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SAMMANFATTNING 

Koloskopi är en vanlig undersökning som utförs för att utreda symtom och eventuella 

sjukdomstillstånd i ändtarm, tjocktarm samt sista delen av tunntarmen. Undersökningen kan 

upplevas obehaglig och smärtsam samt kräver flera dagars förberedelser. Inför 

undersökningen ska patienten genomgå laxering för att rengöra sin tarm så att slemhinnan 

noggrant kan inspekteras. Information om förberedelser och undersökning är en viktig del för 

att förbereda patienten, både mentalt och fysiskt. En väl rengjord tarm bidrar till att 

undersökningskvaliteten ökar samt risken för vårdskador minskar.  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av information och förberedelser inför koloskopi 

samt att beskriva deras reflektioner inför undersökningen. 

Kvalitativ metod användes i studien och baseras på åtta intervjuer med patienter som skulle 

genomgå en planerad koloskopiundersökning. Intervjuerna genomfördes utifrån en 

intervjuguide med semistrukturerade intervjufrågor. Genom kvalitativ innehållsanalys 

bearbetades och analyserades det insamlade materialet.  

I resultatet framkom att patienters reflektioner och upplevelser kunde indelas i tre kategorier 

och åtta underkategorier. Huvudkategorierna var: Reflektioner inför koloskopi, upplevelser 

och reflektioner gällande laxering samt upplevelse av informationen inför laxering och 

koloskopi.  

Slutsatsen tyder på att koloskopi är en undersökning som framkallar många tankar och känslor 

hos den som ska undersökas. Förberedelserna inför undersökningen upplevs krävande och 

påverkar det vardagliga livet i varierande omfattning. Informationen som patienterna erhöll 

från endoskopimottagningen har upplevts som klar och tydlig, men samtidigt har det i 

studieresultatet framkommit synpunkter på att informationen från inremittenten är bristfällig.  

 

Nyckelord: Intervjustudie, koloskopi, information, förberedelser, patienter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

ABSTRACT 

Colonoscopy is a common examination conducted to investigate symptoms and possible 

diseases of the rectum, colon and the last part of the small intestine. The examination can be 

inconvenient and painful and requires several days of preparation. Prior to the examination, 

the patient should undergo purgation to cleanse the bowel so that the mucosa can be 

accurately inspected. Information on preparation and examination is an important part of 

preparing the patient, both mentally and physically. A well-cleaned intestine contributes to 

increase the quality of the examination and the risk of health damage is reduced. 

The aim was to describe patients' experiences of information and preparation for colonoscopy 

and to describe their reflections before the examination. 

Qualitative method was used in the study and based on eight interviews with patients who 

would undergo a scheduled colonoscopy. The interviews were conducted on the basis of an 

interview guide with semi-structured interview questions. Through qualitative content 

analysis the collected material were processed and analyzed.  

The result showed that the patients' reflections and experiences could be divided into three 

categories and eight subcategories. The main categories were: Reflections before the 

colonoscopy, experiences and reflections regarding purgative experience and the information 

for the purgation and colonoscopy. 

The conclusion indicates that colonoscopy is an examination that evokes many thoughts and 

feelings of the person to be examined. Preparations for the examination perceive demanding 

and affects everyday life in varying degrees. The information that patients received from 

endoscopy clinic has been perceived as clear, but at the same time the study results has 

revealed views that the information from the house doctor is flawed.  

 

Keywords: Interview study, colonoscopy, information, preparation, patients 
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INLEDNING 

 

Koloskopi är en vanlig undersökning som utförs för att utreda eventuella symtom och 

sjukdomstillstånd i ändtarm, tjocktarm samt sista delen av tunntarmen. Undersökningen 

kan upplevas obehaglig och smärtsam samt kräver flera dagars förberedelser. Inför 

undersökningen ska patienten genomgå laxering för att rengöra sin tarm så att slemhinnan 

noggrant kan inspekteras. Information om förberedelser och undersökning är en viktig del 

för att förbereda patienten, både mentalt och fysiskt. En väl rengjord tarm bidrar till att 

undersökningskvaliteten ökar samt risken för vårdskador minskar. 

