) och för att möjliggöra detta krävs tid. I den 

verkliga svenska sjukvården kan detta bli ett problem då tidsbrist är ett vanligt 

fenomen hos just sjuksköterskor. Andra förutsättningar som kan hindra 

sjuksköterskans omvårdnadsprocess är brist på sjuksköterskor och den höga 

genomströmningen av personal som råder inom sjukvården i stora delar av Sverige.  

En vanlig orsak till funktionell obstipation är att barnen håller inne avföringen för att 

undvika smärtan som de tidigare erfarit vid defekation (Hallström & Lindberg, 2015). 

Petersen (2014) förklarar att barn kan undvika toalettbesök på grund av rädsla att det 

ska göra ont, därför är det av vikt att sjuksköterskan tillsammans med föräldrar 

förklarar fysiologin och uppkomsten av obstipation för att lägen som dessa inte ska 

uppkomma. Petersen (2014) menar också på att det är föräldrarnas ansvar att se till att 

deras barn äter en välbalanserad kost med mycket frukt, grönt och fiber. Däremot bör 

inte föräldrar tvinga på barnen en ny kost, utan introducera ny mat med lättsamhet. 

Asakura et al. (2015) betonar betydelsen av att förändra beteendemönster inte bara 

hos barnen, utan även hos föräldrarna, för att uppnå en framgångsrik behandling av 

obstipation. Föräldrar måste med andra ord vara villiga att förändra sina vanor och 

beteendemönster, lika mycket som barnen. Petersen (2014) beskriver att förändringar 
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i matvanor är nödvändigt för barn med obstipationsproblematik. Fiberrika flingor, 

aprikoser, sötpotatis, päron, persika, plommon, bönor, ärtor, broccoli och spenat är 

bra mat för ett barn att äta för att undvika funktionell obstipation. 

Nurko och Zimmerman (2014) bekräftar Chan och Chan (2010) samt Jennings et al. 

(2009) och beskriver att ett ökat intag av vätska är av vikt för att barnets avföring ska 

bli mjukare. Vidare bekräftas också att ett adekvat vätske- och fiberintag är faktorer 

som kan minska användandet av laxantia (Chan & Chan, 2010; Ismail et al., 2011; 

Jennings et al., 2009; Nurko & Zimmerman, 2014). Seidenfaden et al. (2017) 

presenterar att matvanorna hos barn med funktionell obstipation och de utan, såg 

ganska lika ut. Detta bekräftar dock bara det faktum att det är mycket olika faktorer 

som spelar in och samverkar. Ett icke-adekvat vätskeintag eller bristande information 

kring hur problemet ska hanteras kan vara orsaker till att barnen hade problem med 

obstipation. Sullivan et al. (2011) diskuterar att föräldrar är bra på att rapportera vad 

deras barn äter hemma, men en felkälla i många studier där föräldrar intervjuas om 

barnens matvanor, kan vara att de inte vet vad barnen äter när föräldrarna inte är med.  

Det finns knapphändig forskning kring sambandet fysisk aktivitet och funktionell 

obstipation, trots att obstipation enligt Stubberud och Nilsen (2011), ofta beror på 

inaktivitet. Enligt Kiefte-de Jong et al. (2012) fanns vid tidpunkten för studien, endast 

två studier publicerade kring ämnet, varav den ena var skriven av Jennings et al. 

(2009) och är en resultatartikel i föreliggande studie. Jennings et al. (2009) beskriver 

sitt något förvånande resultat, att de barn som led av funktionell obstipation hade 

högre fysisk aktivitet än de barn som inte hade några symptom på obstipation. Med 

denna upptäckt diskuteras dock att vätskeintaget var lägre hos barnen som var mest 

aktiva, vilket kan vara en missvisande felkälla för resultatet. Eftersom fysisk aktivitet 

enligt Dukas, Willett och Giovannucci (2003) är ett vanligt råd vid obstipation, i alla 

fall till vuxna, är det antagligen så att barnen med funktionell obstipation, som också 

var mer aktiva, fick i sig för lite vätska för att upprätthålla regelbundna 

tarmtömningar. Inadekvat vätskeintag är en orsak till hård avföring (Stubberud & 

Nilsen, 2011). 

