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Abstract 
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_________________________________________________________________________ 
 
Background: Many children suffer from functional constipation. In case of functional 
constipation there is no underlying disease. In Sweden, functional constipation is very common 
in children. Risk factors include lack of physical activity, irregular toilet habits and insufficient 
intake of fibers and fluids. Child health nurse has the knowledge and skills to advise and treat 
children in functional constipation and to support and reduce the suffering. 
Aim: The aim of the study was to illuminate child health nurses' experiences in the care of 
children with functional constipation. 
Method: Ten child health nurses were interviewed during a semi structured interview used 
openended questions. The interviews were recorded as digital files and transcribed verbatim 
and then analyzed according to a qualitative content analysis. 
Results: The child health nurses described experiences in the care of children with functional 
constipation. There were two categories from the analyzed data: "to base on the child`s needs" 
and "the child´s physical and psychosocial environment".  
Conclusion: This study shows the child health nurses experiences in the care of children with 
functional constipation. The care is based on the childs neeeds and the environment around the 
child in terms of physical and psychosocial environment is taken into account.  The child health 
nurses should be aware of the reason why parents seek care, how to find the cause of functional 
constipation and how to relieve the child's suffering. She creates a health promotion meeting 
with children and parents seeking care for functional constipation. 
Keywords: children, child health care, child health nurse, functional constipation, nurse 
experience. 



   
 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning: 
 
Funktionell förstoppning har höga prevalensnivåer världen över. I Sverige har cirka tio procent 
av förskolebarnen funktionell förstoppning. Vid funktionell förstoppning finns ingen 
bakomliggande sjukdom och symtomen förstoppning kan vara vaga såsom magsmärtor, dålig 
aptit och symtom från urinvägarna. Då föräldrar tar kontakt med barnhälsovårdssjuksköterskan 
(BHV-sjuksköterskan) inser föräldrarna inte alltid att barnets besvär beror på funktionell 
förstoppning. Riskfaktorer är bland annat brist på fysisk aktivitet, oregelbundna toalettvanor 
och otillräckligt intag av fibrer och vätska. BHV-sjuksköterskan har kunskap och kompetens 
att ge råd och behandling till barn vid funktionell förstoppning samt ge stöd och minska barnets 
lidande och baserar sina råd på evidens, tidigare erfarenhet och kollegor. 
 
Det finns lite forskning om BHV-sjuksköterskors erfarenheter, det är därför av stort intresse att 
med föreliggande studie belysa BHV-sjuksköterskors erfarenheter i vården av barn med 
funktionell förstoppning. Tio djupintervjuer genomfördes med specialistsjuksköterskor som 
arbetar eller har arbetat inom barnhälsovården (BHV). Materialet analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visar BHV-sjuksköterskans erfarenhet i vården av barn med funktionell 
förstoppning. BHV-sjuksköterskan utgår från barnets behov och har kunskap om anledningen 
till att föräldrar söker vård, samlar in data för att finna orsak till besvären och lindrar barnets 
lidande. BHV-sjuksköterskan främjar det hälsofrämjande mötet. Den fysiska och psykosociala 
miljön påverkar barnet och beaktas därför.  

Genom tidig upptäckt av funktionell förstoppning och evidensbaserad omvårdnad kan barnets 
lidande minskas snabbare. 
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Inledning 
Gastrointestinala störningar hos barn innebär återkommande besvär med avföringen, kroniskt 
återkommande smärta i buken och kräkningar utan identifierbara strukturella, anatomiska eller 
biokemiska orsaker.  Funktionell förstoppning hos barn är en form av gastrointestinal störning 
som har höga prevalensnivåer i många delar av världen. Kronisk förstoppning är ett vanligt 
problem i barndomen och kan debutera redan under det första levnadsåret (Tabbers, Boluyt, 
Berger & Benninga, 2011).  I Sverige är funktionell förstoppning mycket vanligt bland barn. 
Riskfaktorer är bland annat brist på fysisk aktivitet, oregelbundna toalettvanor och otillräckligt 
intag av fibrer och vätska (Stockholms Läns Landsting, 2016). Tillståndet handläggs i första 
hand i primärvården eller BVH, med rådgivning av sjuksköterska om egenvård (Lind, 2016). 
BHV-sjuksköterskan har kunskap och kompetens att ge råd och stöd till barn och föräldrar vid 
funktionell förstoppning. Rikshandboken barnhälsovård är ett kunskapsstöd för de som arbetar 
inom BHV och innehåller kvalitetssäkrad och aktuell kunskap om små barns utveckling och 
hälsa samt nationellt barnhälsvårdsprogram vilket innebär metoder och riktlinjer för BHV 
verksamhet (Central Barnhälsovård, 2017). 
 
Bakgrund 

Barnhälsovård 
Alla barn skall ha tillgång till förebyggande kostnadsfri hälsovård och föräldrarådgivning enligt 
ett riksdagsbeslut 1937 och BHV riktar sig till barn från födelsen tills då barnet börjar i 
förskoleklass. BHV har som främsta uppgift att vägleda familjen och undervisa vad som är bäst 
för barnets utveckling och hälsa. BHV är frivillig och de flesta familjer i Sverige har kontakt 
med BHV. Eftersom varje familj har olika förutsättningar och olika erfarenheter samt 
värderingar är det hälsofrämjande mötet betydelsefullt för att främja jämlikhet, delaktighet och 
tilltro till egen förmåga att ta självständiga beslut. (Socialstyrelsen, 2014). Enligt FN:s 
barnkonvention skall barnets bästa komma i främsta rummet. Detta gäller alla åtgärder som 
berör barn. Barns utveckling och hälsa är angeläget för hela samhället. De övergripande målen 
för BHV är att minska skadliga påfrestningar på barn, minska barns sjuklighet, handikapp och 
dödlighet. Det handlar även om att stödja och aktivera föräldrarna i föräldraskapet. BHV 
erbjuder insatser till alla barn och föräldrar och vid behov erbjuds ytterligare förstärkta insatser 
samt stöd och beskrivs i det nationella barnhälsovårdsprogrammet. BHV har möjlighet att 
påverka barnets livsstilsfaktorer som kost och motionsvanor vilket kan främja hälsa i vuxen 
ålder (Lindberg & Lagercrantz, 2012).  I Barnhälsovårdsteamet ingår BHV-sjuksköterska, 
läkare, psykolog men även dietist, logoped och ibland socionom. BHV-sjuksköterskan är en 
nyckelperson då hen utför den största delen av barnhälsovårdsarbetet på barnavårdscentralen 
(Socialstyrelsen, 2014). Dokumentation inom BHV skall utföras enligt gällande regelverk och 
möjliggör för Västra Götalandsregionen att genomföra uppföljning vid behov (Krav- och 
kvalitetshandbok, 2018). 

 

BHV-sjuksköterskans kompetensområde 
För att arbeta inom BHV krävs utbildning till specialistsjuksköterska, distriktsjuksköterska eller 
barnsjuksköterska. Distriktsköterskan skall ha fördjupade kunskaper att förstå individen och 
familjens resurser utifrån ett hälsofrämjande och holistiskt perspektiv samt arbeta 
evidensbaserat. Distriktsköterskan skall även ha förmåga att lindra lidande, ge stöd, handleda 
anhöriga och patienter samt ha kunskap i pedagogik (Distriktsköterskeföreningen, 2008). 
Distriktssköterskan har kompetens att förskriva läkemedel bland annat till barn med funktionell 
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förstoppning (Socialstyrelsen, 2017a). En barnsjuksköterska kan arbeta med folkhälsoarbete, 
barnhälsovård och elevhälsa men även inom slutenvård eller primärvård. Barnsjuksköterskan 
har som uppgift att ge barn och ungdomar en trygg och säker vård samt vara ett stöd för deras 
närstående (Swenurse, 2017). Barnperspektivet är grundläggande för BHV-sjuksköterskan som 
bevakar barnets rättigheter och arbetar utifrån ett folkhälso- psykosocialt- och generellt 
somatiskt perspektiv (Rikshandboken, 2015a). Föräldrarna känner sitt barn bäst men kan 
behöva få svar på många av sina frågor och stöd i funderingar och BHV-sjuksköterskan kan 
vara en trygghet för föräldrarna i den känslan (Bramhagen & Carlsson, 2013).   

