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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Enures innebär ofrivillig tömning av urinblåsan nattetid, helt eller delvis, från fem års 

ålder. Om detta sker två gånger eller fler/vecka i minst tre månader och orsakar lidande, ställs 

diagnosen enures. Enures indelas i primär och sekundär enures. Förr i tiden tolkades enures som ett 

psykiatriskt symtom. Idag ses psykologiska besvär som sekundära till enures. Syfte: Syftet med 

denna litteraturstudie var att beskriva livskvalitet hos barn och ungdomar med enures. Metod: En 

litteraturstudie genomfördes för att sammanställa det aktuella läget gällande kunskap om 

livskvalitet i samband med enures. Vetenskapliga artiklar till studien söktes via PubMed och Cinahl. 

Resultat: Resultatet sammanställdes under fyra av sex teman från WHO, fysiska hälsan/ psykiska 

hälsan/ självständighet/ sociala relationer. Dessa sammankopplas med livskvalitet. Samt ett femte 

tema, kulturella aspekter, som framkommit utifrån analysering av de vetenskapliga artiklarna. Barn 

och ungdomar med enures upplevde sin livssituation främst som att den gav dålig självkänsla, 

därefter att den påverkade psykiska hälsan, kroppsbilden, självständigheten, familjen och sociala 

interaktionen. Slutsats: Denna litteraturstudie påvisade att barn och ungdomar påverkades av sin 

enures gällande livskvalitet. Bland annat relaterat till sociala relationer, där pojkarna upplevde en 

större påverkan på livskvaliteten än flickorna. Framför allt upplevde ungdomar i högre grad en 

sämre livskvalitet än de yngre barnen, vilket påverkade självkänslan. I den kliniska verksamheten är 

det nödvändigt som barnsjuksköterska att ta hänsyn till barnens och ungdomarnas upplevelser och 

känslor gällande det dagliga livet med enures, för att kunna uppnå en optimal enuresbehandling och 

därmed kunna öka deras livskvalitet. 
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ABSTRACT 

Introduction: Enuresis involves involuntary emptying of the bladder at night, completely or 

partially, from five years of age. If it occurs twice or more/week for at least three months and it 

causes suffering, the diagnosis is enuresis. Enuresis is divided into primary and secondary enuresis. 

In the past, enuresis was interpreted as a psychiatric symptom. Today, psychological disorders are 

seen as secondary to enuresis. Aim: The purpose of this literature study was to describe the quality 

of life of children and adolescents with enuresis. Method: A literature study was performed to 

compile the current state of knowledge regarding quality of life in connection with enuresis. 

Scientific articles for the study has been searched via PubMed and Cinahl. Results: The results 

were put together under four of WHO’s six themes, physical health/ psychological health/ 

independence/ social relationships. These are linked to quality of life. As well as a fifth theme 

emerged from the analysis of the scientific articles, cultural aspects. Children and adolescents with 

enuresis experienced their life situation mainly as having poor self-esteem, after that it affected 

mental health, body image, independence, family and social interaction. Conclusion: This literature 

study demonstrated that children and adolescents were influenced by the quality of life of their 

enuresis. Among other things, related to social relations, where the boys experienced a greater 

impact on the quality of life than the girls. In particular, adolescents experienced a worse quality of 

life than the younger children, affecting self-esteem. In the clinical activity, it is necessary as a 

pediatric nurse to take into account the experiences and feelings of children and adolescents 

regarding the daily life of enuresis, in order to achieve optimal enuresis treatment and thus increase 

their quality of life. 

 

Keywords: Nocturnal enuresis, children, adolescent, quality of life and nursing 
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BAKGRUND 

Definition och historik 

Med enures menas ofrivillig tömning av urinblåsan under sömnen, helt eller delvis, efter fem års 

ålder. För att det skall klassificeras som enures krävs det att urinavgång i sängen skall förekomma 

två gånger i veckan i minst tre månader och medföra lidande. Urinavgång får ej orsakas av 

medicinering eller vara symtom på annan sjukdom (Caldwell, Deshpande & von Gontard, 2013; 

Gustafsson, 2015).  

 

Enures delas in i primär och sekundär enures. Primär enures definieras som ett medicinskt problem 

för barn äldre än fem år som inte kan hålla sig på natten och som aldrig varit torra i mer än sex 

månader (Caldwell et al., 2013; Karničnik, Koren, Kos & Marčun Varda, 2012). Medicinska 

orsaker till primär enures kan vara: obstipatition, diabetes mellitus, diabetes insipidus, 

urinvägsinfektion, neurogen blåsrubbning m.m. (Miller, Atkin & Moody, 1992). Sekundär enures 

inkluderar barn som varit torra nattetid i mer än sex månader och åter igen börjat kissa på sig. 

Sekundär enures och dess orsak bör undersökas, då den kan kopplas ihop med känslomässig stress 

eller att det kan finns en bakomliggande sjukdom (Caldwell et al., 2013; Karničnik et al., 2012). 

 

I början av 1900-talet betraktades enures som ett nervöst beteende hos barnet. Gamla teorier har 

visat att tidig potträning kan innebära att barnet visar trotsigt beteende mot sina föräldrar genom att 

kissa på sig. Inlärningsteoretiker ansåg att tidig potträning leder till tidigare blöjfrihet och minskade 

därmed risken för enures. I psykologiska termer har enures tidigare tolkats som primärt ett 

psykiatriskt symtom, men numera ses fysiologiska samt somatiska orsaker till enures (Gustafsson, 

2015). Enligt Caldwell och medarbetare (2013), Nevéus (2014) och Wolfe-Christensen, Kovacevic, 

Mirkovic och Lakshmanan (2013) är inte orsakerna till enures psykiska i första hand, däremot kan 

själsliga problem vara sekundära effekter av nattvätan. Enligt Hvistendahl och medarbetare (2002) 

ses enures som en heterogen åkomma idag, med inverkan av faktorer av varierande grad, till 

exempel orsaker till enures, barnets och familjen behov. 

 

Orsak 

Enligt Caldwell och medarbetare (2013), Nascimento Fagundes och medarbetare (2016), Nevéus 

(2014) och Tullus (2012) är orsaken till enures en kombination av att barnet är onormalt svårväckt, 

den nattliga urinproduktionen är större än vad urinblåsan kan rymma och/eller att urinblåsan har en 

tendens till att ohämmat dra ihop sig nattetid. Enligt Néveus, Tuvemo, Läckgren och Stenberg 

(2001) samt Rittig, Knudsen, Norgaard, Pedersen och Djurhuus (1989) är orsaken till den ökade 

nattliga urinproduktionen brist på antidiuretiskt hormon (ADH). Normalt vid sömn sker det en 
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ökning av ADH utsöndringen via hypofysen i hjärnan. Denna ökning ska vara hög och behövs för 

barnet/ungdomen, det möjliggör en tillräcklig minskning av urinproduktionen för att kunna sova 

långa nätter utan att behöva vakna för att gå på toaletten. 

 

Förekomst 

Den vanligast förekommande inkontinensen hos barn är enures och förekomsten är ungefär lika 

över hela världen (Caldwell et al., 2013) oavsett etnicitet, kultur och samhällsklass. Det är ett 

vanligt förekommande problem hos barn i skolåldern (Nevéus et al., 2006) och enligt en studie av 

Aloni, Ekila, Ekulu, Aloni och Magoga (2012) minskar enuresbesvären med stigande ålder. Enures 

är vanligare hos pojkar än hos flickor samt förekommer oftare i vissa familjer (Caldwell et al., 2013; 

Gustafsson, 2015; Karničnik et al., 2012; Nascimento Fagundes et al., 2016; Nevéus, 2014; Sarici et 

al., 2015: Tullus, 2012). Ärftligheten för enures är stor (Aloni et al., 2012; Caldwell et al., 2013; 

Gustafsson, 2015; Nascimento Fagundes et al., 2016; Nevéus, 2014; Tullus, 2012). Enligt von 

Gontard, Heron och Joinson (2011) är förekomsten av enures cirka 15% hos barn i sju årsåldern.  

 

Sarici och medarbetare (2015) påvisar i sin studie att förälders/föräldrars bakgrund gällande enures 

spelar en stor roll för om barnet ärver enuresbesvär eller inte. Liksom von Gontard, Shaumburg, 

Hollmann, Eiberg och Rittig (2001) visar i sin studie, att de föräldrarna där den ena har besvärats av 

enures i unga år, är risken 40% att någon av barnen utvecklar enures. Om båda föräldrarna har 

besvärats av enures i unga år, är risken 70% att någon av barnen drabbas av enures. Däremot 

förklarar genetiska studier inte varför pojkar drabbas i större utsträckning än flickor. Enligt en 

studie av von Gontard och medarbetare (2011) är det vanligare förekommande med enures om 

barnets mor har besvärats av enures.  

 

Enures är vanligare förekommande i samband med andra tillstånd såsom daginkontinens, 

avföringsinkontinens och/eller förstoppning, men även vid andningsproblem under sömn och vid 

övervikt. Det högst förekommande sambandet är dock vid försenad utveckling, fysiska eller 

intellektuella svårigheter och neuropsykiatriska diagnoser (Caldwell et al., 2013). Det vanliga är att 

barn blir torr någon gång mellan två och tre års ålder, men enures bör betraktas som normalt upp till 

skolåldern (Tullus, 2012).   

 

Klassificering 

Vid första läkarbesöket är det viktigt att detaljerat ta upp i anamnesen gällande 

sängvätningsbesvären, toalettvanor, dryckesintag, andra sjukdomar och familjesituationen. 

Undersökningen vid första läkarbesöket syftar till att upptäcka förstoppning och neurologiska 
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och/eller urologiska orsaker. The International Children´s Continence Society´s (ICCS) klassificerar 

enures utefter när det startade, om det är primär eller sekundär enures. Därefter om det finns några 

andra nedre urinvägssymtom det vill säga om det är monosymtomatiskt eller nonmonosymtomatiskt. 

Nonmonosymtomatisk enures innebär samtidiga besvär med daginkontinens. Det som avgör vilken 

behandling som rekommenderas beror på de kliniska terapeutiska och patogena skillnaderna inom 

dessa områden. Anamnesen är avgörande för fortsatta handläggningen och rekommenderas av ICCS 

rapporter (Caldwell et al., 2013).  

 

Behandling 

Den viktigaste behandlingen är att lugna barnet/ungdomen och föräldrarna om att symtomen oftast 

kommer att växa bort (Tullus, 2012). De barnen och ungdomarna med enures som ändå ska 

behandlas är de som är äldre än sex år och som är bekymrade över sina besvär (Caldwell et al., 

2013; Nascimento Fagundes et al., 2016; Nevéus, 2014).  

 

Val av behandling för enures är beroende av barnets/ungdomens ålder, familjens inställning, 

barnets/ungdomens motivation, allvarlighetsgraden på enuresen, föräldrarnas/vårdnadshavarnas 

copingförmåga och varför barnet/ungdomen snabbt behöver bli torr. De första råden som ges till 

alla barn och ungdomar är att de får information om tillståndet och råd gällande kissvanor, att 

undvika koffeinbaserade drycker, adekvat vätskeintag och att kontrollera sina avföringsvanor. 