BAKGRUND 

Koloskopi  

 

Kolon är det latinska namnet för tjocktarmen och skopi betyder att ett inre organ undersöks 

med hjälp av ett instrument, ett s.k. endoskop (Lindskog, 2014). Det finns flera sorters 

endoskop med olika användningsområde och i de fall då kolon undersöks används 

koloskop. Koloskopi är en undersökning som utförs som en del i utredningen vid misstänkt 

inflammatorisk tarmsjukdom, angiodysplasier, polyper och cancer (Almås, Stubberud & 

Grönseth, 2011). I en studie av Ylinen, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä, Hannilan och 

Heikkinen (2009) var de vanligaste indikationerna för koloskopi kolorektalcancer och 

uppföljning av inflammatorisk tarmsjukdom. Enligt det nationella vårdprogrammet för 

tjock-och ändtarmscancer (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016) ska 

koloskopiundersökning betraktas som förstahandsmetod vid utredning av misstänkt cancer 

i tjocktarmen eftersom undersökningen möjliggör polypborttagning samt biopsitagning av 

misstänkta förändringar i samma seans. 

Koloskopi är en vanlig undersökning av tarmen och enligt statistik från Socialstyrelsen 

(2014b,c) utfördes 75 515 koloskopier i Sverige under 2014. Socialstyrelsen 

rekommenderar att ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för tjock- och 

ändtarmscancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern 60-74 år” 

(Socialstyrelsen, 2014a, s. 5). Detta kommer att innebära att de personer som testas positivt 

för blod i avföringen blir erbjudna koloskopiundersökning, vilket leder till ett ökat behov 

av denna typ av undersökning i framtiden. Att öka tillgängligheten för koloskopier 

kommer i framtiden vara en av de största utmaningar om och när ett nationellt 

screeningprogram ska införas, vilket kommer att kräva ekonomiska satsningar för att möta 

det förväntade behovet av undersökningar (Socialstyrelsen, 2014a). 

Koloskopi – undersökningens genomförande 

 

Koloskopi innebär att ändtarm, tjocktarm och eventuellt sista delen av tunntarmen 

undersöks med hjälp av det långa och böjliga koloskopet. Med hjälp av videoteknik 

överförs sedan bilder till en TV-skärm (Haycock, Cohen, Saunders, Cotton & Williams, 

2014).  

Instrumenten finns i olika utförande där längd och tjocklek skiljer sig åt beroende på i 

vilket sammanhang dessa ska användas. Instrumenthandtaget manövrerar skopisten med 

sin vänstra hand, vilket möjliggör styrning av koloskopets distala del samt 
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luft/koldioxidinsufflering och spolning. Med högerhanden förs instrumentet framåt eller 

bakåt i tarmen (Haycock et al., 2014). Via en kanal i koloskopet kan skopisten föra in 

tillbehör för att ta vävnadsprover och/eller för att utföra terapeutiska åtgärder som 

exempelvis stoppa blödningar, avlägsna polyper samt vidga trånga partier i tarmen (Almås 

et al., 2011). 

Vid koloskopiundersökningens start ligger patienten i vänster sidoläge. 

Ändtarmsöppningen bedövas med gel som innehåller lokalbedövning. Därefter påbörjas 

undersökningen genom att instrumentet förs in genom ändtarmsmynningen och vidare upp 

i tarmen. Skopisten manövrerar koloskopet genom tarmslyngor, vilket medför att 

tarmväggen utsätts för tryck och sträck. Dessutom insuffleras luft eller koldioxid in via 

koloskopet så att tarmen öppnas upp och bättre sikt erhålls (Almås et al., 2011; Haycock et 

al., 2014). En del patienter upplever obehag och smärta och i dessa fall erbjuds sedering 

och smärtlindring via intravenös infart (Almås et al., 2011). 