 

BHV-sjuksköterskans stöd 
Barnets första år är en tid då föräldrar kan behöva stöd i sin föräldraroll men även bekräftelse 
och kunskap. Känner föräldrarna tillit och förtroende till BHV-sjuksköterskan ökar möjligheten 
att de berättar om familjens eventuella utmaningar samt behov och BHV-sjuksköterskan kan då 
ge lämpligt stöd. Målet är att alla familjer ska känna sig trygga och välkomna när de besöker 
BHV. "Kunskapscentrum för jämlik vård" har i samarbete med Centrala Barnhälsovården i 
Västra Götaland tagit fram verktyget "En förälder blir till". Detta utbildningsmaterial som 
används inom BHV, främjar ett jämlikt föräldraskap och kan ge goda förutsättningar till stöd 
av familjen (Kunskapscentrum för jämlik vård, 2017). 

I en studie av Briggs (2007) visas att BHV-sjuksköterskan har kunskap och är beredd att ingripa 
och ge stöd i rätt ögonblick. BHV-sjuksköterskan bör ha förmåga till flexibilitet, vara empatisk 
och omtänksam. Flexibiliteten hos sjuksköterskor innebär att vid behov gå utanför 
barnhälsovårdens nationella program och ge extra insatser till barn och föräldrar när det finns 
behov av det. Innehållet i varje möte skall enligt Rikshandboken (2018b) utgå från barnets och 
förälderns situation och behov. För att stödja patienten att nå sina uppsatta mål behöver 
sjuksköterskan enligt Oberle & Allen, (2001) två typer av kunskap, dels den generella, kliniska 
kunskapen för att know how, know what och know why och dels den särskilda kunskapen för 
att kunna know who. Praktisk visdom know when utgår från en fingertoppskänsla mellan 
sjuksköterskans erfarenhet, kliniska praktik och teoretiska kunskap. BHV-sjuksköterskan kan 
genom kunskap och helhetssyn främja barns hälsa och utveckling, arbeta hälsopreventivt och i 
tidigt skede identifiera problem om barns hälsa, miljö och utveckling samt föreslå lämpliga 
åtgärder (Rikshandboken, 2015a). 
 

Funktionell förstoppning 

Normal tarmtömningsfysiologi  
Den gastrokoliska reflexen uppkommer i samband med en måltid eftersom magsäckens och 
tolvfingertarmens rörelser påverkar tjocktarmen. Tarmens muskulatur dras samman, det bildas 
vågrörelser och på så sätt transporteras innehållet genom tarmen. Tarminnehållet pressas mot 
ändtarmen som är tom den största tiden. Ändtarmens nedersta del är vidgad för uppsamling av 
en del avföring innan tarmtömning. Tryckkänsliga sinnesceller i ändtarmen känner av när 
tarmen spänns ut av avföring och avföringsreflexen utlöses. Den inre, icke viljestyrda 
ringmuskeln öppnas och ett medvetet behov att tömma tarmen uppkommer. Om den yttre, 
viljestyrda ringmuskeln slappas av tömmer sig ändtarmen. Det är möjligt att knipa ihop den 
yttre ringmuskeln tills behovet inte längre gör sig påmint. Under de första levnadsåren lärs den 
viljestyrda kontrollen av den yttre ringmuskeln in (Haug, Bjälie, Sand & Sjaastad, 2007). För 
spädbarn som ammas helt är det normalt att ha avföring allt från flera gånger per dag till en 
gång per vecka eller ibland varannan vecka. (Rikshandboken, 2014). Barn som helt eller delvis 
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får modersmjölksersättning har avföring var eller varannan dag. När barnet börjar gå över till 
vanlig mat ändras frekvensen (Lind, 2016) och liknar mer frekvensen hos en vuxen.  I tre 
årsåldern har barnet oftast en till tre avföringar per dag (Lindberg & Lagercrantz, 2012). 

Prevalens, definition och duration 
Hos majoriteten av barn som lider av förstoppning finns det ingen organisk orsak. Diagnosen 
blir då funktionell förstoppning. Hos endast fem procent av barn med förstoppning finns en 
bakomliggande sjukdom. Enligt Tabbers et al. (2011) har funktionell förstoppning hos barn en 
uppskattad förekomst av tre procent i västvärlden. Förstoppning debuterar oftast när barnet är 
omkring 2 - 4 år och påbörjar potträning (Tabbers, DiLorenzo, Berger, Faure, Langendam, 
Nurko & Benninga, 2014). Tio procent av alla förskolebarn i Sverige lider av funktionell 
förstoppning (Stockholms Läns Landsting, 2016).  Det är vanligtvis lång varaktighet, hos 25% 
av barnen som utvecklar förstoppning före fem års ålder kvarstår besvären efter puberteten 
(Bongers, van Wijk, Reitsma & Benninga, 2010).  För en tredjedel av barnen kan symtomen bli 
kroniska och för en tredjedel av dessa fortsätter symtomen även efter puberteten (Tabbers et 
al., 2014).  
 

Symtom och orsaker 
Symtomen vid funktionell förstoppning kan vara vaga såsom dålig aptit, buksmärtor och 
uppblåst buk samt symtom från urinvägarna (Stockholm Läns Landsting, 2016). Föräldrarna 
har inte alltid uppfattat att barnet är förstoppat då de söker vård för ont i magen, rädsla eller 
ovilja för att bajsa. I åldrarna tre till sex år är det inte ovanligt att föräldrarna söker för att barnet 
kladdar avföring i sina underkläder (Rikshandboken, 2014). Vanliga symtom är även att 
avföringen är hård, små sprickor kan ha uppkommit vid ändtarmsöppningen och den hårda 
avföringen kan irritera ändtarmens slemhinna. (Lindberg & Lagercrantz, 2012). Avföringen kan 
trycka på urinblåsan och leda till att barnet plötsligt börjar kissa ner sig (Svenska Enures 
Akademin, 2011). Funktionell förstoppning utvecklas ofta när barnet börjar associera smärta 
med tarmtömning. Barnet kan med viljan hålla kvar avföringen i tarmen i ett försök att undvika 
obehag och smärtsam tarmtömning. En ond cirkel kan lätt uppstå då ändtarmen tänjs ut mer och 
mer och den normala känslan av att behöva tömma tarmen försvinner sakta (Tabbers et al., 
2014). 
 
Bidragande orsaker till funktionell förstoppning kan vara genetiska faktorer, låg andel fibrer i 
kosten, för litet vätskeintag, psykologiska faktorer som mobbing, orealistiska höga krav på 
potträning eller stressfaktorer i omgivningen (Tabbers et al., 2014). Enligt Svenska Enures 
Akademin (2011) kan orsak även bero på att barnet inte ges utrymme för lugna toalettbesök. 
När barnet har haft förstoppningsbesvär under längre tid blir tarmen förstorad och förlorar sin 
elasticitet och anpassar sin storlek till att kunna förvara stora mängder avföring. Detta innebär 
för barnet att hen förlorar känslan, signalen som kommer när hen vanligtvis behöver tömma 
tarmen. Lösare avföring kan passera bredvid fekalomet och då kan föräldrar uppleva att barnet 
har fått diarré och är inte alls förstoppad. Det barnet har drabbats av då är förstoppningsdiarré 
(Lindberg & Lagercrantz, 2012). 
 