Diamanti et al. (2008) förklarar att uppföljning är en viktig aspekt i behandling för att 

undvika bland annat psykiska komplikationer. Wang et al. (2013) presenterar att de 

barn som lider av funktionell obstipation har större risk än de som inte lider av 

funktionell obstipation, att inte prestera fullt i skolan, på grund av psykiska och 

sociala aspekter. Med tanke på följderna barnen med obstipation riskerar att drabbas 

av är det av vikt att problemet blir löst för att barnets dagliga liv och livskvalitet ska 

påverkas så lite som möjligt. Genom att på ett långsiktigt vis behandla barn med 

funktionell obstipation kan framför allt barnets lidande minskas, samtidigt som det 

utifrån ett samhällsperspektiv kan bespara både tid och pengar.  
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Funktionell obstipation hos barn är ett problem i flera avseenden och behandling 

kräver engagemang av sjuksköterskan. Nilsson et al. (2011) beskriver att barn känner 

sig trygga och bekväma i en omvårdnadssituation om de känner förtroende och tillit 

för sjuksköterskan. För att detta förtroende ska kunna byggas upp krävs att 

sjuksköterskan tar sig tid och inte utför omvårdnaden av barnen i en stressad miljö. 

Precis som Hallström och Lindberg (2015) beskriver, är det av vikt att sjuksköterskan 

vänder sig direkt till barnet i ett samtal, och inte bara till föräldrarna. Dock är det en 

viktig aspekt att hålla god kommunikation med föräldrarna, men det är betydelsefullt 

att komma ihåg att det är barnet som är patienten och bör få sjuksköterskans mesta 

uppmärksamhet. Litteraturstudiens resultat visar att barn ofta känner sig stressade och 

känner att de inte har tid att gå på toaletten (Asakura et al., 2015). Långvarig stress 

kan bidra till mag-tarmproblem (Mörelius, 2014). Av denna anledning är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan undervisar barnet om vikten att besöka toaletten 

regelbundet, men också undervisa föräldrarna om att barnet skall sätta sig på toaletten 

när hen själv känner att det behövs, för att undvika stressade toalettbesök. Van Dijk et 

al. (2008) menar på att sjuksköterskans undervisning är betydelsefull i behandlingen 

av obstipation och leder till minskade psykiska besvär hos barnet.  

Konklusion  

Genom att sjuksköterskan utbildar och uppmuntrar barn och föräldrar till egenvård, 

kan en framgångsrik behandling av funktionell obstipation etableras. Att 

sjuksköterskan undervisar om fysiologi, vikten av fiber- och vätskeintag och fysisk 

aktivitet gör att både föräldrar och barn får en bättre förståelse för tillståndet och en 

effektiv behandling kan upprättas i tidigt skede. Att barnet följs upp efter behandling 

är av vikt för att förhindra psykiska besvär och återkommande fysiska besvär. 

Implikation 

Det behövs mer forskning kring omvårdnadsåtgärder inom området. Resultatet som 

framkommit kan med fördel användas av allmän- och specialistsjuksköterskor för att 

hjälpa barn i behandlingen mot funktionell obstipation. Vidare forskning krävs för att 

sjuksköterskor ska få en bättre kunskap kring ämnet och istället förebygga 

obstipation, mer än att behandla. Syftet med studien kan inspirera till framtida studier 

där oberoende omvårdnadsåtgärder för andra tillstånd kan undersökas.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed 

Obstipation hos barn Constipation in children Constipation in children 

Sjuksköterska/Omvårdnad Nurs Nurs 

Funktionell obstipation Functional constipation Functional constipation 

Barn Child Child 

Innan tonåren Pre-adolescent Pre-adolescent 

Tonår Adolescent Adolescent 

Barndomsobstipation Childhood constipation Childhood constipation 

Åtgärd Management Management 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

171005 Cinahl 

Constipation in children AND 

Nurs* 

Limits: peer-reviewed, 2008-

2017 18 18 2 2 

171005 Cinahl 

Functional constipation AND 

(MH ”child+”)  

Limits: peer-reviewed, 2008-

2017 59 30(1) 2 2 

171005 Cinahl 

”Childhood constipation” AND 

management  

Limits: peer-reviewed, 2008-

2017 14 14 0 0 

171006 Cinahl 

(MH "constipation") AND (pre-

adolescent OR adolescent)  