Endoskopipersonal 

Patienter som ska genomgå en koloskopiundersökning har rätt till att bli vårdad av 

kompetent personal. Det finns dock inga generella riktlinjer eller standards för personalens 

kvalifikationer, kompetens och ansvarsområden inom endoskopi. På så vis kan det vara 

antingen legitimerade sjuksköterskor eller undersköterskor som förbereder patienten, 

assisterar och övervakar vid undersökningen (Beilenhoff & Neumann, 2011; Haycock et 

al., 2014). Förutom den direkta patientkontakten innebär arbetet på endoskopimottagning 

även iordningsställande av nödvändig apparatur, rengöring av instrument samt 

kvalitetskontroll. Tillräckligt antal personal ska vara tillgänglig vid varje endoskopisk 

procedur så säker vård med hög kvalitet och med effektiv multidisciplinärt teamarbete 

säkerställs (Beilenhoff & Neumann, 2011). 

Traditionellt har koloskopiundersökningar utförts av kirurger eller gastroenterologer, men 

som ett resultat av de senaste årens utveckling inom det endoskopiska kontextet, det ökade 

behovet av endoskopiska undersökningar samt brist på endoskoperande läkare, har 

sjuksköterskor utbildats för att utföra dessa undersökningar (Verschuur, Kuipers & 

Siersema, 2007; Smale et al., 2003). 

Förberedelser inför koloskopiundersökning 

 

Kostrestriktioner 

Enligt Haycock et al. (2014) har vissa födoämnen som finns i kosten förmågan att stanna 

kvar i tarmen en längre tid, vilket kan försämra tarmrengöringens effekt och därmed även 

undersökningsresultatet. Kostrestriktioner blir därför en betydelsefull del av 

förberedelserna inför en koloskopiundersökning. Dessa kostrestriktioner tillämpas på olika 

sätt internationellt (Bechtold, Mir, Puli & Nguyen, 2016), men innebär att patienten ska 

undvika att inta svårsmält samt fiberrik mat, exempelvis müsli, fiberrika grönsaker, svamp, 

frukt, nötter och russin etc. ett till två dygn innan undersökningen. Lättsmält mat så som 

soppa, omelett, potatis, ost och glass kan intas fram tills laxeringsdagen då endast flytande 

kost rekommenderas (Haycock et al., 2014). 

För att upprätthålla vätske- och sockerbalansen och därmed förhindra uttorkning är det av 

stor vikt att dricka extra mycket klar dryck dygnet innan och fram till undersökningen. Den 

stora mängden vätska bidrar även till att tarmens renlighet ökar genom att tarmen sköljs 

igenom. Med klar dryck menas vatten, te, saft, läsk, juice utan fruktkött. Dock bör rött vin, 
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röd saft samt svartvinbärsdryck undvikas då det kan missfärga tarmens slemhinna 

(Haycock et al., 2014).     

Laxering 

För att tarmslemhinnan ska kunna inspekteras och bedömas under koloskopin är det av 

största vikt att patientens tarm är väl rengjord och därmed måste samtliga patienter 

genomgå tarmrengöring genom att laxera. Målet med laxeringen är att hela tjocktarmen 

rensas ut och töms från innehåll (Haycock et al., 2014). 

Tarmförberedelserna är en viktig del inför en koloskopiundersökning och en väl rengjord 

tarm och tarmslemhinna är starkt relaterat till kvalitén på undersökningen. Studier där 

tarmens renlighetsgrad har undersökts inför koloskopiundersökning visar varierat resultat 

och uppskattningsvis är det mellan 4-24 procent av patienterna som inte har tillräckligt 

rengjord tarm (Bhanthumkomol, Siramolpiwat & Vilaichone, 2014; Lebwohl et al., 2011; 

Rym et al., 2015; Rai et al., 2015). 