Organisk orsak till förstoppning är mycket ovanligt. Exempel på sjukdom som kan orsaka 
förstoppning är celiaki, en tredjedel av alla barn som får diagnosen celiaki har 
förstoppningsbesvär. Andra orsaker kan vara missbildningar i tarm och vid ryggslut. 
Komjölksproteinallergi skall övervägas då yngre barn uppvisar atopiska besvär samt när det 
finns födoämnesallergi i familjen. Hypothyreos kan misstänkas och bör utredas om tillväxten 
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avtar och om barnet samtidigt uppvisar försenad psykomotorisk utveckling (Stockholms Läns 
Landsting, 2016). 

Diagnostik, utredning och behandling 
För att standardisera och förbättra vårdens kvalité för barn med funktionell förstoppning, tog 
sig en grupp europeiska och amerikanska forskare sig an uppgiften att skapa evidensbaserade 
guidelines. Det utarbetades efter systematisk litteratursökning, rekommendationer för 
utvärdering och behandling av funktionell förstoppning bland barn. För definition av 
funktionell förstoppning används Rome-kriterierna i frånvaro av organisk orsak. Barnet skall 
uppfylla två eller flera symtom av följande: ha två eller färre avföringar per vecka, aktivt 
uppskjutande av tarmtömning, avföringsinkontinens en gång vecka, smärtsam tarmtömning, 
stor diameter på avföringen eller stor avföringsmängd i rektum. Barn upp till 4 år måste uppfylla 
två eller fler kriterier under en månad och barn över 4 år, två eller fler kriterier i två månader 
(Tabbers et al., 2014). Bristol avföringsskala (Bristol Stool Scale) kan användas för att 
åskådliggöra avföringens konsistens och användas innan behandling sätts in och för utvärdering 
av pågående behandling (Lane, Czyzewski, Chumpitazi & Shulman, 2011). 
 
Målet med behandling av funktionell förstoppning är att återfå mjuk avföring, smärtfri 
tarmtömning utan faecesinkontinens och att förebygga återfall. Behandlingen innefattar 
undervisning riktad till barnet och dess föräldrar, åtgärder för att lösa upp fekalomet, förebygga 
återfall samt uppföljning. Behandlingen inleds med att avdramatisera problemet i familjen där 
föräldrars och vårdares icke anklagande förhållningssätt är värdefullt. En tydlig förklaring och 
information om funktionell förstoppning samt den vanligtvis långvariga behandlingstiden kan 
hjälpa barn och föräldrar att förstå situationen. Det krävs god kommunikation med familjen för 
att kunna informera om tarmens normala funktion, orsaker till funktionell förstoppning samt 
behandling (Tabbers et al., 2011). 
 
Tabbers et al. (2014) rekommenderar normalt intag av fibrer och vätska likaså normal fysisk 
aktivitet. Fibertillskott och ökat vätskeintag ger inte bättre effekt av behandlingen. Från fyra års 
ålder rekommenderas stöd i toaletträning. Läkemedelsbehandling påbörjas i första hand med 
tarmreglerande medel som Movicol om möjligt utifrån barnets ålder annars mixtur Laktulos 
och eller lavemang vid akuta besvär. 
 
Stockholms Läns Landsting (2016) har ett vårdprogram i form av en behandlingstrappa för 
förstoppning hos barn och de rekommenderar behandling utifrån graden av förstoppning. 
Information om patofysiologin bör ges till alla föräldrar och barn för bättre compliance. Vid 
lätt förstoppning rekommenderas råd om kost och toalettrutiner. Vid medelsvår förstoppning 
rekommenderas tillägg med läkemedelsbehandling i form av mixtur Laktulos. Vid svår 
förstoppning rekommenderas kostråd och toaletträning samt behandling med Movicol Junior 
från två års ålder. Vid förstoppning med svåra akuta symtom eller fekalom rekommenderas 
rektalsuspension Klyx alternativt Movicol Junior i upptrappad dos vilket gäller för barn över 
fem år. Som smärtstillande kan Xyloproctsalva vid behov appliceras vid ändtarmsöppningen. 

I Rikshandboken (2014) rekommenderas i första hand kostrådgivning, fiberrik kost och 
tillräckligt med vätska. Kosten kan eventuellt kompletteras med lösande frukt som till exempel 
katrinplommon eller päron. Messmör kan provas, från 6 månader ålder, mot förstoppning under 
kort tid men man nämner att det inte finns några studier gjorda på behandling med messmör. 
Mixtur Lactulos rekommenderas från 1 månads ålder. Klysma eller Resulax kan ges vid akuta 
besvär men inte före ett års ålder utan läkarordination och Xyloproctsalva kan ges som 
smärtstillande medel. 
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Gällande toalettrutiner så bör regelbundna toalettbesök läggas efter måltid för att utnyttja den 
gastrokoliska reflexen. Barnet bör ha god tid avsatt, minst fem till tio minuter, samt gärna ha 
ett stöd under fötterna för att underlätta tömning av tarmen. Användandet av avföringsdagbok 
och/eller ett belöningssystem till exempel i form av en bok där barnet kan samla guldstjärnor 
kan vara värdefullt (Internetmedicin, 2017; Rikshandboken, 2018a). Bristols avföringsskala 
kan vara till hjälp för att skatta konsistensen på avföringen (Lane et al., 2011).  

De flesta barn pottränas numera efter 18 månaders ålder. BHV-sjuksköterskan bör samtala och 
ge information om goda toalettrutiner vid 10 månaders- besöket eller tidigare för att främja 
goda toalettvanor. Potträning som bör ske i en tillåtande och positiv atmosfär, påbörjas när barn 
och familj anser sig ha tid och möjlighet. Senarelagd potträning kan ge problem med 
tarmkontrollen. (Rikshandboken, 2018a). 

All läkemedelsbehandling är individuellt anpassad. Mixtur Laktulos (verksam substans -
Laktulos) kan ges från en månads ålder. Rektallösning Resulax (verksam substans –Sorbitol) 
kan ges till spädbarn men bara halva spetsen skall föras in i ändtarmen upp till tre års ålder. Vid 
analsprickor och smärtsam tarmtömning kan Xyloproctsalva (verksam substans – Lidocain + 
Hydrokortison) användas i en till två veckor (Rikshandboken, 2014, FASS vårdpersonal, 2017).  
Tarmreglerande medel Movicol Junior (verksam substans- Magrogol) ges från två års ålder 
(FASS vårdpersonal, 2017).  Distriktsjuksköterska alternativt barnsjuksköterska med 
förskrivningsrätt kan förskriva Movicol Junior och läkemedel som Läkemedelsverket bedömt 
utbytbara mot Movicol (Socialstyrelsen, 2015). 

Hälften av alla barn tillfrisknar efter 6 - 12 månaders behandling och kan då avsluta laxerande 
behandling. För att öka compliance bör därför föräldrar och barn, innan behandlingsstart, få 
information att det oftast krävs en långvarig behandling (Pijpers, Bongers, Benninga & Berger, 
2010). God kunskap uppmuntrar oftast familjen att följa behandlingsplanen och det ger dem 
möjlighet att ta kontroll över situationen. Barnet och familjen bör erbjudas uppföljning via 
telefon alternativt ett mottagningsbesök (Tabbers et al., 2011) och även Rikshandboken (2018a) 
påtalar vikten av uppföljning och riktade insatser till barn och familj vid behov. 