Information ges exempelvis gällande hur man sitter på toaletten för en optimal blåstömning. Barn 

och ungdomar bör kissa varannan till var tredje timme under dagen och att de ska undvika att hålla 

sig när de känner att de sig kissnödiga. Medicinsk behandling för enures rekommenderas från sex 

års ålder, det är först då som enures kan sättas som en diagnos (Caldwell et al., 2013). Hela familjen 

behöver stöd under barnets/ungdomens behandling (Nevéus, 2014; Tullus, 2012) och det är av 

yttersta vikt att de alla är motiverade till behandlingen (Caldwell et al., 2013). Behandling av 

sängvätning utgör flera tillvägagångssätt, eftersom det kan finnas samtidiga symtom som kräver 

uppmärksamhet antingen före, eller i samband med behandlingen (Rogers, 2003). Hos barn som är 

yngre än fem år ges i första hand rekommendationer kring adekvat vätskeintag, bra toalettvanor, 

kontroll gällande eventuell förstoppning samt att försöka få barnet blöjfri (Caldwell et al., 2013). 

Genom att stärka barnet/ungdomen och hans/hennes familj och involvera dem i behandlings 

beslutsprocessen kommer det att generera bättre efterlevnad och behandlingsresultat (Rogers, 2003).  

Caldwell och medarbetare (2013) utifrån deras studie rekommenderar i första hand konservativ 

behandling vid enures. Det finns även enligt Caldwell och medarbetare (2013) studier som har visat 

på att belöningssystem och/eller att barnet tas upp på kvällen och kissar innan föräldrarna går i säng, 

kan ha betydande effekt för att barnet inte ska sängväta.  
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De behandlingsalternativ som finns att tillgå vid enures är behandling med enureslarm eller med 

läkemedlet Desmopressin (Nevéus, 2014; Tullus, 2012). Larmbehandling är förstahandsval efter 

den konservativa behandlingen varav larmbehandling är den mest effektiva behandlingen på lång 

sikt. ICCS rekommendationer är att larmbehandlingen pågår i max 16 veckor eller tills 

barnet/ungdomen har haft 14 efterföljande torra nätter. Om barnet/ungomen ej är torr inom sex 

veckor med larmbehandling är det högst troligt att behandlingen inte kommer att ha önskad effekt. 

Larmbehandlingen har en inverkan på hela familjens sömn och kan orsaka stress hos både 

barnet/ungdomen och resten av familjen. Kontraindikationer för larmbehandling är dålig motivation 

hos barnet/ungdomen och familjen, trånga ytor i hemmet, familjestress och att inte klara av att få 

nattsömnen störd (Caldwell et al., 2013). 

 

Den medicinska behandlingen med Desmopressin är ett andra alternativ. Det är ett hormon som 

tillsätts i tablettform och har effekten att det minskar urinproduktionen genom att reabsorbera 

vätskan tillbaka till kroppen. Det kan ha bra effekt när det finns kontraindikationer för 

larmbehandling eller att larmbehandling inte har effekt. Biverkningar av Desmopressin är ovanliga 

och en potentiellt allvarlig biverkan av Desmopressin är vattenintoxikation och hyponatremi, men 

det kan motverkas av att barnet/ungdomen inte dricker något efter intag av tabletten/-erna. Det 

rekommenderas att behandlingen med Desmopressin är regelbunden och att dess behov utvärderas 

var tredje månad. Desmopressin rekommenderas i flertalet länder vid behandling av enures hos barn 

och ungdomar över sex år (Caldwell et al., 2013).  

 

Sarici och medarbetare (2015) påvisar att endast cirka en tredjedel av barnen och ungdomarna som 

ingått i studien togs till läkare för undersökning och behandling av enures. Av de barnen och 

ungdomarna fick cirka en tiondel någon form av medicinsk behandling och ytterligare cirka en 

tiondel fick larmbehandling. Cirka 75 % av barnen och ungdomarna i studien fick en kombinerad 

behandling med vätskerestriktion och att de togs upp på kvällen för att kissa innan föräldrarna gick i 

säng. Cirka 20 % av barnen och ungdomarna i studien hade föräldrar som ansåg att enures är 

normalt i utvecklingen och att behandling inte var nödvändig. Caldwell och medarbetare (2013) 

påvisar att det även finns ett flertal andra behandlingsalternativ vid enures, exempelvis 

antidepressiv medicinering och behandling med antikolinergika. 

 

Psykosocialt 

Enures utges ibland för att vara en skamfylld sjukdom och det finns sedan länge en djupt rotad åsikt 

gällande att enures är en psykisk sjukdom (Karničnik et al., 2012), men enures ska inte betraktas 

som en sjukdom utan snarare som ett tillstånd (Tullus, 2012). Enures orsakas inte av psykologiska 
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faktorer, istället orsakar enures sekundära psykologiska problem hos barnet/ungdomen. När 

barnet/ungdomen får en lyckad behandling för sin enures försvinner den depressiva känslan och 

andra psykologiska besvär (Hjälmås, 1998).  

 

Enures kan påverka barnets/ungdomens självförtroende negativt och kan då medföra sociala 

problem (Caldwell et al., 2013; Nascimento Fagundes et al., 2016; Nevéus, 2014). Studier av 

Karničnik och medarbetare (2012) har visat att ungefär hälften av barnen som de studerade inte 

tycker att enuresen påverkar deras liv så mycket medan resten av barnen som ingick i studien var 

oroliga att enuresbesvären aldrig skulle avta eller att klasskamraterna skulle få reda på om barnets 

besvär. I samma studie framkommer det att barnen med enures inte vill tala med andra om sina 

besvär då det ses som tabu att ha enures, de är rädda för att bli utpekade och att de ska få skämmas 

eller att deras klasskamrater inte ska acceptera dem. 

 

Enures kan även påverka familjens ekonomi om de behöver införskaffa exempelvis engångsartiklar 

eller tvätta mycket (Caldwell et al., 2013). Enures kan vara väldigt frustrerande för barn, ungdomar 

och föräldrar (Garber, 1996) samt att barnen inte är kapabla att själva möta besvären (Karničnik et 

al., 2012). Därför är det extremt viktigt att utförlig utredning görs samt att individuellt anpassad 

behandling formas av ansvarig barnsjuksköterska och läkare. Det här skapar positiv inverkan hos 

barnet och att familjen får en helhetsbild av behandlingen (Garber, 1996). 

 

Livskvalitet – vad är det? 

World Health Organization (WHO) beskriver livskvalitet som en subjektiv bedömning, som baseras 

på kulturella, sociala och miljömässiga förhållanden (WHO, 1997). I en italiensk studie har barn 

och ungdomar med enures studerats samt vilka påföljder enures kan medföra. Enures kan bl.a. 

medföra problem med otrygg anknytning, dålig självkänsla och beteende problem. Dessa element 

kan ingå i individens livskvalitet (Coppola, Costantini, Gaita & Saraulli, 2011). Livskvalitet är ett 

brett varierande koncept som påverkas på ett komplext sätt av individens fysiska hälsa, psykiska 

tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer, personliga övertygelser och deras förhållande 

till de framträdande dragen i sin omgivning (WHO, 1997).  

 

WHO har skapat en mall ”WHOQOL-100” där livskvalitet delas in i sex teman. WHO beskriver 

innehållet i dessa olika teman samt hur de knyter an med livskvaliteten. Följande sex teman tas upp: 

fysiska hälsan där energi och trötthet, smärta och obehag samt sömn och vila tas upp. 

Kroppsuppfattning, negativa och positiva känslor, självkänsla samt tankegång, inlärning, minne och 

koncentration hör till psykiska hälsan. Under självständighet räknas rörlighet, dagliga aktiviteter, 
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beroende av läkemedel och medicinska hjälpmedel samt arbetsförmåga in. Personliga relationer, 

socialt stöd samt sexuell aktivitet faller under sociala relationer. Under miljö och omgivning hamnar 

finansiella resurser, frihet, fysisk säkerhet och trygghet, kvalitet och tillgänglighet inom vård och 

omsorg, hemmiljö, möjligheter till att förvärva nya kunskaper och färdigheter, deltagande i och 

möjligheter till rekreation och fritid, den fysiska miljön (föroreningar, oljud, trafik och klimat) samt 

transportmöjligheter. I den sista gruppen, personliga övertygelser, ingår religion och andlighet. 

Innehållet värderas enligt en skala 1–5 och resultatet ger en inblick i hur hög grad individen är 

påverkad i sin livskvalitet (WHO, 1997). 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Katie Erikssons teori om vårdande omfattas av de viktiga elementen människan, hälsa och vård. 

Människan definieras som en helhet av kropp, själ och ande (Eriksson, 2002). Hälsa tolkas av 

Eriksson som en kärna av sundhet, friskhet och välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaro av 

sjukdom (Kristoffersen, 2005). Omvårdnad beskrivs av Eriksson som ett vårdande som innebär tro, 

hopp och kärlek och att den ges med närhet, ömhet och ansning, vilket gör att människan kan växa 

och utvecklas. Ur denna rörelse växer tilliten, kroppsligt och andligt välbehag samt tillfredsställelse 

fram (Eriksson, 2002). Genom Erikssons definition av hälsa känner barnet/ungdomen och 

föräldrarna livskvalitet trots de besvär barnet/ungdomen upplever av sin enures. 

 

Inom vårdvetenskapen har Katie Eriksson varit en av dem som åter har lyft hälsan som en egen 

enhet vilket har varit en stor del i formandet av hennes teori om caritativt vårdande. Inom Katie 

Erikssons teori finns en holistisk syn på hälsan, därigenom har den ontologiska hälsomodellen vuxit 

fram. Inom ontologin omfattas vårdandeetiken av vad som händer i relationer mellan människor och 

etiken gällande caritativt vårdande har ändrats från att tidigare utgått från moral till att numera utgå 

från ethos (värderingar) (Östman, Näsman, Eriksson & Nyström, 2017). 

 

Omvårdnad är en grund i vårdyrket som sjuksköterska och som akademisk disciplin (Foss, Nåden & 

Eriksson, 2016) och det djupaste etiska motivet inom all omvårdnad omfattar respekt för den 

enskilda människans värdighet (Eriksson, 2002). Att barnsjuksköterskan ser varje barn och ungdom 

individuellt och genom en inre plikt och ansvar för varje enskild individ ger en vård som grundas på 

caritas med ethos som kärlek och mänsklig värdighet. Ethos baseras på att respektera varje 

människas olikheter samt att varje enskild individ är unik i en vårdande relation och formas utifrån 

den vårdandes egna värderingar. När barnet och ungdomen sammankopplas med sitt eget ethos 

uppstår en speciell känsla som ger mod, glädje, värme och en inre styrka att ta sig igenom 

situationen på ett individuellt och anpassat sätt (Östman et al., 2017). 
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Katie Eriksson har talat i en av sina studier om ”bestämmande”, ett begrepp som utgör en byggsten i 

en universell vetenskaplig teori av omsorg. En annan byggsten är ”förståelsen” för de olika skikten 

och nyanserna i den kliniska situationen, där det finns ett behov av djupa meningsfulla uppgifter om 

situationen. Den enhet som då skapas av ethos, är uttryck för ambitioner och nyckeln i den omsorg 

som önskas bli formad. Det är genom språket och ord som ethos blir synligt och tas emot, ethos 

leder till kärnan, där en verklighet synliggörs (Eriksson, 2010). Med hjälp av ”bestämmande” 

begreppet och dess ethos kan djupheten lyftas fram till en grad där barn/ungdomar och deras 

familjer får en inblick i den kliniska bilden som råder i symbios med barnsjuksköterskan och 

barnläkarens arbete i formningen av den kommande behandlingen. Genom byggstenen förståelsen 

kan barnsjuksköterskan få en djupare förståelse för barnets och ungdomens rådande liv och hur 

enures kan påverka det vardagliga livet hos dessa barn och ungdomar. Ethos ger en bild av 

verkligheten som råder inom omsorg här och nu, samt att ethos vägleder barnsjuksköterskan i sin 

yrkesroll och hur hon/han kan nå fram till den innersta kärnan i samtalet med barnet/ungdomen. 