Laxeringen gör att tarmperistaltiken ökar och resulterar i vattentunna diarréer (Haycock et 

al., 2014). Laxeringen kan intas som en splittad dos, vilket innebär att laxeringen delas upp 

vid två tillfällen, alternativt som en engångsdos i nära anslutning till 

undersökningstillfället. Det finns flera studier som undersökt effekten av de olika 

laxeringsregimerna och resultaten varierar. Bechtold et al. (2016) har i sin litteraturöversikt 

fått fram att splittad dosering optimerar kvaliteten på tarmrengöringen. Däremot visade 

resultatet i litteraturstudien av Joseph, Petsky och Vaughan (2015) att laxering som en 

engångsdos på undersökningsdagens morgon gav bättre tarmrengöring, färre bieffekter och 

påverkade patienternas dagliga liv i mindre utsträckning.  

Ett flertal faktorer anses inverka på laxeringseffekten och kan resultera i bristande 

undersökningskvalitet. I studien av Bechtold et al. (2016) beskrivs att en vanlig faktor är 

patientens förmåga att korrekt följa laxeringsinstruktionerna. Vidare beskriver samma 

författare att komorbiditet (samsjuklighet) kan påverka tarmens peristaltik och därmed 

laxeringseffekten. Kronisk obstipation, diabetes mellitus, neurologiska tillstånd 

(exempelvis Parkinsons sjukdom), kolonresektion, tidigare bukkirurgi samt övervikt/fetma 

är andra faktorer som kan påverka laxeringseffekten negativt (Bechtold et al., 2016; Serper 

et al., 2014). Äldre, mycket sjuka eller patienter med svår obstipation kan behöva 

professionell övervakning i form av hjälp med inneliggande laxering (Haycock et al., 

2014). 

Specifika läkemedel 

Järnmedicinering ska sättas ut tre till fyra dagar före underökningen eftersom avföringen 

färgas svart av järnet, vilket försvårar bedömningen av slemhinnan. En till två dagar före 

undersökningen ska även bulkmedel sättas ut (Haycock et al., 2014).  

I studien av Hui et al. (2004) vars syfte var att undersöka antikoagulantias påverkan i 

samband med koloskopi, visade resultatet att warfarin (aktiv substans i exempelvis Waran) 

var en oberoende riskfaktor för blödning. Vidare visade samma studie att acetylsalicylsyra 

(ASA) och Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAID) inte var associerad med ökad 

blödningsrisk efter polypektomi. Enligt Svensk gastroenterologisk förenings nationella 

riktlinjer (2012) gällande handläggning av antikoagulantia och 

trombocytaggregationshämmare ska beslut om utsättning inför undersökning baseras på 

om koloskopin tillhör en lågrisk- eller högrisktyp. Dessutom måste patientens tillstånd 
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vägas in i beslutet beroende på om han/hon tillhör lågrisk eller högrisk för 

tromboembolism. 

Komplikationer i samband med koloskopiundersökning 

 

Risken för komplikationer i samband med koloskopi är låg och undersökningen bedöms 

vara relativt säker, vilket resultatet i studien av Ko et al. (2010) visar. Flertalet studier som 

undersökt komplikationer i samband med koloskopiundersökning redovisar dessa resultat i 

kategorier; före undersökning, under undersökning samt efter undersökning.  

Före undersökning 

I samband med den förberedande tarmrengöringen kan patienterna, i de fall då PEG-

baserad laxering används (exempelvis Laxabon eller Movprep), uppleva illamående och 

kräkningar samt fyllnadskänsla i magen. Laxering med preparat innehållande 

magnesiumoxid, exempelvis Citrafleet och Picoprep, kan leda till allvarliga 

elektrolytrubbningar hos äldre samt hos njur- och hjärtsjuka patienter (Ko & Dominitz, 

2010). Enligt resultatet i studien av Hamtini (2012) kan även ett fåtal patienter uppleva 

buksmärta, allmän svaghet och huvudvärk i samband med laxering. 

Under undersökning 

Enligt Ko et al. (2010) är den vanligaste komplikationen under koloskopiundersökning 

andningsdepression. Andra komplikationer som kan uppkomma är bradykardi och 

hypotension, vilket även resultatet i studien av Ko och Dominitz (2010) visar. Chan et al. 