 

Familjens upplevelse 
Barnets förstoppningsbesvär kan påverka familjen i hög grad. Föräldrar till barn med 
funktionell förstoppning uttryckte känslor som ilska, oro, upprördhet, nervositet och skam 
(Kaugars et al., 2010). Familjens dagliga aktiviteter, familjefunktion samt kommunikation kan 
påverkas negativt och föräldrar har en konstant oro för sitt barn (Wang et al., 2013).  Det finns 
risk till maktkamp mellan barnet och föräldrar i toalettsituationen vilket kan leda till ännu 
större förstoppningsproblem. Här har BHV-sjuksköterskan en betydande roll att fånga upp 
problematiken och vid behov remittera vidare till Barnhälsovårdspsykolog (Rikshandboken, 
2014; 2018a). 

 
Lidande  
Inom omvårdnad är patientvärld, sårbarhet, hälsa och lidande centrala begrepp och omvårdnad 
ses som ett naturligt fenomen. Dialog och relationer beskrivs som viktiga i vårdandets konst 
och omvårdnadshandlingar (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & Rehnfeldt, 2015). 
Latinets patiens betyder lidande och grundordet pati betyder tåla, lida. En patient är den som 
uthärdar och tåligt fördrar någonting, en patient är den lidande. Begreppet lidande innebär en 
plåga, ett kval, en smärta eller en vånda. Lidande hör samman med livet och hälsa är ett 
uthärdligt lidande. Alla människor ställs någon gång inför att lidandet inte längre är uthärdligt 
utan det blir outhärdligt, människan behöver hjälp att lindra lidandet så det blir uthärdligt. För 
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kunna lindra lidande bör vårdaren forma en vårdkultur där patienten känner sig vårdad och 
välkommen. Särskilt viktigt är det att visa respekt och bekräfta patientens värdighet när 
patienten måste utföra de mest intima behoven med hjälp av eller inför andra människor 
(Eriksson, 1994). 
 

Problemformulering 
Funktionell förstoppning är ett problem bland barn världen över. Vi arbetar båda två som 
sjuksköterskor på vårdcentral och vår erfarenhet är att många föräldrar kontaktar sjukvården då 
deras barn har ont i magen och ofta beror det på funktionell förstoppning. Riskfaktorer för 
funktionell förstoppning är bland annat brist på fysisk aktivitet, oregelbundna toalettvanor och 
otillräckligt intag av fibrer och vätska. Det finns begränsad forskning om BHV-sjuksköterskans 
erfarenheter i vården av barn med funktionell förstoppning och hur hen kan ge stöd och minska 
lidandet hos barnet. Därför vill vi belysa ämnet för att bidra till kunskapsutveckling inom 
området. 
 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa BHV-sjuksköterskans erfarenheter i vården av barn med 
funktionell förstoppning. 

 

Metod 

Design 
För att uppnå syftet med studien valdes en kvalitativ design med en induktiv ansats för att belysa 
BHV-sjuksköterskans erfarenheter i vården av barn med funktionell förstoppning. Kvalitativ 
metod användes och genomfördes i form av individuella intervjuer med semistrukturerade 
öppna frågor, för att undersöka upplevelser hos BHV-sjuksköterskor och få en detaljerad och 
djup förståelse för fenomenet utifrån Polit och Beck (2012).  Vid induktiv ansats används teorin 
som en avslutande reflektion till skillnad från deduktiv ansats då teorin används i bakgrunden 
som ingång till studien (Henricson, 2012). Kvalitativ innehållsanalys användes som 
analysmetod för att identifiera variationer med avseende på likheter och skillnader i texten 
enligt (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 
 

Kontext  
Studien genomfördes inom flera olika BHV-mottagningar med djupintervjuer av BHV-
sjuksköterskor verksamma i Västra Sverige.  

Urval 
Elva specialistsjuksköterskor tillfrågades varav en avböjde. Urvalet bestod av tio 
specialistsjuksköterskor som arbetar eller har arbetat på barnavårdscentraler både i privat och 
offentlig verksamhet i Västsverige. Informanterna var enbart kvinnor. För att rekrytera 
informanter användes snöbollsmetoden som innebar att tidiga informanter ombads föreslå 
andra informanter (Polit & Beck, 2012). Innan informanterna tillfrågades hade vi fått skriftligt 
godkännande av verksamhetschefen (bilaga I). Inklusionskriterier var specialistsjuksköterskor 
med minst 5 års arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av arbetet med funktionell förstoppning, 
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detta valdes för att fånga ett så omfångsrikt material som möjligt. Exklusionskriterier var 
allmänsjuksköterskor och kort arbetslivserfarenhet. Vi lämnade ett skriftligt informationsbrev 
(bilaga II) till informanterna med en kort presentation om vilka vi var och syftet med studien 
samt inhämtade skriftligen informerat samtycke (bilaga III). Veckan efter togs en ny kontakt 
med informanterna, då tid och plats bestämdes för intervjuerna. Tyvärr fick vi inte kontakt med 
manliga informanter. Genom att välja informanter med olika ålder och erfarenheter ökade 
möjligheterna att belysa syftet från olika aspekter (Graneheim et al., 2017). Informanternas 
arbetslivserfarenhet inom BHV varierade från 5 år upp till 30 år, medianvärdet blev 9,5 år. 
Informanternas ålder var mellan 38 och 74 år (Tabell 1). 

 
 
Tabell 1: Demografiska data 
Informant Specialistutbildning Antal år inom BHV Informantens ålder 
1 Distriktssköterska 5 år 40 år 
2 Distriktssköterska 7 år 38 år 
3 Barnsjuksköterska 7 år 40 år 
4 Barnsjuksköterska 8,5 år 38 år 
5 Barnsjuksköterska 9 år 47 år 
6 Distriktssköterska 10 år 50 år 
7 Distriktssköterska 10 år 60 år 
8 Distriktssköterska 11 år 52 år 
9 Distriktssköterska 21 år 54 år 
10 Distriktssköterska 30 år 74 år 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes under vintern 2017 - 2018. De individuella intervjuerna ägde 
rum under informanternas arbetstid och ostört på informantens arbetsrum. Datainsamlingen 
genomfördes med semistrukturerade intervjuer med öppna frågor enligt Kvale och Brinkmann 
(2014). Den första intervjun genomfördes som pilotstudie för att få känna på intervjuguiden 
som utarbetats (bilaga IV) och pröva metoden (Polit & Beck, 2012). Bägge intervjuarna deltog 
för att fånga en så rik beskrivning som möjligt. Den ena intervjuaren ledde intervjun, den andra 
hade i första hand roll som observatör. Pilotintervjun varade i 35 min och spelades in på ljudfil. 
Intervjuguiden uppfattades fånga erfarenheter hos BHV-sjuksköterskan och användes i 
ytterligare nio intervjuer (Polit & Beck, 2012). Dessa gjordes av en intervjuare, intervjuerna 
varade i mediantid 42 min och spelades in på ljudfil. Semistrukturerade, öppna frågor om BHV-
sjuksköterskans erfarenheter användes eftersom vi visste vad vi ville ställa frågor om men inte 
kunde förutse var informanternas svar skulle bli (Polit & Beck, 2012) och en inledande fråga 
var: Vad har du själv för erfarenhet i din profession av funktionell förstoppning på BHV? 
Eftersom vi hade kunskap i ämnet kunde vi ställa följdfrågor för att få omfångsrika svar, där 
det upplevdes lämpligt under intervjun, för att resultatet skulle svara på forskningens syfte 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna avslutades med frågan om informanten ville tillägga 
något, detta för att berika materialet ytterligare. 
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Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes enligt Graneheim et al. (2017) metod för kvalitativ innehållsanalys 
vilket innebar granskning och tolkning av nedskrivna intervjuer. De inspelade intervjuerna 
transkriberades ordagrant i anslutning till intervjun. Transkriberingen gjordes tillsammans av 
författarna.  Alla intervjuer lästes igenom flera gånger, därefter reflekterade vi tillsammans över 
intervjuernas huvudsakliga innehåll. I varje text fanns ett uppenbart, manifest innehåll som 
analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Texten delades in i meningsenheter vilka 
utgjordes av ord eller meningar som hörde samman genom sitt innehåll och sammanhang och 
besvarade studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenserades genom att överflödiga 
ord sorterades bort och grupperades i koder utifrån likheter och skillnader och mynnade ut i 
subkategorier. Subkategorier med gemensamma nämnare sammanfördes sedan till kategorier. 
 