Limits: peer-reviewed, 2008-

2017 24 10(1) 1 1 

171011 Cinahl 

(MH ”constipation”) AND (MH 

”child”) AND nurs* 

Limits: peer-reviewed, 2008-

2017 42 24(2) 0 0 

171005 Pubmed 

Constipation in children AND 

nurs* NOT palliative NOT 

cancer 

Limits: abstract available, 2008-

2017 89 31(1) 1 1 

171005 Pubmed 

”functional constipation” AND 

”Child”[Mesh] 

Limits: Abstract available, 2008-

2017 199 54(2) 2 2 

171005 Pubmed 

”Childhood constipation” AND 

management 

Limits: 2008-2017 32 32(1) 1 1 

171005 Pubmed 

"constipation"[Mesh] AND (pre-

adolescent OR adolescent) AND 

nurs* 

Limits: abstract available, 2008-

2017 47 8 0 0 

171011 Pubmed 

"constipation"[Mesh] AND 

"Child"[Mesh] AND nurs* 

Limits: abstract available, 2008-

2017 56 15(2) 0 0 

171117 

Manuell sökning 

Acta Paediatrica 

Physical activity may decrease 

the likelihood of children 

developing constipation. 110 4 1 1 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Asakura, K., Masayasu, S., Sasaki, S. (2015) Dietary intake, physical activity, and time 

management are associated with constipation in preschool children i Japan. Asia Pacific Clinical 

Nutrition Journal, 26, 118-129 

Land  

Databas 

Japan, Pubmed 

Syfte Att undersöka relationen mellan kost- och livsstilsvanor med obstipation.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

 

Urval 5309 barn valdes ut att delta i studien. Barn som defekerade tre gånger eller färre per vecka ansågs 

vara obstiperade. 

Datainsamling Frågeformulär, ett om livsstil och ett om kostvanor.  

Dataanalys De började med att finna samband mellan obstipation och livsstilsfaktorer, detta gjordes genom T-

test, chisquaretest och Cochran-Armitagetest. Sedan kategoriserades kostintaget hos barnen in i 

olika kategorier, samma sak gjordes med livsstilsfaktorer för att leta efter samband.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Resultatet i studien visar att det finns ett stort samband mellan kost-och livsstilsfaktorer och 

funktionell obstipation. Stressade och upptagna föräldrar visade sig vara relaterat till att barnen 

lider av funktionell obstipation, detta på grund av att barnen känner att de inte har tid att gå på 

toaletten och utföra sina behov i lugn och ro. Faktorer som visade sig vara associerade med lägre 

frekvens av obstipationssymtom var högt fiberintag, hög fysisk aktivitet, fiberintag i form av 

grönsaker, potatis, frukt samt baljväxter, högt fettintag, köttintag. Livsstilsfaktorer visade sig alltså 

vara en riskfaktor för funktionell obstipation på flera plan. Att förebygga obstipation hos barnen 

innebär livsstilsförändringar inte bara hos barn utan även hos föräldrarna. Hög fysisk 

aktivitetsnivå var vanligare hos barnen utan obstipation (75 %), i jämförelse med barn med 

obstipation (69,9 %). 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I  
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Artikel 2 

 

 

Referens Chan, M., & Chan, Y. (2010). Investigating factors associated with functional constipation of 

primary school children in Hong Kong. Journal Of Clinical Nursing, 19(23-24), 3390-3400. DOI: 

10.1111/j.1365-2702.2010.03362.x 

Land  

Databas 

Hong Kong, Cinahl  

Syfte Att undersöka vilka faktorer som är associerade med funktionell obstipation hos barn i 

grundskolan. 

Metod:  

Design 

Deskriptiv metod  

Kvantitativ metod 

Urval Barn som studerade i årskurs 3-5 i den utvalda skolan och som rapporterade att de inte tagit några 

läkemedel de senaste två veckor var inbjudna att delta studien. 480 barn blev inbjudna att delta i 

studien och 452 valde att delta. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde med två frågeformulär som använts i flera tidigare studier kring ämnet 

och har ett bra innehåll.  

Dataanalys Insamlade data analyserades via datorprogrammet SPSS. Resultaten för tarmtömningsfrekvens 

analyserades med en beskrivande statistik. Användes gjorde också chi-square-test och Fischer´s 

exact test för att analysera övriga data.  