(2015) påvisar även komplikationer såsom vasovagal svimning och illamående/kräkningar.  

Undersökningen kan upplevas obehaglig och smärtsam av patienterna (Almås et al., 2011), 

vilket även framkom i studien av Chan et al. (2015). Patienterna i denna studie upplevde 

uttalad smärta/obehag och uppblåst mage under undersökningen.  

Efter undersökning 

I studien av Ko et al. (2010), där komplikationer efter koloskopi undersöktes, visade 

resultatet att den vanligaste komplikationen efter undersökningen var nedre gastrointestinal 

blödning och den potentiellt allvarligaste komplikationen tarmperforation som dock 

bedömdes vara mycket ovanlig. Att tarmperforation är en allvarlig, men ovanlig 

komplikation, belyses även i studien av Ko och Dominitz (2010). Vidare beskriver samma 

författare att postpolypektomisyndrom och divertikulit, är andra ovanliga, men dock 

allvarliga komplikationer som kan inträffa efter koloskopi. Risker för komplikationer 

såsom gastrointestinal blödning och tarmperforation ökade vid borttagande av polyper med 

diatermi och slynga (Ko et al., 2010; Lundgren, 2011). Mindre allvarliga komplikationer 

efter undersökningen är enligt Ko och Dominitz (2010) buksmärta, uppblåst mage, små 

och spontant avstannande blödningar samt diarré och illamående. Dessa symtom är oftast 

milda och avstannar inom två dagar efter koloskopiundersökningen. 

Komplikationer relaterat till nedsatt följsamhet till laxering och tarmförberedelser 

Otillräcklig tarmrengöring identifierades i studien av Chan et al. (2015) som en faktor som 

ökar risken för koloskopirelaterade komplikationer. Utöver en ökad risk för komplikationer 

kan en otillräckligt rengjord tarm dessutom resultera i missade förändringar, avbrutna 

undersökningar, förlängd undersökningstid samt ökade kostnader (Bechtold et al., 2016; 

Saltzman et al., 2015). I en studie av Wong et al. (2016) där faktorer som påverkar 

laxeringseffekten undersöktes, visade resultatet även här att dålig laxeringseffekt var 
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associerat med förlängd undersökningstid. Dessutom missades kolorektala neoplasier i 

större utsträckning när tarmen inte var optimalt rengjord. 

Patientens upplevelser gällande koloskopi 

 

Upplevelser av oro och rädsla inför koloskopi 

För många patienter är koloskopi en undersökning förknippat med stress och oro. Från det 

att undersökningen bokas och fram tills dess att undersökningsresultatet är diskuterat finns 

det många tankar och frågor som kan förvandla processen till en negativ upplevelse. 

Patienterna kan också uppleva att väntan fram till undersökningsdagen, rädslan för 

förödmjukelse, rädsla för smärta och eventuella fynd, är mycket värre än själva 

undersökningen (Haycock et al., 2014). Flera studier har visat att kvinnor upplever mer oro 

i samband med koloskopiundersökning än män (Bytzer & Lindeberg, 2007; Ersöz et al., 

2010). Genom att tillhandahålla korrekt information till patienterna om varje steg i 

undersökningsprocessen kan den negativa upplevelsen av att genomgå koloskopi mildras 

(Toomey et al., 2015).  

Upplevelser av smärta och obehag 

Många patienter som genomgår en koloskopiundersökning upplever att det är smärtsamt 

och obehagligt. Smärtan uppkommer, som tidigare nämnts, på grund av att tarmväggen 

utsätts för tryck och sträck samt insuffleras med luft eller koldioxid. Ylinen et al. (2009) 

konstaterar att 83 procent av patienterna upplevde någon grad av smärta under 

koloskopiundersökning (mild, måttlig eller extrem smärta).  

Upplevelser av olust 

Även en känsla av psykiskt obehag kan upplevas av en del patienter då undersökningen 

utförs via ändtarmen (Almås et al., 2011). Mikocka-Walus, Moulds, Rollbusch och 

Andrews (2012) konstaterar att patienter upplever det svårt att prata om sin 

koloskopiundersökning med andra, då det upplevs vara ett olämpligt och tabubelagt ämne. 