 

Syftet med vårdvetenskapens autonomi är att tjäna frågan om omsorg återspeglas i friheten att välja 

begrepp, språk och ord. Varje forskningsresultat kan i slutändan ha en inverkan på en enskild 

människas/patientens väsen, och i en symbolisk mening är det vi som forskare som ansvarar för liv 

och hälsa för människor. Etik och bevis är nära förbundna och varje gång bevis bedöms, gör 

vårdpersonalen även en etisk bedömning. Dagens omsorg, utredningar och behandlingar i alla dess 

former baseras på forskning. Eriksson talar i sin forskning om etik och bevis (evidens), att dessa 

element har nära koppling till varann, där den gemensamma röda tråden är att alltid ha i åtanke att 

varje gång evidens bedöms, görs en indirekt etisk bedömning. Det är det Eriksson verkligen vill 

poängtera, att etik och bevis/evidens skall finnas i åtanke när det gäller den enskilda människan 

(Eriksson, 2010). 
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Problemformulering 

Enures är ett vanligt tillstånd bland barn och ungdomar. Det är viktigt att barnens/ungdomarnas 

livssituation med enures synliggörs för att öka förståelsen bland vårdpersonal som möter dessa barn 

och ungdomar. Det är viktigt att belysa och öka förståelsen för hur barn och ungdomar med enures 

upplever sin livskvalitet. Vårdpersonalen behöver mer kunskap och förståelse inom området enures 

för att kunna bemöta dessa barn och ungdomar på ett adekvat sätt. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva livskvalitet hos barn och ungdomar med enures. 

 

Frågeställning 

Hur upplevde barn och ungdomar med enures sin livskvalitet gällande fysiska och psykiska hälsan, 

självständighet, sociala relationer samt kulturella aspekter? 

 

METOD 

Design 

För att klargöra kunskapsläget inom barns och ungdomars upplevelser av att leva med enures 

genomfördes en litteraturstudie. I en litteraturstudie granskas, analyseras och beskrivs tidigare 

vetenskapliga studier inom ett område för att sedan sammanställas och beskriva aktuellt 

kunskapsläge (Forsberg & Wengström, 2013). De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för 

resultatet i denna studie söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed, samt att vissa av artiklarna 

hittades genom förslag i samband med sökningarna. En del vetenskapliga artiklar hittades även via 

referenser i artiklarna. 

 

Urval  

För ämnet relevanta vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl (Polit & Beck, 

2012) samt att en del artiklar hittades via referenser i de funna vetenskapliga publikationerna. 

Därefter lästes artiklarnas titlar samt abstrakt för att fånga upp de studier som bäst besvarade 

forskningens syfte. 

 

Inklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklarna begränsades inte av publiceringsår. De skulle vara publicerade i 

vetenskapligt granskad tidskrift och på engelska samt att de innehöll abstract. Studierna skulle vara 

av måttlig till god kvalitet. Barn och ungdomar fem till 18 år. Studien omfattades av kvalitativa och 

kvantitativa studier. 
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Exklusionskriterier 

Följande exkluderingar gjordes i denna litteraturstudie: studier gällande ungdomar över 18 år, barn 

och ungdomar med daginkontinens och/eller enkopres samt barn och ungdomar med 

neuropsykiatriska diagnoser. Studier där etisk prövning krävdes, men ej hade utförts, togs ej med i 

denna litteraturstudie. 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna diskuterade och kom fram till fem MeSH termer som ansågs relevanta för den här 

litteraturstudien, nocturnal enuresis, children, adolescent, quality of life och nursing. Dessa termer 

användes i sökningen. Aktuellt sökresultat och termer ses i tabell 1. Sökningen utfördes 2017-04-09. 

Därefter granskades artiklarna enligt tillhörande granskningsmallar, se bilaga 2 och 3. Sex olika 

teman identifierades utifrån WHO:s mall WHOQOL-100 (WHO, 1997) gällande livskvalitet. Efter 

analys av artiklar sammanställdes texten under respektive tema med syfte att strukturera upp 

resultatet (Friberg, 2012). Till denna litteraturstudie inkluderades 18 kvantitativa artiklar och 2 

kvalitativa artiklar av medel och hög kvalitet i kvalitetsgranskningen, se bilaga 1. De olika 

vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetoder bestod av frågeformulär, intervjuer, 

självskattningsskalor, observationer och enkäter. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av sökresultat 

Databas 
Kombination av sökord samt sökord (MeSH 

termer) 
Träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa/granskade 

studier 

Antal 
studier i 
resultat 

PubMed Nocturnal enuresis 2644 3 3 0 

PubMed Nocturnal enuresis AND Quality of life 88 16 6 6 

PubMed 
Nocturnal enuresis AND Children AND 
Adolescent AND Quality of life AND 

Nursing 
1 1 0 0 

PubMed 
Nocturnal enuresis AND Quality of life 

AND Nursing 
6 2 0 0 

Cinahl Nocturnal enuresis 298 2 2 1 

Cinahl Nocturnal enuresis AND Quality of life 9 2 0 0 

Cinahl 
Nocturnal enuresis AND Children AND 

Adolescent 
9 4 2 0 

Cinahl 
Nocturnal enuresis AND Children AND 
Adolescent AND Quality of life AND 

Nursing 
493 61 3 2 

Cinahl 
Nocturnal enuresis AND Quality of life 

AND Nursing 
21 1 0 0 

PubMed 
Via referenslistor i funna artiklar hittades 
även relevanta artiklar 

25 25 14 11 
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Bearbetning och analys 

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmall G (bilaga 2) för 

kvantitativa artiklar, där ja-svar gav en poäng, max poäng vid bedömning var 15 poäng. För 

kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar användes granskningsmall H (bilaga 3), där ja-svar gav 

en poäng, max poäng var 13 poäng (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Poängsumman för de 

kvantitativa artiklarna i denna litteraturstudie värderades enligt följande, 0–8 poäng (låg 

vetenskaplig kvalitet), 9–12 poäng (medelhög vetenskaplig kvalitet) och 13–15 poäng (hög 

vetenskaplig kvalitet). Poängsumman för de kvalitativa artiklarna i denna litteraturstudie värderades 

enligt följande, 0–7 poäng (låg vetenskaplig kvalitet), 8–10 poäng (medelhög vetenskaplig kvalitet) 

och 11–13 poäng (hög vetenskaplig kvalitet). Artiklar av hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet 

ingick i studien. Enligt Polit och Beck (2012) ska endast originalartiklar användas för att uppnå en 

högre kvalitet. Totalt granskades 24 artiklar varav fyra enligt granskningen var av låg kvalitet och 

därav valde författarna att utesluta dessa. Gällande inkluderade studier, se bilaga 1.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I ett litteraturbaserat examensarbete behövs ej etisk prövning. Vid analysering av vetenskapliga 

publikationer kommer hänsyn tas till etiska överväganden, enligt Helsingforsdeklarationen (The 

World Medical Association [WMA], 2013). I denna litteraturstudie kommer endast vetenskapliga 

artiklar där etisk prövning har utförts, att inkluderas (Forsberg & Wengström, 2013).  
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RESULTAT  

Analyser av inkluderade vetenskapliga studier sammanfattades under fyra av sex teman som WHO 

utarbetat gällande livskvalitet: fysiska hälsan, psykiska hälsan, självständighet och sociala relationer 

(WHO, 1997). Därefter har även rubriken kulturella aspekter uppkommit efter analyseringen av de 

vetenskapliga artiklarna.  

 

Totala livskvaliteten 

Enligt Bower (2008) skattade barn och ungdomar med enures att deras livssituation mest påverkade 

självkänslan, därefter psykiska hälsan, självständigheten, familjen, sociala interaktioner och 

kroppsbilden.  

 

Elhamshary, El-Shazly, Shahin, Eldesouky och Abdel-Azeem (2015) kom fram till att upplevelsen 

av livskvalitet kunde delas in under följande element: fysiska, emotionella, sociala, inom 

skolväsendet samt den totala livskvaliteten. Det fanns ett samband mellan svårighetsgraden av 

enures och resultatet av självskattningen gällande livskvalitet, det vill säga att svårare symtom på 

enures kunde medföra sämre livskvalitet. De emotionella och sociala elementen påverkades i hög 

grad av enuresrelaterade besvär. Hos barn och ungdomar som besvärades av måttliga till svåra 

symtom av enures framkom det av studien att dessa element var högre än hos barn och ungdomar 

med lindriga besvär. Dessutom konstaterades att livskvaliteten försämrades med åldern och med 

tiden som symtomen på enures varade. 

 

Tai, Tai, Chang och Huang (2015) påvisade att när ungdomarna kommit in i tonåren sjönk deras 

totala självskattning på livskvalitet, vilket påvisade att enures drabbade äldre barn och tonåringar 

mer negativt. 

 

Fysiska hälsan 

Enligt Ertan och medarbetare (2008) kunde barn och ungdomar i åldern sex till 15 år med enures ha 

en sämre sömn i jämförelse med barn och ungdomar i studiens kontrollgrupp. Dessa barn/ungdomar 

upplevde även problem med insomning, nattliga uppvaknanden och mardrömmar, jämfört med 

barnen och ungdomarna i kontrollgruppen. I en studie av Jenkins, Lambert, Nielsen, McPherson 

och Gawain Wells (2010) fann de att pojkar med enures i åldern sju till 13 år sov djupare samt att 

dessa barn och ungdomar var svårväckta på natten, jämfört med barnen och ungdomarna i 

kontrollgruppen. 

 

Ücer och Gümüs (2013) fann att även om genomsnittsåldern hos deltagarna i undersökningsgruppen 
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och kontrollgruppen var likartad, så var sömnkvaliteten betydligt sämre hos barn och ungdomar 

med enures. Enligt vad som framkom i en studie av Ertan och medarbetare (2008) kunde 

insomningstiden komma att påverkas i högre grad hos barn och ungdomar med enures jämfört med 

kontrollgruppen. I samma studie visade det sig även att sömnkvaliteten kunde vara sämre hos 

barnen och ungdomarna med enures jämfört med kontrollgruppen.  

 
Enligt Abou-Khadra, Amin och Ahmed (2012) kunde de i sin studie inte finna några skillnader i 

sömnmönstren mellan pojkar och flickor med enures. De fann inte heller någon skillnad mellan 

barn yngre än åtta år med enures och de som var äldre än tio år med enures eller mellan barnen i 

åldrarna åtta till tio år med enures gällande dagtrötthet. Enligt studien var sömnproblem vanligt 

förekommande hos barn och ungdomar med enures. De vanligaste sömnproblemen uppgavs vara 

ovilja att gå i säng, orolig sömn och dagtrötthet. Majoriteten av barnen och ungdomarna med enures 

som ingick i studien uppgav orolig sömn som vanligt förekommande och att de kände sig mycket 

trött på morgonen. Gällande dagtröttheten kunde samband ses med olika slags utåtagerande 

beteenden hos barn och ungdomar med enures jämfört med barn och ungdomar utan enures. 