Bortfall 69 av 452 stycken insamlade frågeformulär föll bort på grund av att frågor hade besvarats fler än 

en gång samt att några av deltagarna rapporterade att de hade behövt uppsöka sjukhus, ta 

läkemedel eller att de haft diarré.  

Slutsats Resultatet av studien visar bland annat att vätskeintaget hos barn som lider av funktionell 

obstipation är lägre än hos de barn som inte har de symtomen. Majoriteten av barnen i studien 

ogillar att använda skolans toaletter vilket är en av anledningarna till att barn håller inne 

avföringen. Intaget av frukt och grönsaker visade sig vara högre hos barnen som inte hade 

funktionell obstipation. Vidare slutsats av studien är att sjukvårdspersonal behöver hjälpa barn och 

föräldrar att bli mer utbildade kring problemet för att kunna hantera det på ett framgångsrikt sätt. 

Kunskap leder till ökad uppmärksamhet kring vilka symtom barnen kan uppvisa, vilket gör att 

dessa kan behandlas i ett tidigt skede. Det visade sig också att föräldrar har en viktig roll, bland 

annat i att uppmuntra och påminna sina barn att dricka vatten samt gå på toaletten. De flesta barn 

under 18 år bor hemma hos sina föräldrar vilket innebär att detta är möjligt. Det innebär också att 

föräldrar, som ofta är den del av familjen som sköter inhandlingen av livsmedel, behöver lära sig 

vilka livsmedel som är fiberrika för att kunna handla hem dessa. Av de barn som var förstoppade 

drack endast 5,5 % mer än en liter vatten per dag, till skillnad från barnen som inte var 

förstoppade, där 94,5 % drack mer än en liter per dag. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Diamanti, A., Bracci, F., Reale, A., Crisogianni, M., Pisani, M., Castro, M. (2010). Incidence, 

clinical presentation, and management of constipation i a pediatric ED. The American journal of 

emergency medicine, 28, 189-194. DOI: 10.1016/j.ajem.2008.11.016 

Land  

Databas 

Italien, Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att bedöma förekomsten av barn med funktionell obstipation som besökte 

en akutvårdsavdelning samt vilka symptom och tecken funktionell obstipation har och vilka 

åtgärder som finns.  

Metod:  

Design 

Retrospektiv studie under ett år på ett barnsjukhus i Italien 

Kvantitativ metod 

Urval Barn yngre än 15 år 

Datainsamling 210 journaler från barn där funktionell obstipation satts som diagnos under en ettårsperiod lästes 

igenom och granskades. Journalerna sammanställdes i kategorierna: förekomsten av funktionell 

obstipation, kön, ålder, symptom, triagenivå, uppföljning, skillnader i symtom, fysisk 

undersökning, tarmvanor och medicinsk historia. 

Dataanalys Genom att ta hjälp av x2-test och Fisher-exact-test kunde symtomen jämföras med barnens ålder. 

De statistiska analyserna gjordes med hjälp av programmet SPSS.  

Bortfall Data från barnen som led av annan obstipationsproblematik än funktionell obstipation valdes bort, 

totalt åtta barn föll bort.  

Slutsats Det är viktigt att barn som anländer till akutmottagningen med funktionell obstipation får 

noggrann uppföljning efter vårdvistelsen. Detta för att undvika att barnen drabbas av 

komplikationer av både fysisk och psykisk art.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Ismail, N., Ratchford, I., Proudfoot, C. & Gibbs, J. (2011). Impact of a nurse-led clinic for chronic 

constipation in children. Journal of Child Health Care, 15(3), 221-229. Doi: 

10.1177/1367493511406568 

Land  

Databas 

Storbritannien, Cinahl 

Syfte Att undersöka om barn med funktionell obstipation som regelbundet besökte en allmän pediatrisk 

klinik men utan tillfredsställande framsteg i behandlingen, fick mer framgångsrik behandling på 

en sjuksköterskemottagning.  

Metod:  

Design 

En klinik har öppnats där föräldrar fick fylla i formulär. En experimentell design krävdes ej.  

Kvantitativ metod 

Urval 50 barn i åldern 1,5-10 valdes ut, de skulle ha varit obstiperade i 0,4-8 år. 

Datainsamling Frågeformulär blev ifyllda av föräldrar, ett under första besöket, och ett under sista besöket. 

Frågeformuläret gällde frågor om magrutiner, smärta vid avföring osv.  