 
Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det är viktigt 
med 
toalettro.....få en 
bra miljö på 
toaletten............
barnet kan få 
titta i en bok. 

Viktigt med bra 
miljö på 
toaletten. 

Fysisk miljö. Fysisk och 
psykisk miljö 
påverkar. 
 

Barnets fysiska 
och psykosociala 
miljö. 
 

 

Etik 
Forskaren har själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel 
(Codex, 2017). Forskningen bör vara till nytta för både samhället, vetenskapen och människan 
som individ (Kvale & Brinkman, 2014). Denna studie har genomförts med respekt för individen 
och för dess självbestämmande. Medverkan har varit helt frivillig. Informanterna som 
medverkat i studien kunde när som helst avbryta studien utan att behöva ange skäl. Information 
om studien gavs skriftligt och muntligt, samtycke inhämtades och dokumenterades. Deltagarna 
garanterades konfidentialitet. Materialet som avidentifierades och kodades förvarades så att 
obehöriga inte kunnat ta del av det. Deltagarna informerades om möjligheten att ta del av 
resultatet av studien efter färdigställandet (Codex, 2017). Det insamlade materialet kommer att 
kasseras efter att examensarbetet blivit godkänt av examinator. 
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Resultat 
Analysen resulterade i två kategorier som belyser BHV-sjuksköterskans erfarenheter i vården 
av med barn med funktionell förstoppning. De beskriver erfarenheter av: att utgå från barnets 
behov och barnets fysiska och psykosociala miljö. Resultatet redovisas utifrån de kategorier och 
subkategorier som framkom i analysprocessen och citat från BHV-sjuksköterskorna 
presenteras.   
 
Tabell 3. Presentation av kategorier och subkategorier som belyser BHV-sjuksköterskans erfarenheter i vården av 
barn med funktionell förstoppning.  
 
KATEGORI 

 
SUBKATEGORI 

 
Att utgå från barnets behov. 
 

 
- Anledning till att föräldrar söker vård 

 
- Att finna orsak genom att samla in data 

 
- Att lindra lidande 

 
- Att främja ett hälsofrämjande möte 

 
Barnets fysiska och psykosociala miljö. 

 
- Fysisk och psykosocial  miljö påverkar 

 

BHV-sjuksköterskan utgår från barnets behov. 
BHV-sjuksköterskor delgav sina erfarenheter om anledningen till att föräldrar söker vård 
gällande barnets funktionella förstoppning, hur de samlade in data för finna orsak till funktionell 
förstoppning och hur de kunde lindra barnets lidande.  
 

Anledning till att föräldrar söker vård  
Informanterna menade att föräldrar tog kontakt med BHV eftersom barnet hade svårt att få ut 
avföringen då den var hård, hade smärtor i samband med tarmtömning, klagade på 
magsmärtor och vissa fall plötsligt börjat kissa på sig.  Det framkom att informanterna 
upplevde att föräldrarna inte alltid insåg att de symtom barnet uppvisade grundade sig i en 
bakomliggande funktionell förstoppning. Detta menade BHV-sjuksköterskan kunde bero på 
föräldrars okunskap. 

En av de intervjuade sade; 

" att de söker för att barnet kissar ner sig mycket men det visar sig i slutändan ändå att det är 
en förstoppning, trots att föräldrarna inte tror det från början" (informant 9). 

BHV-sjuksköterskorna hade erfarenheter av att vissa föräldrar upplevde stor oro innan orsak 
till barnets magbesvär var klarlagd.  

" det är klart att om ett barn är förstoppat... Har ont i magen, kanske kinkiga, gnälliga...det 
skapar en väldig oro hos föräldrarna" (informant 8). 



   
 

 10  
 

Att finna orsak genom att samla in data 
En förutsättning för att finna orsak till funktionell förstoppning var att samla in data om barnet. 
BHV-sjuksköterskorna ställde frågor som handlade om barnets beteende, kosten, fysisk 
aktivitet, tidigare sjukdomar och eventuell ärftlighet. Gällande eliminationen riktades frågor om 
barnet var blöjbarn eller inte, om barnets toalettvanor och toalettrutiner, fanns smärta vid 
elimination, miktionsbesvär, buksmärtor eller blodig avföring?  Hjälpmedel som Bristolskalan 
användes för att åskådliggöra konsistens på avföringens. BHV-sjuksköterskorna uppmuntrade 
till användandet av en tarmdagbok och hade god erfarenhet av att med hjälp av bilder tydliggöra 
och illustrera hur en förstoppad tarm kan se ut. Vid besöket gjordes bedömning av tillväxten. 
En BHV-sjuksköterska sa följande; 
 
"Ja då är det intressant att veta......vad barnet har för kost? Och om barnet är friskt eller inte? Och om 
barnet växer som det ska? Om det har blod i avföringen eller inte och i så fall hur det ser ut på skalan? 
Hur beter sig barnet? Är det större barn, hur gör barnet när det skall bajsa? Har de blöja eller inte 
blöja? Kanske ganska mycket frågor. Sedan är det hur sitter barnet när det bajsar?" (informant 4). 
 
Några BHV- sjuksköterskor hade teorier om att de ställde fler djupgående frågor om orsak till 
barnets besvär, på grund av att de numera har fått ett bättre och tydligare journalsystem. 
Journalmallen var mer utvecklad med tydliga sökord. Tankar som framkom från en informant 
var;  
 
" har det med vårt nya journalsystem att göra? Jag kanske penetrerar mer... det är mycket 
positivt, det blir mer utförligt" (informant 8). 
 
Andra BHV-sjuksköterskor tänkte att de med sin yrkeserfarenhet hade blivit tryggare i sin 
yrkesroll och därför ställde fler frågor om barnet och dess besvär.  De hade lång erfarenhet och 
god kunskap, de ansåg att de inte alltid behövde följa ett strukturerat schema eller någon manual 
och upplevde att de oftast visste hur och vad de skulle göra med svaret de fick.   
Det var av stor betydelse att känna till i vilka åldrar funktionell förstoppning var vanligt. 
Funktionell förstoppning var mycket sällsynt bland de som ammades helt. Funktionell 
förstoppning upplevdes vanligast vid tre olika åldersspann: det lilla barnet som ammas delvis 
och även då får bröstmjölksersättning och eller börjar introducera mat vid ca 6 månaders ålder, 
i två till treårsåldern där barnet påbörjat potträning och då oftast hade en ökad 
kroppsmedvetenhet samt vid fyra till sexårsåldern. 
BHV-sjuksköterskorna berättade att amningsfrekvensen hade minskat och 
modersmjölksersättning, som i många fall var stoppande, användes i högre grad än tidigare. 
BHV-sjuksköterskorna hade funderingar om att det fanns ett samband mellan funktionell 
förstoppning och användandet av modersmjölksersättning. 