 
Psykiska hälsan 

Nabeel Al-Zaben och Gamal Sehlo (2014) fann att aga vid tillståndet enures i såväl frekvens som 

varaktighet visade starka indikationer för ökning av depressiva symtom och försämrad livskvalitet. 

Försämrad enures var en bidragande anledning till förvärrad depression och försämrad psykosocial 

livskvalitet. 

 

Majoriteten av barnen och ungdomarna med enures skämdes eller kände sig generade över att prata 

med främmande människor om sina besvär. De pratade hellre med en skolsjuksköterska eller annan 

erfaren person i sin omgivning. En del ungdomar ignorerade sina besvär istället för att tala om dem 

(Morison, Tappin & Staines, 2000). Enligt Theunis, Hoecke, Paesbrugge, Hoebeke och Vande 

Walle (2001) upplevde barn åtta till 12 år en sämre självkänsla gällande utseende och den allmänna 

självkänslan än barn utan enures. Kanaheswari, Poulsaeman och Chandran (2012) fann att 

ungdomar i åldern 13 till 16 år hade lägre självkänsla än sina jämnåriga i kontrollgruppen och även 

jämfört med barn tio till 12 år med enures och att barn i yngre ålder upplevde sin självkänsla lika 

som barnen i kontrollgruppen. Det framkom även i en studie av Ertan och medarbetare (2008) att 

barn och ungdomar med enures kunde ha en sämre självkänsla gällande fysiskt och emotionellt 

mående liksom med vänner och i vardagslivet. De barn och ungdomar som upplevde sin självkänsla 

lägre än kontrollgruppen, var de barn och ungdomar vars föräldrar hade haft besvär av enures i ung 

ålder.  

Enligt Bower (2008) påvisades att pojkar hade högre självkänsla än flickor. Tai och medarbetare 
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(2015) fann att ungdomarna hade lägre självkänsla. Däremot framkom i en studie av Collier, Butler, 

Redsell och Evans (2002) att flickor i åldern sex till 16 år, i allmänhet hade en mer positiv självbild 

än pojkar samt att barn och ungdomar med sekundär enures hade en bättre självbild än barnen och 

ungdomarna med primär enures. Enligt Theunis och medarbetare (2001) kom de fram till att barn 

tio till 12 år med enures upplevde lägre självkänsla inför sin omgivning, än vad jämnåriga barn utan 

enures gjorde.  

 

Enligt Kilicoglu och medarbetare (2014) upplevde barnen med enures sin livskvalitet lägre gällande 

de psykosociala elementen enligt självskattningsformuläret, jämfört med barnen i kontrollgruppen. 

Gällande de psykosociala elementen självskattade pojkar med enures sin livskvalitet högre än 

flickor i enuresgruppen. Utifrån denna studie sågs även att flickorna påverkades sämre i sin 

livskvalitet av enuresen inom alla element, än pojkarna i enuresgruppen. Ücer och Gümüs (2013) 

använde ett självskattningsformulär i sin studie där barn och ungdomar skattade sin livskvalitet. 

Resultatet visade att yngre barn påverkades mindre av sängvätning än äldre barn gällande 

livskvalitet. Det framkom även att barn och ungdomar med enures upplevde mer depressionsbesvär. 

Enligt Robinson, Butler, Holland & Doherty-Williams (2002) kunde barnen och ungdomarna med 

enures tolka det som att deras livskvalitet påverkades av deras inre känslor som utvecklades till att 

barnen/ungdomarna anklagade sig själva och därefter uttryckte detta genom beteende och 

handlingar. 

 

Barn åtta till 12 år med enures upplevde sämre kompetens i skolan än jämnåriga barn utan enures. I 

samma studie framkom det att flickorna med enures hade lägre känsla av kompetens än jämnåriga 

pojkarna med samma besvär (Theunis et al., 2001), vilket även bekräftades av Van Hoecke, 

Hoebeke, Braet och Vande Walle (2004).  Flickorna som ej hade enures skattade sin upplevda 

kompetens i skolan högre än flickorna med enures. Däremot när det gällde pojkar med enures hade 

de en högre upplevd känsla av kompetens i jämförelse med pojkar utan enures. Skolbarn tio till 12 

år med enures hade en sämre känsla av kompetens inom skolvärlden, än vad barn åtta till nio år med 

enures upplevde. Barn åtta till nio år med enures kände en mer positiv inställning inför fysisk 

aktivitet, än vad barn åtta till nio år utan enures och barn tio till 12 år med enures gjorde (Theunis et 

al., 2001). Enligt Ücer och Gümüs (2013) påverkades barnens och ungdomarnas 

kunskapsutveckling av enuresen vilket bekräftades i studien där barnen och ungdomarna i 

kontrollgruppen hade bättre framgångar i skolan, jämfört med de barn och ungdomar med enures. 

Nabeel Al-Zaben och Gamal Sehlo (2014) påvisade likaså i sin studie att barn i 

undersökningsgruppen presterade sämre i skolan, jämfört med barn i kontrollgruppen.  

Enligt Robinson och medarbetare (2002) framkom det när barn och ungdomar med enures jämförde 
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sig själva med barn och ungdomar utan enures att det inte fanns några skillnader gällande identitet, 

självförtroende och positiv självbild. Däremot framkom det att det är viktigt ur klinisk synvinkel att 

ta i beaktande dessa barn och ungdomar med enures, då de är mer utsatta för att utveckla sämre 

självförtroende. Ett observandum är att barnen och ungdomarna med enures inte ska tolkas som 

psykiskt eller emotionellt störda. 

 

I en studie av Tai och medarbetare (2015) framkom att sängvätning hade negativ effekt på det 

psykologiska och sociala beteendet. Jämförelsevis visade en studie av Wolfe-Christensen, Veenstra, 

Kovacevic, Elder och Lakshmanan (2012) att pojkarna som var äldre än flickorna var mer benägna 

att utveckla psykologiska svårigheter, utåtriktade beteenden och uppmärksamhetsproblem. 

  

Självständighet 

När det gällde självständighet hos barn och ungdomar med enures visade författarna i sin studie 

stora skillnader gällande hur äldre flickor (över nio år) och yngre flickor skattade sin självständighet. 

De äldre flickorna skattade sin självständighet högre än de yngre. De fann även i samma studie 

motsatsen hos pojkarna utifrån åldern, nämligen att äldre pojkar (över nio år) skattade sin 

självständighet lägre än vad de yngre pojkarna gjorde (Jönson Ring, Nevéus, Markström, Arnrup 

och Bazargani, 2017).  

 
Sociala relationer 

Barn i åtta till 12 års åldern med enures kunde enligt Theunis och medarbetare (2001) känna mindre 

social acceptans av omgivningen. Samma tolkning gjordes även av Sapi, Vasconcelos, Silva, 

Damião och da Silva (2009) att enures hos barn i sju årsåldern påverkade det sociala livet och 

utvecklingen hos barnet. Enures medförde en stor inverkan på det dagliga livet hos barnet vilket i 

sig påverkade deras livskvalitet. Enligt Van Hoecke och medarbetare (2004) självskattade flickorna 

med enures högre social önskvärdhet än vad kontrollgruppen gjorde med hjälp av ett formulär 

gällande ”social ångest”. Det vill säga att flickorna önskade bli socialt accepterade av sina kamrater. 

 

När det gällde sociala relationer med andra medmänniskor så skattade pojkarna med enures det 

lägre än flickorna med enures. Däremot skattade de högre än flickorna gällande relationer inom 

familjen (Kanaheswari et al., 2012). Detsamma gällde en studie av Naitoh, Kawauchi, Soh, Kamoi 

och Miki (2012) där det framkom att enures påverkade pojkarnas livskvalitet gällande sociala 

relationer inom familjen, däremot påverkades inte relationen med vänner eller aktiviteter inom 

skolan. Vilket enligt studien kunde bero på att enures förekommer nattetid. Enligt Jönsson Ring och 

medarbetare (2017) rapporterade pojkar med enures i åldern sex till 18 år högre inverkan på 
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livskvalitet än flickor gällande sociala relationer, jämfört med jämnåriga utan enuresbesvär.  

 

Enligt en studie kunde det påvisas att allt eftersom enuresbesvären blev allvarligare fick barnen och 

ungdomarna ofta svårare att uppföra sig och hade problem med att interagera med andra på grund 

av lägre självkänsla. De isolerade sig sedan emotionellt och involverade sig själva mindre i 

familjelivet, vilket ledde till en uppdelning inom familjen och en högre grad av oro. Barnen och 

ungdomarna uppgav att de upplevde enures som ett pinsamt tillstånd som medförde sociala 

konsekvenser, vilket kunde få barnen och ungdomarna att inte söka hjälp för sina besvär och att de 

istället föredrog att agera likgiltigt. Äldre barn och tonåringar rapporterade psykosociala svårigheter 

särskilt inom familjen och gällande sitt utseende. I samma studie framkom det även att 

familjesvårigheter var vanligare hos barn och ungdomar med enures (Tai et al., 2015). 

 

Enligt Butler och Heron (2007) framkom det att enures tolkades som ett socialt problem hos barn i 

nio års åldern med enures. Flickorna i studien tolkade händelser av social natur som svårt, medan 

pojkarna i studien istället tolkade antisociala händelser som mer problematiskt. Enligt en studie av 

Ücer och Gümüs (2013) fann de inga skillnader mellan hur barn och ungdomar med enures 

upplevde det sociala umgänget. Enligt Jönson Ring och medarbetare (2017) var sociala relationer 

med kamrater det mest påverkade området som barnen och ungdomarna med enures i studien tog 

upp. Pojkarna i studien uppgav högre inverkan på livskvaliteten, än flickorna gällande sociala 

relationer med kamrater. Samma studie visade även på att äldre barn och tonåringar, över nio år 

med enures, rapporterade högre inverkan på sociala relationer med kamrater.  

 

Kulturella aspekter 

Utifrån en studie av Bower (2008) observerades betydande kulturella aspekter mellan europeiska 

och asiatiska barn och ungdomar med enures. Europeiska barn och ungdomar skattade sig betydligt 

högre, än barn och ungdomar med enures från Asien, USA och Australien gällande sociala 

relationer, självkänsla, kroppsuppfattning, självständighet och emotionell hälsa. Av samma studie 

framkom även att de europeiska barnen/ungdomarna med enures skattade sin självkänsla och 

kulturella grupperingar högre, än vad de amerikanska och asiatiska barnen och ungdomarna gjorde. 
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DISKUSSION  

Syftet med studien var att beskriva livskvaliteten hos barn och ungdomar med enures. Utifrån denna 

studie har författarna kommit fram till att sömnkvaliteten hos barn och ungdomar med enures 

påverkades i olika hög grad. Det vanligast förekommande sömnproblemet var dagtrötthet. 