Dataanalys Frågeformulären från de olika besöken jämfördes.  

Bortfall Inget speciellt bortfall är angivet, de femtio första barn som matchade kriterier fick vara med i 

studien.  

Slutsats Sjuksköterskor underlättar obstipation hos barn genom att anta ett entusiastiskt och optimistiskt 

tillvägagångssätt i mötet med barn och föräldrar, vilket visas genom till exempel att antalet barn 

som frivilligt besökte toaletten mer än fördubblades (från 16 barn till 39 av totalt 50). Genom att 

sjuksköterskorna använder ett stödjande tillvägagångssätt och noga förklarar fysiologi och 

behandling bakom funktionell obstipation kan hen hjälpa barnen och föräldrarna. Att beskriva 

fördelarna med en god kost och bra vätskeintag och regelbundna toalettbesök underlättar 

problemen hos barnen. Sjuksköterskans stöd ökade barnens vilja att gå på toaletten. Föräldrar 

ansåg sina barn ha en generellt bättre hälsa efter sjuksköterskebesöken. Föräldrarnas kunskap 

ökade, från 7/50 till 33/50. Barn som hade defekation varje dag ökade från 11 till 43. Smärtan vid 

defekation minskade, från början var det 35 barn som upplevde smärta och efter sista besöket hade 

siffran minskat till 9 barn. Föräldrarna fick även skatta barnens hälsa vilken vid första besöket 

skattades som generellt dålig av 27/50 till skillnade från efter sista besöket där endast 3/50 

skattade barnens hälsa som generellt dålig. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5

Referens Jennings, A., Davies, G.J., Costarelli, V., Dettmar, P.W. (2009). Dietary fibre, fluids and physical 

activity in relation to constipation symptoms in pre adolescent children.  

Land  

Databas 

Storbritannien, Cinahl 

Syfte Att undersöka förekomsten av obstipationssymptom hos en grupp skolbarn samtidigt som deras 

aktivitetsnivå och mat- och vätskeintag utvärderades.  

Metod:  

Design 

Prospektiv studie  

Kvantitativ metod 

Urval Barn i åldern 7-10 år blev utvalda om de hade tillstånd från sina föräldrar. De som exkluderades 

från studien var barn som legat inne på sjukhus de senaste tre månaderna, barn som medcinerades 

med medciner som kunde påverka funktionerna i magområdet, barn som led av sjukdom som 

kunde påverka fiberintaget eller annan mag-tarmsjukdom, samt barn som fått sin mensturation. 

Totalt medverkade 84 barn i studien. 

Datainsamling Alla barn som medverkade i studien fick fylla i en dagbok om deras tarmfunktion, en dagbok om 

matintag samt aktivitetsdagbok under sju på varandra följande dagar.  

Dataanalys I aktivitetsdagböckerna samlades informationen in och man kunde med hjälp av dessa räkna ut hur 

mycket tid barnen lade ner på fysisk aktivitet per dag, och med hjälp av detta kunde man också 

kategorisera in barnen enligt deras aktivitetsnivå. Barnen fick också i dagböcker skriva ner sina 

fulla matintag under de sju dagarna. Under alla dagar kontaktades barnen och dess föräldrar för att 

försäkra att dagboken fylldes i korrekt. För att räkna ihop det dagliga matintaget tog man hjälp av 

ett datorprogram kallat Dietplan 5. Resultaten visades genom ett medelvärde, och statisiska tester 

genomfördes med hjälp av ett datorprogram kallat SPSS version 15.0. För att jämföra resultatet 

mellan pojkar och flickor användes ANOVA.  

Bortfall Elva barn av 84 föll bort under studiens gång. 

Slutsats Det visade sig att de barn som upplevde symptom på obstipation (12 av 28, 42%), konsumerade 

mindre fiber än kontrollgruppen (12.9 av 56, 23%). Det framkommer att barnen som inte var 

förstoppade drack i genomsnitt 925 ml per dag, medan barnen som var obstiperade i genomsnitt 

drack 832 ml. De barn som led av funktionell obstipation var med fysiskt aktiva (1,3 timmar per 

dag) än de som inte visade symptom på obstipation (1 timme per dag). 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Kokke, F. T.M., Scholtens, P. A.M.J., Alles, M. S., Decates, T. S., Fiselier, T. J.W., Tolboom, J. 