Att lindra lidande 
BHV-sjuksköterskorna påtalade att undervisning var en stor del i behandlingen, för att lindra 
barnets lidande. Man undervisade om normal tarmfysiologi, patofysiologi, behandling med 
kost, fysisk aktivitet, toalettrutiner och att utnyttja den gastrokoliska reflexen. Genom stöd och 
lugnande besked till barnet och föräldrar, kunde oron minskas. 

BHV-sjuksköterskan sade att; 

"jag tycker det är ett roligt ämne, jag kan stötta och hjälpa till med min kunskap och erfarenhet 
och då minska lidandet" (informant 9). 
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Kostbehandling var den första åtgärden till att lindra lidande vid funktionell förstoppning. Barn 
som fick modersmjölksersättning uppmuntrades byta till en annan sorts 
modersmjölksersättning. Efter upptagning av kostanamnes kunde tillägg göras med lösande 
kost som katrinplommonpuré, päronpuré och ökat vätskeintag. Ifall BHV-sjuksköterskan gjort 
bedömning att barnet hade för litet fiberintag, gavs rådet att öka fibermängden, vid för stort 
fiberintag gavs råd att minska fibermängden, vid för litet fett-eller vätskeintag gavs rådet att 
öka fett-eller vätskeintaget. Alla kostråd var individuellt åldersanpassade. För en del barn kunde 
kostbehandling vara en enkel åtgärd och ha god effekt.  
 
BHV-sjuksköterskan menade att; 
 
"det kanske är att de äter för mycket fibrer helt enkelt och att de behöver mer fett och mer vitt bröd till 
exempel. Det kan lösa hela problematiken ibland liksom" (informant 9). 
 
Ifall kostbehandling inte gav tillräcklig effekt gavs råd om läkemedel individuellt beroende på 
ålder. Förstahandspreparatet vid läkemedelsbehandling för barn över en månads ålder men 
yngre än två år var Mixtur Laktulos. Efter två års ålder förskrevs Movicol Junior av 
sjuksköterska med förskrivningsrätt alternativt av läkare på vårdcentralen. Ett fåtal informanter 
rekommenderade Movicol Junior till barn som var två år och äldre som förstahandspreparat vid 
läkemedelsinsättning, då det framkommit god evidens på ett bättre behandlingsresultat jämfört 
med Laktulosbehandling. Vid akut förstoppning gavs råd om snabbverkande microlavemang 
som Resulax. För att minska eventuell smärta vid tarmtömningen gavs råd att applicera 
Xylocainsalva vid ändtarmsöppningen. 
 
Det var betydelsefullt med undervisning om att ge utrymme för lugna toalettbesök. En strategi 
kunde vara att följa med barnet in på toaletten och kanske läsa en saga. Genom att till föräldrar 
och barn förmedla kunskaper om att undvika stress i toalettsituationen kunde barnets 
elimination påverkas positivt enligt BHV-sjuksköterskan. Undervisning om en lämplig 
sittställning, med fötterna på till exempel en pall, främjande tarmtömningen. Information gavs 
till föräldrar om tidig men försiktig potträning, gärna redan vid 1,5 års ålder. 
BHV-sjuksköterskan sade att; 

"Viktigt ... att barnet får tid att ha toalettro.....så att barnet skall må bra när det kommer till 
förskolan" (informant 9). 
 
BHV-sjuksköterskorna påtalade vikten om att undervisa barn och föräldrar om att en långvarig 
behandling, oftast under flera månader, troligen krävdes för att undvika att komma i en ond 
cirkel. Avslutades behandlingen för tidigt fanns risk att avföringen blev hård igen, barnet kunde 
återfå smärtor i magen samt eventuellt sprickbildning i analöppningen och risk för att medvetet 
höll tillbaka avföringsreflexen och förstoppningsbesvären och lidande började om igen. Råd 
baserades på evidens från Rikshandboken, på BHV-sjuksköterskans egna sökningar av 
vetenskapliga publikationer, på information från 1177 men likaså på lång yrkeserfarenhet.  Man 
rådfrågade även kollegor inom BHV och läkare. Några enstaka BHV-sjuksköterskor använde 
skriftligt material från olika barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Västsverige. 
 
Samtliga informanter påtalade vikten av en individuell uppföljning av behandlingen med 
antingen ett bokat besök eller via telefon. Uppföljningen skedde självständigt av BHV-
sjuksköterskan på BHV. De använde Bristolskalan som stöd vid uppföljning och utvärdering 
av behandlingen. 
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"Jag brukar alltid säga det till barnen och föräldrarna........att tarmen är ju faktiskt som ett 
parkeringshus som blivit knökat med bajs och att det är där som man måste lossa på det......så att man 
tömmer ordentligt. Annars så stannar det ju bara ännu mera bajs där" (informant 9). 

Att främja ett hälsofrämjande möte 
BHV-sjuksköterskorna såg varje familj som unik och hade ett individanpassat förhållningssätt. 
Informanterna ansåg att det var angeläget med ett gott samtalsklimat, de gav bekräftelse, visade 
empati och respekt samt lugnade barnet och föräldrarna. De uppmuntrade föräldrarna att lita på 
sin egen förmåga. Centralt var även lyhördhet, de lyssnade aktivt på barnets och föräldrar. 

 
"det var en jättelättad mamma som gick ut genom dörren för någon faktiskt lyssnade”  
(informant 1). 
 
Att vara tillgänglig via besök eller telefon och ha möjlighet till tillräckligt med tid för samtalet 
var avgörande för det hälsofrämjande mötet. 

 
"det går ju inte att hasta över utan vi måste avsätta tid för att kunna prata i lugn och ro" 
(informant 8). 
 
Barnets fysiska och psykosociala miljö  
Informanterna påtalade att den fysiska och psykosociala miljön kunde påverka barnets 
välmående. 

Fysisk och psykosocial miljö påverkar 
BHV-sjuksköterskorna berättade att det framkommit från föräldrar att det ibland saknades dörr 
till toaletterna på vissa förskolor, det gavs därför inte alltid utrymme för lugn toalettsituation 
för barnet. Vissa barn undvek därför att gå på toaletten på förskolan och istället väntade tills de 
kommit hem. Några av BHV-sjuksköterskorna hade tankar om att detta kunde leda till ökad 
förekomst av funktionell förstoppning. 
 
En BHV-sjuksköterska sa; 
"de här toaletterna......det inte alltid det går att stänga dörren om sig på förskolorna" 
(informant 1). 
 
En informant blev tillfrågad om att vara delaktig i utformningen av toalettmiljön då en ny 
förskola skulle byggas och upplevde det mycket positivt att kunna få möjligheten vara delaktig 
i att påverka barnens fysiska miljö på förskolan genom att delge sin kunskap om barns behov. 
 