Sömnproblemen kunde även påverka beteendet hos barn och ungdomar med enures. Barn och 

ungdomar som upplevde aga i anslutning till sina enuresrelaterade symtom, visade mer till 

tendenser till depressiva symtom och försämrad livskvalitet. Enures visade sig i stor utsträckning 

kunna påverka livskvaliteten och självkänslan hos barnen och ungdomarna. Det är oklart huruvida 

enures påverkade självkänslan utifrån kön och ålder. När det gällde skolbarn med enures upplevde 

de sämre kunskapsutveckling än jämnåriga skolbarn utan enures och flickorna upplevde lägre 

kompetens än pojkarna. Barn och ungdomar med enures är mer utsatta för att utveckla sämre 

självförtroende, jämfört med jämnåriga barn och ungdomar utan enures. De yngre flickorna med 

enures under nio år skattade självständighet lägre än äldre flickor, i motsats till de yngre pojkarna 

som skattade högre än de pojkar som är äldre än nio år. Barn och ungdomar med enures ville bli 

socialt accepterade av sin familj och vänner. Pojkarna med enures upplevde mer inverkan på 

livskvaliteten än flickorna med enures, gällande sociala relationer. Beroende på graden av 

enuresbesvär påvisades detta även kunna påverka barnets/ungdomens beteende. Tonårspojkar med 

enures var de som var mest benägna att utveckla annorlunda beteende. Det fanns motstridiga studier 

gällande hur enures påverkade barn och ungdomar ur ett socialt perspektiv. Det framkom kulturella 

aspekter gällande bland annat sociala relationer, självkänsla och självständighet ur ett 

multinationellt perspektiv. 

 

Resultatdiskussion  

Sömnbrist hos barn och ungdomar är ett omdiskuterat ämne inom forskning. Enligt flertal studier är 

orsaken till enures en kombination av att vara svårväckt, hög nattlig urinproduktion och/eller att 

urinblåsan drar ihop sig okontrollerat nattetid (Caldwell et al., 2013; Nascimento Fagundes et al., 

2016; Nevéus, 2014; Tullus, 2012). Denna litteraturstudie resulterade i att en del barn och 

ungdomar med enures uppgav orolig sömn och morgontrötthet som en ytterligare konsekvens av sin 

enures.  

 

I denna litteraturstudie framkom det att kulturella aspekter kunde ses bland barn och ungdomar med 

enures i europeiska och asiatiska länder, samt att europeiska barn och ungdomar med enures 

upplevde bättre självkänsla, än barn och ungdomar med enures från andra delar av världen (Bower, 

2008). Detta är ett intressant resultat utifrån Caldwell och medarbetare (2013) som uppgav att 

förekomsten av enures är i stort sett lika i hela världen oavsett etnicitet, kultur och samhällsklass. 
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Enligt WHO:s definition av livskvalitet tolkas det som en subjektiv bedömning utifrån kulturella, 

sociala och miljömässiga förhållanden (WHO, 1997). Anledningen till skillnader gällande synen på 

enures, kan vara att barnen och ungdomarna har olika förutsättningar för att hantera sina 

enuresbesvär eller att bristande kunskap om enures finns i olika delar av världen. Beroende på var i 

världen människor bor har de olika förutsättningar för att hantera barn och ungdomar med enures. 

 

Det har framkommit att föräldrarnas egen anamnes gällande enures har stor betydelse för om 

barnet/ungdomen ärver det eller inte. Det har också kunnat påvisas att barn och ungdomar till 

föräldrar som har besvärats av enures i barndomen upplever sin självkänsla som sämre, än barn och 

ungdomar utan enures (Sarici et al., 2015). I denna litteraturstudie har det även visat sig att 

ungdomar med enures skattade sin självkänsla lägre, än jämnåriga ungdomar utan enures i 

kontrollgruppen samt att yngre barn med enures skattade sin självkänsla på samma nivå som 

jämnåriga barn utan enures (Kanaheswari, Poulsaeman & Chandran, 2012). Det finns indikationer 

utifrån resultatet på att enures bidrar till sämre självkänsla utifrån fysiskt och emotionellt 

välbefinnande samt i umgänge med vänner och i vardagslivet (Ertan et al., 2008). I denna 

litteraturstudie har det framkommit att enures kunde påverka barn och ungdomar ur olika synvinklar, 

bland annat gällde det kunskapsutveckling och skolframgång. Flickorna med enures upplevde lägre 

kompetens jämfört med pojkarna i samma situation. Skillnad har också kunnat ses mellan barn tio 

till 12 år som upplevde en sämre kunskapsutveckling, jämfört med vad barn åtta till nio år med 

enures gjorde (Theunis et al., 2001). Det är viktigt att ur ett kliniskt perspektiv att beakta dessa 

barns och ungdomars självkänsla, då den kan komma att påverkas negativt av enuresen. Enligt en 

italiensk studie tolkas självkänsla som en del av barnets/ungdomens livskvalitet (Coppola et al., 

2011). Katie Erikssons omvårdnadsteori som utgår från ontologin och vårdandeetiken bekräftar i 

detta att det som händer i relationer mellan enskilda individer och etiken utgår från caritativt 

vårdande och dess ethos (värderingar). Grunden i ethos är att se varje människas olikheter och 

respektera varje enskild individ för den unika person som barnet/ungdomen är. Barnsjuksköterskan 

i sin yrkesroll formar den vårdande relationen med barnet/ungdomen utifrån omvårdnadssituationen 

och dess värderingar (Östman et al., 2017). Utifrån bestämmandebegreppet i Katie Erikssons 

omvårdnadsteori kan barnets/ungdomens behandling för dess enures formas i ett gemensamt arbete 

mellan familjen, barnsjuksköterskan och barnläkaren (Eriksson, 2010).  

 

Ur historisk synvinkel har enures kopplats till att vara ett psykiatriskt symtom, detta har på senare 

tid kommit att ändras. Caldwell och medarbetare (2013), Nevéus (2014) och Wolfe-Christensen och 

medarbetare (2013) har kommit fram till i sina studier att psykiska besvär inte är en orsak till enures. 

Oavsett om enures medför emotionella besvär kan barnet/ungdomen utifrån Katie Eriksssons 
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omvårdnadsteori känna sundhet, friskhet och välbefinnande utifrån ett hälsoperspektiv 

(Kristoffersen, 2005). Omvårdnadsmässigt är barnet/ungdomen med enures i stort behov av närhet, 

ömhet och ansning från sin närmaste omgivning, vilket leder till att barnet/ungdomen kan växa och 

utvecklas trots sin enures (Eriksson, 2002). 

 

Utifrån resultatet framkom det också att i början av 2000-talet gjordes en studie av Collier och 

medarbetare (2002) där flickorna i allmänhet hade en positivare självbild än pojkarna. I en senare 

utförd studie har det visat sig att pojkar med enures har en högre självkänsla än flickor (Bower, 

2008). I resultatet har även köns- och åldersskillnader påvisats gällande självständighet. Yngre 

flickor med enures under nio år skattade lägre självständighet än jämnåriga pojkar med enures. 

Äldre flickor med enures över nio år skattade högre självständighet än jämnåriga pojkar med enures 

(Jönson Ring et al., 2017). I denna litteraturstudie framkom det även att barn tio till 12 år med 

enures upplevde socialt sämre självkänsla (Kanaheswari et al., 2012). Däremot visade en mer 

aktuell utförd studie att det på senare tid inte kunde urskiljas några skillnader gällande hur barn och 

ungdomar med enures upplevde det sociala umgänget (Ücer & Gümüs, 2013). Aktuell forskning i 

denna litteraturstudie visade på att barn och ungdomar med enures påverkades i sociala relationer 

med kamraterna och gällande självkänslan samt att pojkarna upplevde en större inverkan på 

livskvaliteten än vad flickorna gjorde gällande sociala relationer med kamraterna (Jönson Ring et al., 

2017). Ett annat resultat i denna litteraturstudie har visat att barn med enures åtta till 12 år upplevde 

en lägre social acceptans i samhället än jämnåriga utan enures (Theunis et al., 2001). Enures 

påverkade barn och ungdomars dagliga liv, det vill säga deras livskvalitet (Sapi et al., 2009). 

Pojkarna upplevde en större påverkan på livskvaliteten än flickorna när det kommer till sociala 

relationer och i jämförelse med jämnåriga utan enuresbesvär (Jönson Ring et al., 2017).  

 

Metoddiskussion 

För att kunna göra en sammanställning av det aktuella kunskapsläget gällande barn och ungdomar 

med enures valde författarna att genomföra en litteraturstudie. För att uppnå optimal kvalitet på 

litteraturstudien söktes vetenskapliga artiklar med hjälp av vedertagna MeSH-termer. Enligt Polit 

och Beck (2012) har sökningar utförts i PubMed och Cinahl. Gällande kvalitetsbedömningen hade 

författarna i utformningen av projektplanen kommit fram till en något snäv gradering gällande 

kvalitetsbedömningen av vetenskapliga artiklar. Detta korrigerades i denna litteraturstudie för att 

kunna inkludera fler studier av medel/hög kvalitet som besvarade syfte och frågeställning. Det har 

även diskuterats detta med handledaren. En styrka med denna litteraturstudie var att resultatet 

visade på olika syn på enures i världen. Utifrån de vetenskapliga artiklar som analyserades i denna 

litteraturstudie framkom det att livskvaliteten hos barn och ungdomar med enures påverkades. En 
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svaghet med litteraturstudien var att de vetenskapliga artiklarna som inkluderades inte gav så 

mycket svar gällande livskvalitet relaterat till självständighet och kulturella aspekter.  

 

Urval 

Enligt studiehandledningen var det önskvärt att max fem år gamla vetenskapliga artiklar användes i 

resultatet, men efter diskussion med handledare och examinator kom författarna till denna 

litteraturstudie fram till att även äldre vetenskapliga artiklar kunde användas gällande livskvalitet 

och enures. Detta beslut togs då författarna ansåg att livskvalitet inte har förändrats genom åren 

gällande barn och ungdomar med enures. Inklusionskriterierna till denna litteraturstudie var att de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade på engelska, gälla barn och ungdomar (fem till 18 

år), innehålla ett abstract och vara publicerade i granskade vetenskapliga tidskrifter. Alla 

vetenskapliga artiklar i denna litteraturstudie är publicerade på engelska, förutom en som var 

publicerad på portugisiska med ett abstrakt på engelska. I och med att en av författarna till denna 

litteraturstudie kan spanska inkluderades denna artikel i resultatet och översattes till svenska. I 

denna litteraturstudie exkluderades artiklar som omfattade ungdomar över 18 år, då de ansågs vara 

vuxna. Barn och ungdomar med daginkontinens uteslöts ur denna litteraturstudie på grund av att 

daginkontinens inte ingår i tillståndet enures. Barn och ungdomar med enkopresbesvär uteslöts ut 

litteraturstudien av den anledningen att det avser avföringsproblematik inte tillståndet enures. 

Neuropsykiatriska diagnoser ingick ej i denna litteraturstudie på grund av att enures anses kunna 

vara ett sekundärt problem för dessa barn och ungdomar. 

 

Etiska överväganden 

I denna litteraturstudie var etiskt godkännande ett inklusionskriterium, dock fanns det några 

vetenskapliga artiklar som författarna valde att inkludera, då dessa svarade till syfte och 

frågeställningar samt att de i övrigt höll en medel/hög kvalitet enligt den kvalitetsbedömning som 

utfördes.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet i denna litteraturstudie indikerade på hur betydelsefullt det är ur ett kliniskt perspektiv att 

inte bara tänka på diagnosen enures utan även att ta hänsyn till barnets och ungdomens livskvalitet. 