I de fall patienterna vågade prata om sin undersökning var det förknippat med pinsamhet 

och genans.  

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

 

Edberg et al. (2013) definierar omvårdnad som det kunskapsområde som är huvudämne 

inom sjuksköterske- och specialistutbildningarna. Genom omvårdnadspersonalens 

erfarenhetsbaserade kunskap, omvårdnadsforskning samt analys av värdegrundsfrågor har 

omvårdnad som kunskapsområde vuxit fram. Omvårdnad anses därför vara ett praktiskt 

vetenskapsområde. Enligt Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad 

(2016c) är målet med praktisk omvårdnad att främja hälsa och välbefinnande samt 

förebygga ohälsa och lindra lidande. Vidare poängteras vikten av att omvårdnaden ges på 

ett sådant sätt att patient och närstående blir partners i vården och på så sätt upplever 

respekt och trygghet.  

En stor och viktig del i sjuksköterskans arbete är den samordnande funktionen, vilket bland 

annat består av hantering av hälsorelaterad information (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). För att kunna ge den kvalificerade omvårdnad som patienten behöver och har rätt 

att få måste sjuksköterskan därför kunna mer än bara assistera vid och samordna rent 

medicinska behandlingar och undersökningar (Almås et al., 2011).  
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Sjuksköterskans ansvar inom omvårdnad består av flera olika uppgifter varav den 

undervisande rollen är en av dem. Enligt Almås et al. (2011) syftar den ”undervisande 

omvårdnadsfunktionen” till att främja trygghet och att hjälpa patienterna förstå och hantera 

sin situation. Vidare ska, enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005), sjuksköterskan även ge patienten information, stöd och vägledning 

för att möjliggöra bästa tänkbara delaktighet i vård och behandling. Det åligger 

sjuksköterskan att förvissa sig om att patienterna förstår den givna informationen. 

Därutöver ska patienter, som inte uttrycker informationsbehov eller som sedan tidigare har 

ett känt informationsbehov, uppmärksammas. Som Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) betonar ska hälso-och sjukvården främja goda kontakter mellan patient och 

personal. Patienten, som befinner sig i en utsatt situation när den ska genomgå en 

koloskopiundersökning behöver därför bemötas på ett professionellt och 

förtroendeingivande sätt av sjuksköterskan och läkaren för att på så sätt minska oro 

(Mikocka-Walus et al., 2012). 

Sjuksköterskans kärnkompetenser  

 

Den ständiga utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård resulterar i en mer komplex 

och resurskrävande vård. En förutsättning för att ge en god omvårdnad på avancerad nivå 

är användandet av bästa tillgängliga kunskap inom det egna specialistområdet och 

evidensbaserad vård behövs för att upprätthålla, utveckla och utvärdera kvaliteten i vården. 

För att bedriva omvårdnad på avancerad nivå krävs därför omfattande och breda kunskaper 

hos sjuksköterskan och basen i omvårdnaden ska utgå från sex identifierade 

kärnkompetenser. Dessa är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (Edberg et 

al., 2014). Följande tre kärnkompetenser kommer att ligga till grund för den teoretiska 

referensramen i föreliggande studie: 

Säker vård 

Enligt Socialstyrelsen (2009) är grunden för en säker hälso- och sjukvård att diagnostik, 

vård och behandling utförs på rätt sätt. Ett aktivt riskförebyggande arbete leder till en säker 

vård där risken för vårdskador minskar. Genom att dessutom engagera patienter och deras 

närstående i vården samt förmedla en grundlig information så de blir insatta i vård och 

behandling, minskas även risken för vårdskador då de tidigt kan bli uppmärksamma på om 

något avviker (Sharp, 2012). Som tidigare nämnts är koloskopiunderökning en säker metod 

förenat med få komplikationer. Det krävs att patienten är både mentalt och fysiskt 

förberedd för att koloskopiundersökningen ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Detta 

uppnås genom att patienten förbereds med både muntlig och skriftlig information 

(Haycock et al., 2014). Det är betydelsefullt att patienten får information och förstår 

innebörden av varför tarmen behöver bli ordentligt rengjord inför undersökningen eftersom 

en oren tarm är förknippad med ökad risk för komplikationer samt försämrad 

undersökningskvalitet (Bechtold et al., 2016; Saltzman et al., 2015; Wong et al., 2016). 