J.M., Kimpen, J. L.L. & Benninga, M. A. (2008). A Dietary Fiber Mixture versus Lactulose in the 

Treatment of Childhood Constipation: A Double-blind Randomized Controlled Trial. Journal of 

Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 47, 592-597.  

Land  

Databas 

Nederländerna, Pubmed 

 

Syfte Att jämföra den kliniska effekt och säkerhet i behandling med kostfiber och behandling med 

laktulos, vid funktionell obstipation hos barn. 

Metod:  

Design 

Dubbelblind randomiserad kontrollerad studie 

Kvantitativ metod 

Urval 147 barn i åldrarna 1-13 år som alla uppfyllde kriterierna för obstipation inkluderades i studien. 

De som exkluderades var barn som hade någon typ av organisk orsak till obstipation, som har 

behandlats med läkemedel som påverkar mag-tarmkanalen och barn som behandlats med laxantia 

eller antibiotika de senaste fyra veckorna innan första besöket.  

Datainsamling Datainsamling skedde genom dagböcker som fylldes i av barnet eller föräldrarna. Studien 

inkluderade även ett antal besök på sjukhus varav det första besöket innehöll en detaljerad 

genomgång av barnets medicinska historia genom ett frågeformulär samt en fysisk undersökning.  

Dataanalys Med programmet SPSS-PC. P<0,05 bestämdes.  

Bortfall 33 av 147 deltagare avbröt sin medverkan i studien efter cirka en vecka på grund av att de vägrade 

fortsätta dricka yoghurten. 

Slutsats Resultatet visar att både behandling med fiber och laktulos är gynnsam. Behandling med laktulos 

gav snabbare verkan än fiberbehandling. Förhöjt fiberintag leder till en stadig men långsam 

förbättring av funktionell obstipation. Extra fiberintag är gynnsamt i behandlingen av obstipation 

och leder till en mjukare mer frekvent avföring.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 7 

Referens Modin, L., Walsted., A-M., Rittig S., C., Hansen, V., A., Jakobsen S., M. (2016) Follow-up in 

childhood functional constipation, controlled clinical trial. The Journal of Pediatric 

Gastroenterology and Nutrition, 62 DOI: 10.1097/MPG.0000000000000974 

Land  

Databas 

Danmark, PubMed 

Syfte Att undersöka om uppföljning via telefon eller självhantering genom web-baserad information 

hade betydelse för behandlingsresultatet. 

Metod:  

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

Kvantitativ metod 

Urval Barnen som valdes ut till studien var i åldern 2-16. För att få delta var de tvungna att fylla i Rome 

III kriterier för att kunna säkerställa att alla led av funktionell obstipation. 235 barn medverkade i 

studien. 

Datainsamling Barnen delades upp i tre grupper, en kontrollgrupp som inte hade någon schemalagd uppföljning, 

en grupp som fick uppföljning via telefon och en grupp som fick uppföljning genom internet.  

Dataanalys Analyser utfördes med hjälp av STATA 13 (StataCorp LP,TX). Intention-to-treat analyser 

användes för att jämföra skillnader mellan interventionsgrupperna. Statistisk imputation användes 

hantera saknade data med senast observatörsöverförd analys.  

Bortfall 28 barn  

Slutsats Framgångsrik behandling av obstipation visade sig vara vanligare hos barn som själva eller vars 

föräldrar använde sig av information på internet efter vårdvistelse i jämförelse med de som inte 

hade någon uppföljning alls. Uppföljning är en betydelsefull del i behandlingen av barn med 

funktionell obstipation 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

 

 

Referens Seidenfaden, S., Ormarsson, O., Lund, S., & Bjornsson, E. (2017). Physical activity may decrease 

the likelihood of children developing constipation. Acta Paediatrica. 

http://dx.doi.org/10.1111/apa.14067 

Land  

Databas 

Island 

Manuell sökning i tidskriften Acta Pediatrica  

Syfte Att undersöka livsstilsfaktorers inverkan på barn diagnostiserade med obstipation.  

Metod:  

Design 

Uppföljningsstudie 

Kvantitativ metod 

Urval 190 barn i åldern 1–18 år diagnostiserade med obstipation, samt kontrollgrupp som inte led av 

obstipation.  