Vilket bör tas i beaktande på alla mottagningar och avdelningar där vårdpersonalen möter barn och 

ungdomar. Det är viktigt att ta hänsyn till hela familjen och deras förutsättningar för att den 

kommande behandlingen ska lyckas. För att uppnå en optimal livskvalitet hos barnet/ungdomen 

gäller det för vårdpersonalen att välja behandling med omsorg. Det är viktigt att vårdpersonalen har 

aktuell kunskap gällande olika behandlingar för enures. Genom att utbilda förskolepersonal och 
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skolpersonal gällande enures kan barnet/ungdomen känna en trygghet och få en ökad förståelse för 

sina besvär. 

 

Framtida forskning 

I framtida forskning bör livskvaliteten hos barnen och ungdomarna med enures undersökas och 

fördjupning bör ske utifrån vilka påtagliga effekter enures kan ha i framtiden för dessa barn och 

ungdomar. Forskning bör även inriktas på att omfatta barn och ungdomar som anländer till Sverige 

från länder där enures och enuresrelaterade besvär inte uppmärksammas på samma sätt som i 

Sverige. 

 

Slutsats  

Denna litteraturstudie påvisade att barn och ungdomar påverkades av sin enures gällande 

livskvalitet. Bland annat relaterat till sociala relationer, där pojkarna upplevde en större påverkan på 

livskvaliteten än flickorna. Framför allt upplevde ungdomar i högre grad en sämre livskvalitet än de 

yngre barnen, med inverkan på självkänslan. I den kliniska verksamheten är det nödvändigt som 

barnsjuksköterska att ta hänsyn till barnens och ungdomarnas upplevelser och känslor gällande det 

dagliga livet med enures, för att kunna uppnå en optimal enuresbehandling och därmed kunna öka 

deras livskvalitet. 
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

2012
Egypten Kvantitativ

Bower, W.F.

2008
Hong Kong, Kina Kvantitativ

Kvalitet 
Ansats

Abou-Khadra, M.K., 
Amin, O.R. & Ahmed, D.

Association 
between sleep 
and behavioural 
problems among 
children with 
enuresis.

Att beskriva 
sömnproblem hos 
en grupp barn 
med enures och 
att undersöka 
sambandet mellan 
sömn och 
beteendeproblem.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Barn 6-12 år 
med enures från en pediatrisk 
enuresklinik vid Center of 
Preventative Medicine, Cairo 
University.

Det mest förekommande 
sömnproblemet som barnen 
uppgav var dagtrötthet, ovilja att 
gå i säng och oro inför att sova. 
Barn som påvisade 
internaliserande, externiliserande 
och samlade beteendeproblem 
visade på högre grad av 
dagtrötthet. Av studien framkom 
även att dagtrötthet har ett 
samband med avvikande 
beteende.

9/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Enures bidrag till 
barnens sömn relaterade problem.

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär CSHQ, 
föräldrarapport gällande barnets 
sömnbeteende under en vecka.

Exklusionskriterier: Barn med 
medicinsk sjukdom, psykiatrisk 
sjukdom eller barn som får 
medicinsk behandling som 
påverkar sömnen exkluderades.

Dataanalys: SPSS, Chi-square 
test, Mann-Whitney test, Kruskal-
Wallis test, Bonferroni test, 
Logistisk regressionsanalys.

Antal deltagare: 100
Etik: Ja. Antal bortfall: 0

Self-Reported 
Effect of 
Childhood 
Incontinence on 
Quality of Life.

Att få förståelse 
för barnets 
uppfattning 
gällande besvären 
med enures och 
dess inverkan på 
livskvaliteten. 
För att sedan 
använda de 
uppgifterna till 
att skapa ett 
livskvalitetsinstru
ment.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Barn i åldern 
6-17 år i Hong Kong, Japan, 
Australien, USA, Italien, Turkiet, 
Tyskland, Holland, Belgien och 
Danmark ingick i studien. Barnen 
skulle ha behandling för någon 
form av blåsdysfunktion.

Studien visade att självkänslan 
var det som mest påverkades hos 
barnen med enures tätt följt av 
psykiska hälsan, självständighet, 
familj, social interaktion och 
kroppsbilden. Det framkom även 
att om barnen hade en 
tarmstörning utöver enures så 
påverkades tidigare nämnda 
domäner än mer till det sämre. 
Vidare framkom det att dålig 
effekt av behandlingen av enures 
gav en mer försämrad självkänsla 
och emotionell hälsa.

11/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Enures bidrag till 
barnens problem med 
självkänslan.

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär och intervju.

Dataanalys: SPSS, chi-square test, 
Fisher exact test, Mann-Whitney 
test, Pearson correlation.

Exklusionskriterier: -

Antal deltagare: 156
Etik: Ja. Antal bortfall: 0
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

Butler, R. & Heron, J.

2007 Kvantitativ

Storbritannien

2002 Kvantitativ
Storbritannien

Kvalitet 
Ansats

An exploration 
of children´s 
views of bed-
wetting at 9 
years.

Syftet var att 
vidareutveckla en 
tidigare utförd 
genom en kohort 
studie av barn i 9 
års åldern via 
intervjuer, samt 
att jämföra 
upplevda 
svårigheter i 
relation till kön 
och personer med 
enures jämfört de 
utan enures.

Design: Kohort studie Inklusionskriterier: Komplett 
ifyllda frågeformulär.

Sängvätning tolkas som ett 
socialt problem utifrån 
faktoranalys. Flickor upplevde 
händelser av social och 
emotionell natur som svårt, 
medan pojkar tolkade antisociala 
händelser som mer problematiskt.

10/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Enures bidrag till 
barnens problem med sociala 
tillvaron.

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär samt bedömning av 
barnet på klinik.

Exklusionskriterier:-

Dataanalys: Pearson chi-square 
test, P-value, medelvärde 
ochfaktoranalys.

Antal deltagare: 8209, 4012 
pojkar och 4197 flickor.

Etik: Ja. Antal bortfall: 0
Collier, J., Butler, R.J., 
Redsell, S.A. & Evans, 
J.H.C.

An investigation 
of the Impact of 
Nocturnal 
Enuresis on 
Children´s Self-
Concept.

Att utvärdera 
sambandet mellan 
självkänsla och 
självbild hos barn 
med enures och 
att sedan sätta 
dessa i relation 
till olika aspekter 
av kliniska och 
demografiska 
variabler.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Mer än 7 år, 
minst en natt/vecka med 
sängvätning, normal klinisk 
undersökning utan neurologiska 
eller urologiska orsaker till 
enures, föräldrars och barns 
samtycke till att medverka i 
studien.

Ålder och frekvens av 
sängvätning påvisades i studien 
ha inverkan på självkonceptet. 
Flickor visade sig ha bättre 
positiv självbild jämfört med 
pojkar, vilket även barn med 
sekundär enures visade sig ha 
jämfört med dem som hade primär 
enures.

11/15 
medelhög 
kvalitetUtfallsmått: Det är skillnad 

mellan könen hur självbilden 
påverkas av enures.

Datainsamlingsmetod: 
Självskattningsskala Butler Self-
Image Profile och frågeformulär 
Coopersmith Self-Esteem 
Inventory.

Exklusionskriterier: -
Dataanalys: SPSS, Mann-
Whitney test och Spearman 
correlation.

Antal deltagare: 114 varav 72 
pojkar och 42 flickor.

Etik: Ja. Antal bortfall: 3  
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

2015 Kvantitativ
Egypten

2008 Kvantitativ
Turkiet

Kvalitet 
Ansats

Elhamshary, A-H.S., El-
Shazly, A.M., Shahin, 
A.M., Eldesouky, R.SH. 
& Abdel-Azeem, A.F.

Assessment of 
Quality of Life 
among Children 
with Urinary 
Voiding 
Dysfunction 
Attending The 
University 
Hospital of 
Benha, Egypt.

Att identifiera 
frekvensen av 
blåsdysfunktion, 
undersöka 
allvarlighetsgrade
n och upptäcka 
dess inverkan på 
livskvaliteten.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Barnen i 
studien skulle vara 6 - 12 år och 
följas på en pediatrisk urologisk 
klinik vid Benha University 
hospital.

Frekvens av enuresbesvär har 
påverkan på livskvaliteten och 
föräldrar skattar enuresens 
påverkan på barnets livskvalitet 
lägre än barnen själva.

9/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Livskvalitet.

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 
och skattningsskala gällande 
livskvalitet.

Exklusionskriterier: Ej 6-12 år, de 
barn som hade samtidig annan 
kronisk sjukdom såsom diabetes, 
mental retardation eller kronisk 
psykiatrisk sjukdom eller som ej 
önskade delta i studien

Dataanalys: SPSS, one and two 
way Chi square test, Paired t test, 
Pearson´s correlation coefficient 
och ANOVA (F test). Multivariate 
analyser. Multipel linjär 
regressionsanalys.

Antal deltagare: 510
Etik: Ja. Antal bortfall: 0

Ertan, P., Yilmaz, O., 
Caglayan, M., Sogut, A., 
Aslan, S. & Yuksel, H.

Relationship of 
sleep quality of 
life in children 
with 
monosymptomat
ic enuresis.

Att upptäcka 
möjliga 
försämringar i 
livskvalitet och 
sömnkvalitet i 
samband med 
enures.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: 6-15 år, 
formulär skulle vara komplett och 
korrekt ifyllda, enures diagnos 
utan daginkontinens, normala 
blod- och urinprover samt 
normala fynd vid ultraljud.

Barn med enures har en påverkan 
på sömnen och även självkänslan 
påverkas.

10/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Enures bidrag till 
barnenens problem med sömn och 
självkänsla.

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 
och frågeformulär.

Exklusionskriterier: Barn med 
anamnes gällande genitala och 
neurologiska sjukdomar.

Dataanalys: SPSS, t-test, Chi-
squared test, Pearson´s test och 
coefficient.

Antal deltagare: 44 varav 13 
pojkar och 31 flickor.

Etik: Ja. Antal bortfall: 0  
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

2010 Kvantitativ
Storbritannien

2017 Kvantitativ
Sverige

Kvalitet 
Ansats

Jenkins, P.H., Lambert, 
MJ.J., Nielsen, S.L., 
McPherson, D.L. & 
Gawain Wells, M.

Nocturnal Task 
Responsiveness 
of Primary 
Nocturnal 
Enuretic boys: A 
Behavioral 
Approach to 
Enuresis

Att bedöma den 
fråga som baseras 
på Ferbers 
spekulation: är 
barn med enures 
svårare att väcka 
än barn utan 
enures?

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Pojkar i 
åldern 7-13 år med enures. Barns 
vilja att delta i studien genom att 
kunna vakna till kisslarm och gå 
upp och markera på en dator att 
pojken har reagerat på kisslarmet.

Generellt visade det sig att pojkar 
med enures hade svårare att vakna 
på nätterna jämfört med 
kontrollgruppen. Tolkningen bör 
beaktas som begränsad, på grund 
av det lilla antalet deltagare.

9/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Enures bidrag till 
pojkarnas problem med att vakna 
på nätterna.

Datainsamlingsmetod: 
Audiologiska screeningar. 
Självskattningsformulär Child 
Behavior.

Dataanalys: Multivariat analys av 
kovarians, Wilks s Lambda test, 
Mann-Whitney U-Wilcoxon Rank 
Sum W Test.