BHV-sjuksköterskorna påtalade att många barn vistades långa dagar på förskolorna och hade 
flera fritidsaktiviteter redan i tidig ålder och upplevde att detta kunde leda till en stressigare 
vardag. Det framkom från BHV-sjuksköterskorna om stora barngrupper på ett flertal förskolor 
och därför risk att förskolemiljön kunde vara stressande för barnet. BHV-sjuksköterskorna 
menade att tidsbrist lätt kunde uppstå i familjerna vilket kunde ge negativa effekter för barn och 
därmed ökad risk för funktionell förstoppning. 
En BHV-sjuksköterska delgav att;  
 
"barnet kanske har sin bajstid på morgonen... och skall man då skynda sig iväg till 
förskolan...får de inte sitta i fred så absolut kan det påverka dem" (informant 3). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
För att uppnå syftet valdes en kvalitativ metod eftersom denna metod gav ökad förståelse för 
att belysa BHV-sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser i vården med barn med 
funktionell förstoppning (Polit & Beck, 2012). Vi upplevde inte några svårigheter att hitta 
informanter, vilket vi hade en mindre farhåga om. Den första intervjun genomfördes som en 
pilotstudie, där upplevde vi en utmaning att inte gå för fort fram med frågorna i intervjuguiden. 
Det var enligt Granskär & Höglund- Nielsen (2014) värdefullt att låta informanten tala till punkt 
och tillåta den tysta dialogen för att möjliggöra reflektion och att berika innehållet i intervjun. 
Vi reflekterade över intervjutekniken och tog till oss ny kunskap till efterföljande nio intervjuer. 
I denna kvalitativa studie var inte antalet deltagare avgörande (Polit & Beck, 2012) och även 
Graneheim et al. (2017). betonade att erhålla en innehållsrik text var viktigare än kvantitet. 
Vikten låg i hur deltagarna ville dela med sig av sin erfarenhet och att deltagarna kände trygghet 
under intervjun för att kunna berätta om sin verklighet (Polit & Beck, 2012). En del av 
informanterna kände sig till en början obekväma med att intervjun spelades in på ljudfil men 
genom att vi småpratade några minuter innan intervjuerna och hade ett positivt bemötande 
släppte denna känsla ganska snart (Polit & Beck, 2012). Vid genomlyssningen av de första 
intervjuerna märkte vi att vi hade en tendens att avbryta informanten och inte helt tillät den tysta 
dialogen och tillvaratog BHV-sjuksköterskans egna reflektioner, vilket var vanligt 
förekommande under intervjuer (Graneheim et al., 2017). Vi kände att vi blev tryggare med 
metoden ju fler intervjuer som genomfördes och vi förbättrade även intervjutekniken med tiden. 
Vi avslutade intervjun med en öppen fråga om det var något som informanten ville tillägga 
något mer.  
 
För att tydliggöra trovärdigheten inom kvalitativ forskning användes begreppen giltighet, 
överförbarhet och tillförlitlighet (Graneheim et al., 2017) och verifierbarhet (Kristensson, 
2014). Giltigheten stärktes genom användandet av en intervjuguide med väl genomtänkta 
frågeområden där alla informanter fick öppna frågor kring samma tema (Kristensson, 2014). 
Med överförbarhet menades att resultatet kunde föras över till andra sammanhang än de i 
studien. Överförbarheten i en kvalitativ studie syftar inte till att generalisera resultatet med 
statistik så som kvantitativa studier gör. Genom att vi noggrant beskrev deltagarna och 
studiekontexten stärkte vi överförbarheten. Med tillförlitligheten menades sanningshalten i 
presenterat resultat, i vilken utsträckning tolkningarna baserade sig på insamlat material och 
inte i fantasier eller förutfattade meningar. För att inte resultatet skulle färgas av en enskild 
persons förförståelse analyserade och tolkade vi materialet tillsammans, vilket stärkte 
tillförlitligheten. Vi beskrev demografiska data (tabell 1), exempel på analysprocessen (tabell 
2) och redovisade resultatet i form av underkategorier och kategorier (tabell 3), vilket ytterligare 
stärkte tillförlitligheten (Kristensson, 2014). 
 
Verifierbarheten stärktes genom att tolkningarna baserades på ett hållbart insamlat datamaterial. 
Alla intervjuer skrevs ut ordagrant så materialet kunde granskas i efterhand och vi återgav 
direkta citat från intervjuerna för att tydliggöra för läsaren hur citaten kunde kopplas till 
resultatet. Samtliga BHV-sjuksköterskor hade lång erfarenhet i ämnet funktionell förstoppning 
bland barn, de gav även egna exempel på patientfall vilket stärkte trovärdigheten i resultatet. 
Genom att vi använde en intervjuguide i studien stärktes trovärdigheten i resultatet (Graneheim 
et al., 2017). 
 
En styrka med studie var att det genomfördes en pilotstudie för att prova på att göra 
datainsamling, att använda intervjuguiden och vid behov göra justeringar inför kommande 
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intervjuer (Polit & Beck, 2012). En svaghet i studien är att inga manliga informanter deltog, 
anledningen till detta var att det saknades manliga BHV-sjuksköterskor på de arbetsplatser som 
tillfrågades. Genom att välja informanter med olika erfarenhet och ålder ökade möjligheten att 
belysa syftet från olika aspekter (Polit & Beck, 2012).  
 
Vi upplevde att vi hade för många frågor i vår intervjuguide. En annan svaghet var att vi inte 
ställde någon fråga om informanterna saknade nationella riktlinjer för barn med funktionell 
förstoppning. Genom att informanterna fick sätta ord och tänka över sina erfarenheter kände 
flera informanter att de fick chans att reflektera över sin yrkesroll och därmed bli medvetna om 
deras tysta kunskap vilket även visas av Oberle et al. (2001). Vi upplevde att alla informanter 
tyckte att ämnet var angeläget och aktuellt samt ansåg det värdefullt att kunna bidra med sina 
erfarenheter ämnet. En svaghet var att vi inte skrivit i infobrevet om eventuell risk med 
deltagandet i studien. Vi hade beredskap ifall någon svårhanterlig känsla skulle komma upp 
under processen. Vi har hanterat materialet konfidentiellt under hela processen, från intervju 
till färdigt resultat.  Under arbetets gång har vi benämnt BHV-sjuksköterskorna med informant 
nr X. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa BHV-sjuksköterskans erfarenheter i vården med barn med 
funktionell förstoppning. Erfarenheterna beskrivs i två kategorier: att utgå från barnets behov 
och barnets fysiska och psykosociala miljö. 
 
Det framkom ur resultatet att föräldrarna sökte BHV när barnet klagade på magbesvär, hade 
svårt att få ut avföringen eller plötsligt börjat kissa på sig. Föräldrarna kände ofta en oro och 
insåg inte alltid att det var en bakomliggande förstoppning som orsakade besvären, detta 
framkom även i Stockholm Läns Landsting (2016). BHV-sjuksköterskorna hade funderingar 
om att föräldrarna hade bristande kunskap om barns funktionell förstoppning vilket även 
Rajindrajith, Devanarayana, Crispus Perera & Benninga, (2016) påvisade. 
 
För att kunna konstatera funktionell förstoppning samlade BHV-sjuksköterskan in data. BHV-
sjuksköterskan ställde frågor för att finna orsak till funktionell förstoppning.  Detta stärks även 
i en studie gjord av Tabbers et al. (2011) där det visades hur betydelsefull en grundlig anamnes 
var för fortsatt handläggning av barn med funktionell förstoppning. 
 
BHV-sjuksköterskorna berättade att de numer ställde fler frågor om barnet och hade tankar om 
att det kunde bero på ett införande av ett modernare och väl utvecklat journalsystem. Betydelsen 
av grundlig dokumentation nämns i gällande regelverk i (Krav- och kvalitetsboken, 2018). 
Ytterligare en tanke om orsak till att BHV-sjuksköterskorna ställde fler frågor, var att de 
upplevde sig tryggare i sin yrkesroll. De upplevde att de hade kunskap och visste vad de skulle 
göra med svaren de fick. Det motsatta framkom i en artikel, där det visas att 
specialistsjuksköterskor inte alltid ställer de fördjupade frågorna ifall hen inte vet vad hen skall 
göra med svaret. Specialistsjuksköterskor upplevde att kunskapen ibland saknades för att kunna 
vägleda patienten och i artikeln framkom att kunskap är en förutsättning för trygghet i 
distriktssköterskans profession och därmed kunna stötta och hjälpa (Jonsson, Ottosson & 
Berndtsson, 2013). 
 