Datainsamling Föräldrar till barn diagnostiserade med obstipation fick svara på en online-enkät om deras barns 

livsstilsvanor och obstipation. Föräldrar till barn utan obstipation som besökte ett isländskt 

sjukhus eller vårdcentral fick också svara på samma enkät.  

Dataanalys R 2. 1.1 användes för att bearbeta data. Chi-squaretest användes för att jämföra grupperna.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Fysisk aktivitet minskar risken för obstipation. Uppföljning är viktigt för att motverka återfall och 

biverkningar av medicinering. Barn med obstipation och de utan hade liknande matvanor.  

Det framkommer att 24 av 60 barn sökte vård för återkommande symtom av funktionell 

obstipation, efter att de blivit utskrivna från en akutmottagning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 9 

Referens Sullivan, P. B., Adler, N., Sherstha, B., Turton, L. & Lambert, B. (2011). Effectiveness of using a 

behavioural intervention to improve dietary fibre intakes in children with constipation. Journal of 

Human Nutrition and Dietetics, 25, 33-42. DOI:10.1111/j.1365-277X.2011.01179.x 

Land  

Databas 

Storbritannien, Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att visa att det går att öka det dagliga intaget av fiber hos barn som lider 

av obstipation genom en specialdesignad metod som inkluderar beteendeförändringar med 

belöningssystem. 

Metod:  

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

Kvantitativ metod 

Urval 43 barn i åldrarna 2-14 år diagnostiserade med funktionell obstipation delades randomiserat in i 

antingen kontrollgruppen (n = 20) eller interventionsgruppen (n = 23). 

Datainsamling Datainsamling skedde genom dagböcker som föräldrarna fyllde i. 

Dataanalys Datahantering och beskrivande, jämförande statistik utfördes med hjälp av SPSS version 16.0. 

Bortfall 28 barn föll bort då de inte hade fyllt i dagboken tillräckligt, hade besvär av enkopres eller av 

andra anledningar inte slutförde studien. 

Slutsats Ett beteendemässigt ingripande är ett framgångsrikt sätt att öka fiberintaget hos barn med 

funktionell obstipation. Föräldrar var nöjda med sjuksköterskans information om funktionell 

obstipation och ansåg att det förbättrade deras barns hälsa.  En minskad användning av laxantia 

kunde ses efter 3 månaders användning av boken (3/9) i jämförelse med efter tre månaders 

användning (11/16) 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 10 

Referens Van Dijk, M., Bongers, M., de Vries, G., Grootenhuis, M., Last, B., & Benninga, M. (2008). 

Behavioral Therapy for Childhood Constipation: A Randomized, Controlled 

Trial. Pediatrics, 121, e1334-e1341. DOI: 10.1542/peds.2007-2402 

Land  

Databas 

Nederländerna, Cinahl 

Syfte Att utvärdera effekten av beteendeterapi som komplement till laxantia 

Metod:  

Design 

Randomiserad kontrollerad studie 

Kvantitativ metod 

Urval 134 barn i åldern 4-18 år diagnostiserade med funktionell obstipation blev randomiserat utvalda 

att delta i studien. 

Datainsamling Barnen kom på 12 besök under 22 veckor med liknande intervall mellan besöken. Under besöken 

fick barnen laxantia och undervisades tillsammans med föräldrarna om problemen. Vid besöker 

fick föräldrarna också svara på frågor i ett formulär.  

Dataanalys Barnen delades in i två grupper, en kontrollgrupp och en grupp fick beteendesupport. Formulären 

gick igenom datorprogram för att samla statistik och dela in i kategorier.  

Bortfall Barn som fått beteendeterapi de senaste 12 månaderna, som redan använde laxantia och barn som 

hade andra defekationsproblem valdes bort. 18 barn hoppade av under studiens gång.  

Slutsats Det är svårt för barn att bibehålla en fiberrik kost. En intervention i beteendemönster kan hjälpa 

barn med funktionell obstipation att öka intaget av fiber. Föräldrarna som medverkade i studien 

ansåg att deras barn fick bättre matvanor under studiens gång, de tyckte även att barnens 

obstipationsproblematik förbättrades. Även fast föräldrar kan vara bra på att tala om vad deras 

barn äter vet de inte vad de äter när föräldrarna jobbar eller när barnen är utanför hemmet. Minskat 

användande av laxantia kunde ses hos de barn som hade ett högre fiberintag.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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