Exklusionskriterier: Flickor 
exkluderades.

Antal deltagare: 10 pojkar med 
enures och 10 pojkar utan enures i 
kontrollgruppen.

Etik: Ja. Antal bortfall: 2
Jönson Ring, I., Nevéus, 
T., Markström, A., 
Arnrup, K. & Bazargani, 
F.

Nocturnal 
enuresis 
impaired 
children´s 
quality of life 
and friendship

Att utarbeta ett 
instrument för att 
kunna mäta 
livskvalitet hos 
barn med enures 
som ska kunna 
användas i 
Sverige.

Design: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie

Inklusionskriterier: Barn 
rekryterades från två olika 
pediatriska kliniker i Sverige; 
Akademiska barnsjukhuset i 
Uppsala och Örebro 
universitetssjukhus, barnen var 
mellan 6-18 år med diagnosen 
enures satt utifrån ICCS kriterier.

Det som framkom som de mest 
påverkade områden vid enures 
var sociala relationer med 
kamrater och självkänslan.

10/15 
medelhög 
kvalitetUtfallsmått:Enures bidrag till 

barnens problem med social 
relationer och självkänslan.

Datainsamlingsmetod: Enkät med 
test och re-test.

Dataanalys: Student´s t-test, 
MANOVA, Crohnbach´s alpha, 
ICC (intra-class correlation 
coefficient), IBM SPSS.

Exklusionskriterier: -

Antal deltagare: 56 barn och 
deras föräldrar.

Etik: Ja. Antal bortfall: 0  
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

2012 Kvantitativ

Malaysia

Kvantitativ

2014
Turkiet

Kvalitet 
Ansats

Kanaheswari, Y., 
Poulsaeman, V. & 
Chandran, V.

Self-esteem in 6- 
to 16-year-olds 
with 
monosymptomat
ic nocturnal 
enuresis

Att undersöka 
sambandet mellan 
självkänsla och 
monosymtomatis
k enures hos 
malaysiska barn i 
åldern 6 till 16 år.

Design: Prospektiv fall-
kontrollerad studie

Inklusionskriterier: Barnåldern 6-
16 år med monosymtomatisk 
enures. Ej blivit behandlad för sin 
enures senaste 3 månaderna. 
Samtycke från föräldrar. Barnen 
måste kunna engelska.

Yngre barn tycks inte påverkas av 
enures men när de närmar sig 
tonåren, har enures signifikant 
effekt på självkänslan bland 
tonårsflickor.

10/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Försämrad 
självkänsla hos tonårsflickor.

Exklusionskriterier: Barn med 
samtidig sjukdom, inlärnings-
svårigheter, mental utvecklings-
försening och beteendemässiga 
problem uteslöts.

Datainsamlingsmetod: Fråge- och 
självskattningsformulär.

Dataanalys: SPSS, Unpaired t-test 
ochChi-squared test. Antal deltagare: 126, fördelat på 

2 grupper barn med enures samt 2 
kontrollgrupper med barn utan 
enures.

Etik: Ja. Antal bortfall: 0
Kilicoglu, A.G., Mutlu, 
C., Bahali, M.K., 
Adaletli, H., Gunes, H., 
Metin Duman, H., Ipek 
Toz, H. & Uneri, O.S.

Impact of 
enuresis 
nocturna on 
health-related 
quality of life in 
children and 
their mothers

Att undersöka 
enuresens 
inverkan på 
barnets 
livskvalitet, deras 
mammors 
livskvalitet och 
att jämföra 
resultatet med en 
kontrollgrupp.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Barn 8 - 12 år 
och deras mammor. Bara de som 
friviligt ville delta i studien togs 
med.

Av studien framkom att enures 
påverkar barnets livskvalitet 
negativt ur många olika 
hänseenden.

12/15 hög 
kvalitetUtfallsmått:Livskvalitet.

Datainsamlingsmetod: 
Skattningsskalor: PedsQL 4.0 för 
barnen och WHOQOL-BREF för 
föräldrarna. Exklusionskriterier: Barn i 

kontrollgruppen med kroniska 
sjukdomar eller enuresdiagnos 
uteslöts ur studienDataanalys: SPSS,t-test, Mann-

WhitneyUtest, Chi-squared test, 
Pearson´s correlation analys, 
Spearman´s correlation analys.

Antal deltagare: 82 barn med 
enuresdiagnos och deras mammor. 
93 friska barn deltog i 
kontrollgruppen.

Etik: Ja. Antal bortfall: 5  
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

2000 Kvalitativ
Storbritannien

2014 Kvantitativ
Saudiarabien

Kvalitet 
Ansats

Morison, M.J., Tappin, 
D. & Staines, H.

You feel 
helpless, that´s 
exactly it´: 
parents´ and 
young people´s 
control beliefs 
about bed-
wetting and the 
impolications for 
practice.

Att utvärdera 
föräldrarnas och 
ungdomars tro på 
påbörjad 
behandling samt 
att utforska 
förhållandet 
mellan dessa 
föreställningar 
och ungdomens 
uthållighet med 
behandling och 
dess resultat.

Design: Longitudinell studie Inklusionskriterier: Ungdomen 
ska kissa minst en gång/vecka i 
sängen. Bor hemma.

Studien visar att många unga 
människor inte fortsätta sina 
ansträngningar att bli torr under 
tillräckligt lång tid för metod för 
att uppnå det önskade resultatet. 
De kan lätt motverkas och tolkas 
bakslag som bekräftelse på att 
någon initial framgång berodde 
på slumpen, och deras tro på deras 
oförmåga att påverka situationen 
förstärks.

11/13 hög 
kvalitet

Utfallsmått: Unga har förutsatta 
meningar om behandlingar och 
tror inte på det.

Datainsamlingsmetod: 
Strukturerad intervju. 
Frågeformulär USQ (frekvens av 
sängvätning,familjehistoria av 
sängvätning). Frågeformulär 
FPBWQ (övertygelser och 
förväntad framgång i förhållande 
till behandling)

Exklusionskriterier: -

Dataanalys: Pearsons 
korrelationstest,chi-square test. 
Minitab software.

Antal deltagare: 25 pojkar och 15 
flickor.

Etik: Ja. Antal bortfall: 2
Nabeel Al-Zaben, F. & 
Gamal Sehlo, M.

Punishment for 
bedwetting is 
associated with 
child depression 
and reduced 
quality of life

Ett syfte med 
studien var att 
undersöka 
förhållandet 
mellan 
föräldrastraff och 
depression hos 
barnet. Det andra 
syftet med 
studien var att 
undersöka 
livskvaliteten hos 
barn med enures.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: 7 - 13 år med 
enures.

Av studien påvisades att barn med 
enures har en ökad påverkan på 
allvarlighetsgraden av depressiva 
symtom och en minskad 
livskvalitet i många olika 
hänseenden förutom fysiska 
domänet när de jämfördes med 
friska barn.

12/15 hög 
kvalitetUtfallsmått: Depressiva symtom 

och minskad livskvalitet relaterat 
till enures.

Datainsamlingsmetod: Intervjuer 
och skattningsskala.

Exklusionskriterier: Barn med 
utvecklingsstörning, mental 
retardation, med autism eller 
asperger, ADHD, psykisk sjukdom 
eller annan allvarlig 
medicinsksjukdom.Dataanalys: SPSS, ANOVA, chi-

square, Mann-Whitney och 
Kruskal-Wallis test och 
regressionsanalys.

Antal deltagare: 65 barn med 
enures och 40 friska barn i 
kontrollgruppen.

Etik: Ja. Antal bortfall: 0  
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

2012 Kvantitativ
Japan

2002 Kvantitativ
Storbritannien

Kvalitet 
Ansats

Naitoh, Y., Kawauchi, 
A., Soh, J., Kamoi, K. & 
Miki, T.

Health Related 
Quality of Life 
for 
Monosymptomat
ic Enuretic 
Children and 
Their Mothers

Att utvärdera 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
barn med enures 
och deras mödrar.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Tydligt 
ifyllda formulär. Fullfölja 
behandlingen samt 
uppföljningen.

Vi visade att sjukdomen 
påverkade patientens HRQOL när 
det gäller sociala relationer i 
familjer och inte självkänsla. 
Sociala relationer med vänner 
eller skola inte försämras av 
sjukdomen, vilket kan bero på att 
enures sker hemma på kvällen 
och därför inte påverkar dagliga 
aktiviteter på skolan eller efter 
skolan.

10/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått:Hälsorelaterad 
livskvalitet gällande relationer 
inom familjen.

Datainsamlingsmetod: 
Bedömning av livskvalitet 
(HRQOL) hos barn med enures 
och deras mödrarmed hjälp av 
Kid-KINDL® protokollet. 
Utvärderades före och efter 
behandling. Frågeformulär 
HRQOL.

Exklusionskriterier: Olämplig 
dokumentation, Misslyckas med 
uppföljning och behandling.

Dataanalys: Student och paired t-
tester, standardavvikelse, 
unpaired t-test

Antal deltagare: 139 samt deras 
mödrar. 109 barn utan enures i 
kontrollgruppen.

Etik: Ja. Antal bortfall: 72 familjer.
Robinson, J.C., Butler, 
R.J., Holland, P. & 
Doherty-Williams, D.

Self-Construing 
in Children with 
Primary Mono-
Symptomatic 
Nocturnal 
Enuresis

Att mäta olika 
tolkningar av 
barn med enures 
och deras 
självskattning.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Barn i åldern 
7-16 år med primär enures och 
som sängväter minst tre nätter i 
veckan, ingen kontinuerlig eller 
tidigare behandling för enures, 
ingen daginkontinens, ingen 
urologisk eller neurologisk orsak 
till enures och som följer vanlig 
utbildning.

Av studien framkom det att barn 
med enures hade en sämre 
självkänsla än barnen i 
kontrollgruppen men inte i övriga 
domän.

12/15 hög 
kvalitetUtfallsmått: Enures bidrag till 

barnens försämrade självkänsla.

Datainsamlingsmetod: Tre olika 
frågeformulär och 
skattningsskalor.

Dataanalys: Statistiska analyser.
Exklusionskriterier:-

Antal deltagare: 25 barn med 
enures och 25 barn i 
kontrollgruppen utan enures.

Etik: Ja. Antal bortfall: 0  
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

2009 Kvalitativ
Argentina

Kvantitativ
2001
Belgien

Kvalitet 
Ansats

Sapi, M.C., Vasconcelos, 
J.S.P., Silva, F.G., 
Damião, R. & da Silva, 
E.A.

Assessment of 
domestic 
violence against 
children and 
adolescents with 
enuresis

Att genomföra en 
semistrukturerad 
intervju med barn 
och deras 
vårdnadshavare 
för att samla in 
information om 
egenskaperna för 
våld i hemmet 
och om  missbruk 
sker i hemmet.

Design: Tvärsnittsstudie Inklusionskriterier: Barn mellan 6 
och 18 år med primär 
monosymtomatisk enures. Barnen 
sökt sjukvård i något av 
Universitetssjukhusen i Rio de 
Janeiro, blivit bedömda av 
barnurolog och i samråd med 
dessa enheter tackar 
barnet/familjen att delta i studien.