BHV-sjuksköterskorna upplevde de att de inte alltid behövde följa ett strukturerat schema i sitt 
arbete vilket kunde jämföras med praktiska visdomen, know when, som är kännetecknet för 
advanced practice, vilket Oberle et al. (2001) belyste i sin artikel. Även Briggs (2007) menade 
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att BHV-sjuksköterskan bör ha förmågan att kunna gå utanför den strukturerade agendan 
beroende på individens omvårdnadsbehov. 
 
BHV-sjuksköterskorna berättade att eftersom frågor ställdes om amningen framkom det att 
amningsfrekvensen minskat, detta stärktes med uppgifter i Rikshandboken (2015b) och i 
redovisning av statistik från Socialstyrelsen (2017b). Det är fler barn som ammas delvis idag. 
Användandet av modersmjölksersättningen ansågs bidra till att barnen i tidiga åldrar fick 
förstoppningsbesvär vilket även påvisas av Bongers, de Lorinj, Reistma, Groeneweg, 
Taiminiau, & Benninga (2007). 
 
Många barn upplevdes vara lidande vid funktionell förstoppning och BHV-sjuksköterskan 
menade att hen kunde lindra lidandet hos barnet genom att ge stöd och undervisning om den 
funktionella förstoppningen samt behandlingen. Vi ser där ett samband med Eriksson (1994) 
som menade att genom att lindra ett outhärdligt lidande kunde barnet få ett uthärdligt lidande.  
 
Resultatet visade att behandling för barn med funktionell förstoppning i första hand var 
kostrådgivning vilket tydligt rekommenderas i Rikshandboken (2014). Vi fann att ett fåtal 
informanter rekommenderade Movicol Junior till barn som är två år och äldre som 
förstahandspreparat vid läkemedelsinsättning. Dessa behandlingsrekommendationer om 
Movicol Junior återfinns tydligt i vårdprogram för barn med förstoppning från Stockholms Läns 
Landsting (2016); (Tabbers et al., 2014). Däremot fanns inte denna rekommendation i 
Rikshandboken (2014). Resultatet visade att specialistsjuksköterska utan förskrivningsrätt inte 
hade möjlighet att förskriva läkemedel. Distriktsköterskan förskrev själv recepten enligt 
föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel 
(Socialstyrelsen, 2011). 

En liknande diskussion har förts i en artikel av Rajindrajith et al. (2016) där utmaningen och 
svårigheten att välja läkemedel vid funktionell förstoppning beskrivs. 

För att lindra lidandet påtalades även vikten av uppföljning via mottagningsbesök eller via 
telefon vilket ligger i linje med (Tabbers et al., 2014.) De flesta BHV-sjuksköterskor uppgav 
att de, för att kunna lindra lidandet för barn med funktionell förstoppning, stödde behandlingen 
på evidensbaserade behandlingsrekommendationer från Rikshandboken som anges som 
kunskapsstöd i Central Barnhälsovård, Västra Götaland (2017).  BHV-sjuksköterskorna hade 
ett gott samtalsklimat och främjade ett hälsofrämjande möte vilket även Bramhagen och 
Carlsson (2013) nämner, hen lyssnade aktivt in problemet vilket stärktes i artikeln av (Harder, 
Christensson & Söderbäck, 2013). Informanterna såg varje familj som unik och hade ett 
individanpassat förhållningssätt vilket även påtalades i Distriktsköterskeföreningen, 
kompetensbeskrivning distriktsköterska (2008).  
  
Resultatet visade att den fysiska och psykosociala miljön påverkade barnets välmående. Miljön 
på förskolan upplevdes inte alltid vara optimal för barnets toalettsituation enligt BHV-
sjuksköterskorna, det framkom att det förekom förskolor som saknade dörr till toaletterna och 
därmed saknades utrymme för en lugn toalettsituation för barnet. En del barn ville inte bajsa på 
förskolan och höll sig tills de kom hem och kunde förhoppningsvis då finna möjlighet att få 
toalettro. Rikshandboken (2018a) talade om vikten om att ägna tid vid varje toalettbesök, göra 
det till en trevlig stund och att till exempel läsa en bok kunde vara en bra rutin. Stress framkom 
i vår studie som en bidragande orsak till funktionell förstoppning, BHV-sjuksköterskornas 
erfarenhet visade att stress fanns i många barns vardag, både i hemmet och på förskolan som 
upplevdes kunde leda till funktionell förstoppning, vilket även Rajindrajith et al. (2016) 
påvisade. 
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Slutsats 
Den här studien visar BHV-sjuksköterskans erfarenheter i vården med barn med funktionell 
förstoppning och kategorier som framkom var: att utgå från barnets behov och barnets fysiska 
och psykosociala miljö. BHV-sjuksköterskan bör ha kunskap om anledningen varför föräldrar 
söker vård, hur finna orsak till funktionell förstoppning och hur hen kan lindra barnets lidande. 
Hen främjar ett hälsofrämjande möte med barn och föräldrar som söker vård för funktionell 
förstoppning. 

Kliniska implikationer 
Det är inte ovanligt att föräldrar söker för sitt barn med funktionell förstoppning på 
vårdcentralen via telefonrådgivning eller mottagningsbesök. Sjuksköterskor är ofta de första 
som möter barn med funktionell förstoppning.  En tanke är att ökat samarbete och 
kunskapsutbyte mellan lokala vårdcentraler och BHV skulle kunna stärka sjuksköterskor i sin 
yrkesroll. Önskvärt är även att även sprida kunskap om att Rikshandboken finns till för 
vårdpersonal även utanför BHV, som kunskapsstöd. Ifall aktuell forskning om barn med 
funktionell förstoppning implementeras hos sjuksköterskor yrkesverksamma på vårdcentral för 
att tidigt hjälpa barnet med råd och behandling kan dess lidande minskas snabbare. Genom att 
skapa möjlighet för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i primärvården att på arbetstid 
inhämta de senaste forskningsrönen ökar förutsättningar till en evidensbaserad och patientsäker 
vård. Ett förslag kan vara att införa en stående punkt på sjuksköterskemötet där forskningsrönen 
delges till kollegor och sedan kunna implementeras i verksamheten.  Vi anser att vår forskning 
kan vara mycket betydelsefull där. Förskolemiljön behöver ses över, för att kunna tillgodogöra 
barns specifika behov när det gäller toalettmiljön. Eftersom BHV-sjuksköterskan har kunskap 
och erfarenhet om barns specifika behov skulle man kunna tänka sig en stor fördel att ta tillvara 
denna kunskap vid utformning av toalettmiljön på förskolor men även i redan befintliga lokaler.  
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling 
Ett förslag är att fortsatt forskning när det gäller barn med funktionell förstoppning, inriktas 
utifrån ett föräldraperspektiv och även ett barnperspektiv. Det hade varit värdefullt med fler 
studier när det gäller barn med funktionell förstoppning inom primärvården. Genom att utarbeta 
ett nationellt vårdprogram för barn med funktionell förstoppning kan omvårdnaden kring barnet 
förbättras.  
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Handledare  
Marie Ljungquist  
  
 
   
                     
 
 
 
 
      
  



   
 

 

Bilaga IV 
 
Intervjufrågor: 
 
Hur gammal är du? 
 
Kön?  
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