Informatik  

För att uppnå effektivitet och kvalitet är hälso- och sjukvården beroende av att korrekt 

information finns tillgänglig till rätt person i rätt tid. Informationen ska dessutom ha rätt 

format och finnas i tillräcklig omfattning (Edberg et al., 2014). Traditionellt ges 

information inför koloskopiundersökning skriftligt, via patientbroschyr, med möjlighet till 

rådgivning via telefon. I en situation där patienten blir lyssnad på och bekräftad minskar 

risken för missnöje och följsamheten till givna råd ökar. Genom telefonrådgivningen ges 
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möjligheten att stärka patientens egen förmåga att hantera ett uppstått problem 

(Vårdhandboken, 2016). Informationen ska ges i god tid före undersökningen så att 

patienten i lugn och ro kan läsa och ta del av den (Haycock et al., 2014). Enligt Basch et al. 

(2013) är det vanligare att ge muntlig och skriftlig information var för sig och mindre 

vanligt att informationen ges muntligt och skriftligt tillsammans. Den digitala utvecklingen 

har förändrat våra beteenden genom användandet av exempelvis sociala medier och mobila 

datorer, vilket ger nya möjligheter att ge hälsoinformation, råd och vård. Denna utveckling 

förväntas fortsätta där vårdrelationer och informationsöverföring sker via digitala forum, 

exempelvis internet, Skype, SMS samt eHälsa som är ett samlingsnamn för användning av 

digital teknik, för att förbättra och utveckla hälsa (Edberg et al., 2014). Även i 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom gastroenterologi och 

hepatologi (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a) påtalas sjuksköterskans roll i 

utvecklingen av informationsmaterial och informationskanaler för patienter med 

gastroenterologiska sjukdomar. Vidare beskrivs att specialistsjuksköterskan även ska 

ansvara för att relevant informationsteknik används. Det är dessutom av stor vikt att 

specialistsjuksköterskan har god kunskap om vanliga undersökningar och behandlingar 

inom det gastroenterologiska området så att patient och närstående kan ges lämplig 

information om förberedelser, undersökning samt eventuella efterkontroller.  

Personcentrerad vård  

Inom den personcentrerade vården ska personens upplevelse och tolkning av sin ohälsa och 

sjukdom respekteras och bekräftas. Genom att lyssna på patientens berättelse blir 

sjuksköterskan medveten om dennes vilja, motiv och resurser. Därefter kan ett partnerskap 

skapas och vården planeras tillsammans (Edberg et al., 2014). Studier har visat att då 

patienter upplever sig få bristande information, inte blir sedda eller lyssnade på inte känner 

delaktighet i sin vård och behandling (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008). Med en 

personcentrerad vård sätts personen i centrum framför sjukdomen och ses som en likvärdig 

partner i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Det är därmed betydelsefullt att 

informationen är individuellt anpassad utifrån ålder, mognad, erfarenhet, språklig bakgrund 

och andra individuella förutsättningar (Patientlagen, SFS 2014:821). På så sätt kan 

personen ta evidensbaserade beslut vad gäller sin hälsa och behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b). 

Information  

 

Ordet information är, enligt Nationalencyklopedin (NE), det meningsfulla innehåll som 

överförs via kommunikation i olika former och innebär att någon får kännedom om 

någonting. Information kan på ett eller annat sätt påverka mottagaren, exempelvis genom 

att generera ökad kunskap.  