Någon form av misshandel med 
uppsåt till straff observerades hos 
132 barn, vilket i dessa fall fanns 
det åtminstone en verbal 
bestraffning. Straff utan fysisk 
kontakt inträffade hos 50,8% av 
barnen, och fysisk kontakt, 48,5% 
av händelserna. 
Huvudgärningsmannen var 
modern i 87,9%  av fallen och 
14,4% av fallen involverade fler 
än en person. I 88,4% av fallen 
inträffade dagligen.

11/13 hög 
kvalitetUtfallsmått: 

Bestraffningsfrekvens.

Datainsamlingsmetod: 
Semistruktureradeintervjuer med 
barn och anhöriga.

Dataanalys: Two-tailed test, 
Spearman korrelationstest. Exklusionskriterier: Barn utan 

enures.

Antal deltagare: 89 pojkar och 60 
flickor.

Etik: Ja. Antal bortfall: 0
Theunis, M., Van 
Hoecke, E., Paesbrugge, 
S., Hoebecke, P. & 
Vande Walle, J.

Self-Image and 
Performance in 
Children with 
Nocturnal 
Enuresis

Att studera 
självbild hos barn 
 8-12 år med 
enures och att 
korrelera fynd 
med ålder, kön, 
kliniska 
symptom, primär 
kontra sekundär 
enures och 
misslyckade 
behandlingar.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Korrekt ifylld 
självskattningsformulär. Alla barn 
med enures behandlades på det 
lokala Universitetssjukhuset. 
Barnet remitterades till 
psykiatriska kliniken efter en tids 
behandling. Barnen i 
kontrollgruppen deltog frivilligt 
och hittades via fritidsaktiviteter.

Barn med nattvätning har en 
betydligt lägre upplevd 
kompetens än barn utan 
nattvätning, om utseende och 
global självkänsla. Det är en 
viktig effekt av kön och ålder om 
skolkunskaper. Det finns ett 
samband med antalet misslyckade 
behandlingar. Ju fler misslyckade 
behandlingar, desto lägre 
självkänsla. Efter en framgångsrik 
behandling, finns det en 
förbättring av atletisk kompetens 
och global självkänsla, men det är 
inte signifikant.

10/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Upplevd kompetens 
gällande utseende och global 
självkänsla.

Datainsamlingsmetod: 
SjälvskattningsformulärProfile for 
Children.

Dataanalys: SPPS, oberoende t-
test, korrelation och 
variansanalys: oneway och 
ANOVA. Test-retest.

Exklusionskriterier: Barnen i 
kontrollgruppen får ej ha enures.

Antal deltagare: 27 pojkar och 23 
flickor. 77 barn utan enures i 
kontrollgruppen.

Etik: Nej.
Antal bortfall: 3 barn från 
kontrollgruppen.  
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

2015 Kvantitativ
Taiwan

Ücer, O. & Gümüs, B.

2013 Kvantitativ

Turkiet

Kvalitet 
Ansats

Tai, T.T., Tai, B.T., 
Chang, Y-J. & Huang, K-
H.

Parents have 
different 
perceptions of 
bed-wetting than 
children from six 
to 15 years of 
age

Att studera barn 
med enures och 
deras upplevelse 
av livskvalitet 
samt deras 
föräldrars 
upplevelse av 
barnets 
livskvalitet. Detta 
jämfördes sedan 
med 
kontrollgrupper.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Barn som 
hade diagnosticerats med enures 
av en barnurolog.

Barn med enures och deras föräldrar 
tolkar barnets livskvalitet olika.

10/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Tolkning av 
livskvalitet.

Datainsamlingsmetod: Enkäter 
som barnen själva fick fylla i om 
de var 10 år eller äldre, för de som 
var yngre fick föräldrarna fylla i 
åt.

Exklusionskriterier: Barn med 
kronisk sjukdom, försenad 
utveckling och organsjukdom.

Dataanalys: G Power 3.1, chi-
square test eller Fisher´s test, 
studentt-test, Spearman´s 
correlation coefficient och SPSS.

Antal deltagare: 191 barn varav 
93 barn med enures och 98 barn i 
kontrollgruppen.

Etik: Ja. Antal bortfall: 0
Quantifying 
subjective 
assessment of 
sleep quality, 
quality of life 
and depressed 
mood in children 
with enuresis

Att jämföra barn 
med enures mot 
en kontrollgrupp 
med jämnåriga 
barn gällande 
depression, 
livskvalitet och 
sömnkvalitet.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Barn i åldern 
8 - 16 år.

Livskvalitet, depression och 
sömnkvalitet visade sig vara 
sämre för barnen med enures än 
för barnen i kontrollgruppen. 
Slutsatsen som författarna i 
studien kom fram till var att barn 
med enures påverkas negativt av 
sitt tillstånd speciellt när de växer 
upp och problemen kvarstår.

10/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått:Enures bidrag till 
barnens problem med livskvalitet, 
depression och sömnkvalitet.

Datainsamlingsmetod: 
Skattningsskalor och 
frågeformulär.

Exklusionskriterier: Barn med 
kronisk sjukdom som påverkar 
sömnen eller barn med 
blåsdysfunktion exkluderades 
från studien.

Dataanalys: Student´s t-test och 
Chi-Square test, Pearson´s eller 
Spearman´s correlation analyser 
och SPSS.

Antal deltagare: 101 barn med 
enures varav 62 pojkar och 39 
flickor. 38 barn i kontrollgrupp.

Etik: Nej. Antal bortfall: 0  
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Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat

2004 Kvantitativ
Belgien

2012 Kvantitativ
USA

Exklusionskriterier: -

Kvalitet 
Ansats

Van Hoecke, E., 
Hoebecke, P., Braet, C. 
& Vande Walle, J.

An assessment of 
internalizing 
problems in 
children with 
enuresis

Att undersöka ångest och 
depression och självkänsla hos 
9-12-åriga barn med enures 
samt att studera sambandet 
mellan barns och förälders 
rapportering utifrån 
frågeformulär.

Design: Prospektiv studie Inklusionskriterier: Barn 
rekryterade under sitt besök på 
barnurolog mottagningen på 
Gents Universitetssjukhus. 
Deltagare till kontrollgruppen 
rekryterades från en skola.

Inventeringar av 
självskattnings formulären 
visade inga signifikanta 
skillnader på (social) 
ångest och depression. Å 
andra sidan, föräldrar till 
barn med enures rankade 
som mer tillbakadragen 
och ängslig / depressiva. 
Det finns inga bevis för 
internalisering av  problem 
såsom ångest/depression 
och låg självkänsla i 
självskattnings formulären 
hos barn med enures.

9/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Hur barn och 
föräldrar bedömer enures 
effekter på barnet.

Datainsamlingsmetod: 4 olika 
självskattningsformulär samt 
frågeformjulär till föräldern.

Exklusionskriterier: Barn med 
anatomiska/neurologiska 
avvikelser och 
utvecklingsstörda barn 
exkluderades.

Dataanalys: Chi-square test, 
MANOVA och  ANOVA.

Antal deltagare: 63 pojkar och 
21 flickor. 36 pojkar och 34 
flickor utan enures.

Etik: Ja. Antal bortfall: 0
Wolfe-Christensen, C., 
Veenstra, A.L., 
Kovacevic, L., Elder, 
J.S. & Lakshmanan, Y.

Psychosocial 
Difficulties in 
Children 
Referred to 
Pediatric 
Urology: A 
Closer Look

Att bedöma graden av 
psykosociala svårigheter hos 
enuresbarn för att se om alla 
barn på en pediatrisk 
urologisk klinik behöver 
screenas för psykosociala 
problem och att använda 
standardiserade formulär för 
att avgöra om 
allvarlighetsgraden av 
blåsfunktionen och/eller 
enures hos barn har samband 
med deras grad av 
psykosociala svårigheter.

Design: Kvantitativ Inklusionskriterier: Barnen 
som hade fyllt i 
frågeformuläret komplett vid 
läkarbesöket på en urologisk 
klinik togs med i studien.

Barn med enures är en 
grupp av barn som behöver 
screenas för psykosociala 
problem då de är utsatta.

11/15 
medelhög 
kvalitet

Utfallsmått: Screening av 
psykosociala problem.

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformuläret PSC (Pediatric 
Symptom Checklist).

Dataanalys: MANCOVA, IBM 
SPSS.

Antal deltagare: 600 barn.
Etik: Ja. Antal bortfall: 0
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Bilaga 2. Granskningsmall G 
 
EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER  
MED KVANTITATIV METOD, RCT & CCT 
 
Beskrivning av studien 
 
Forskningsmetod   ☐ RCT   ☐ CCT (ej randomiserad) 
    ☐ multicenter, antal center ...................................... 
    ☐ Kontrollgrupp/er ................................................... 
 
Patientkarakteristika  Antal .................................................... 
    Ålder ......................................................  

Man/Kvinna ......................................... 
 
Kriterier för inkludering/exkludering 
Adekvat inkludering/exklusion  ☐ Ja  ☐ Nej 
 
Intervention .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
................................................ 
 
Vad avsåg studien att studera?  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått .................................... 
................................................................................................................................... 
 
Urvalsförfarandet beskrivet?    ☐ Ja  ☐ Nej 
 
Representativt urval?     ☐ Ja  ☐ Nej 
 
Randomiseringsförfarande beskrivet?  ☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet ej 
 
Likvärdiga grupper vid start?    ☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet ej 
 
Analyserade i den grupp som de          ☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet ej 
randomiserades till? 
 
Blindning av patienter?    ☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet ej 
 
Blindning av vårdare?    ☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet ej 
 
Blindning av forskare?    ☐ Ja  ☐ Nej  ☐ Vet ej 
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Bortfall  
 
Bortfallsanalysen beskriven?   ☐ Ja  ☐ Nej 
 
Bortfallsstorleken beskriven?  ☐ Ja  ☐ Nej 
 
Adekvat statistisk metod?   ☐ Ja  ☐ Nej 
 
Etiskt resonemang?    ☐ Ja  ☐ Nej 
 
Hur tillförlitligt är resultatet?  
 
Är instrumenten valida?   ☐ Ja  ☐ Nej 
 
Är instrumenten reliabla?   ☐ Ja  ☐ Nej 
 
Är resultatet generaliserbart?  ☐ Ja  ☐ Nej 
 
 
 
Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk 
signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................ 
 
 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
☐ Hög  ☐ Medel  ☐ Låg 
 
Kommentar ............................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
 
 
Granskare sign:  ........................... 
 

 

 

 

 

 

 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
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Bilaga 3. Granskningsmall H 

 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER 

MED KVALITATIV METOD 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ............................................................... 

Finns det ett tydligt syfte?    ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

Patientkarakteristika   Antal ............................................ 

Ålder ............................................ 

Man/kvinna .................................. 

Är kontexten presenterad?  ☐ Ja  ☐ Nej   ☐ Vet ej     

Etiskt resonemang?                 ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

 

Urval 

– Relevant? ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

– Strategiskt?  ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet?  ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

– datainsamling tydligt beskriven?  ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

– analys tydligt beskriven?  ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt?  ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

– Råder datamättnad? (om tillämpligt)  ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

– Råder analysmättnad?  ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt?  ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande till  ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 

en teoretisk referensram? 

Genereras teori?   ☐ Ja   ☐ Nej   ☐ Vet ej 
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Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/  

analys adekvat? 

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

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

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

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

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

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

☐ Hög         ☐ Medel         ☐ Låg 

 

Kommentar. ...........................................................................................................  

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

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

 

 

Granskare (sign) ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 