I vården får patienter traditionellt information i stor utsträckning. Likväl uttalar patienter 

ofta att de får obegriplig eller otillräcklig information och att de inte känner sig delaktiga i 

vården (Klang-Söderkvist, 2013). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt till 

individuellt anpassad information och det innebär, enligt Socialstyrelsen (2015), att 

informationen anpassas med hänsyn till varje patients situation. Förmågan att förstå och ta 

till sig information varierar utifrån en rad förutsättningar. Patientens ålder, mognad, 

erfarenhet, motivation, språklig bakgrund, funktionsnedsättning, utbildningsnivå och 

religion är några faktorer som har betydelse (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Liedman 

(2001), refererat i Klang-Söderkvist (2013) är det viktigt att skilja mellan information och 

kunskap eller förståelse. Information är inte detsamma som kunskap, utan endast underlag 
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till kunskap. Informationen måste bearbetas och integreras av mottagaren för att den ska 

kunna leda till den avsedda kunskapen och förståelsen. Istället för att enbart allmänt 

informera måste informationen därför anpassas till varje specifik patients tankar, känslor 

och värderingar. Först då underlättas patientens möjligheter att bearbeta informationen och 

göra den till sin och förstå den (Klang-Söderkvist, 2013). 

Information inom hälso- och sjukvård 

I enlighet med Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vård och behandling 

bedrivas på ett sätt som tillgodoser patientens behov av trygghet. Dessutom har patienten 

rättighet att få information om sitt hälsotillstånd samt de metoder som finns för 

undersökning, vård och behandling (Patientlagen, SFS 2014:821). Patienten har därför rätt 

till att bli fullständigt informerad om syftet med koloskopiundersökningen, förväntade 

fördelar, potentiella risker, begränsningar samt alternativ till undersökningen. Förutom att 

bli informerad om vad som exakt kommer att ske i samband med undersökningen måste 

patienten få möjlighet till att ställa frågor (Haycock et al., 2014). I studien av King-

Marshall et al. (2015) har författarna undersökt hur koloskopipatienter uppfattar och 

faktiskt förstår undersökningen. Det visade sig att 27 procent av patienternas definition av 

koloskopi var felaktig, vag eller saknades. Dessutom framkom det i samma studie att det 

fanns oklarheter kring vilket organ som skulle undersökas, syftet med undersökningen 

samt terminologin som användes för att beskriva undersökningen.  

Information inför koloskopi 

Inför koloskopiundersökning är det av stor vikt att patienterna informeras om syftet med 

undersökningen, tarmförberedelserna och hur laxermedlet verkar (Parra-Blanco et al., 

2014). I studierna av Hsueh et al. (2014); Park et al. (2016); Prakash et al. (2013) har 

effekten av en informationsfilm jämförts med traditionell patientinformation i form av 

enbart broschyr undersökts. Resultatet i dessa studier visade att en utökad 

patientinformation leder till en bättre rengjord tarm. Vidare visar studien av Walter, Klare, 

Neu, Schmid och von Delius (2016) att utökad information via SMS gav samma positiva 

resultat. Även information om beräknad tid från intag av laxermedlet fram tills det verkar 

måste ges så patenten har möjlighet att hålla sig i närheten av en toalett. Eftersom 

undersökningen kan vara både smärtsam och obehaglig är det viktigt att patienten 

informeras om hur det kan upplevas när slangen förs uppåt i tarmen samt orsaken till dessa 

upplevelser (Almås et al., 2011).  

Vid undersökningstillfället bör patienten informeras ännu en gång om hur undersökningen 

går till. Koloskopet bör visas för de patienter som inte tidigare blivit koloskoperade och 

med hjälp av en bild över ändtarm, tjocktarm och tunntarm förklaras 

undersökningsförloppet (Haycock et al., 2014). 

Problemformulering 

 

En koloskopi syftar till att undersöka tarmslemhinnan för att utesluta sjukliga förändringar. 

Utifrån detta är det betydelsefullt att tarmen är väl rengjord så att endoskopisten kan 

inspektera tarmslemhinnan optimalt. Det innebär flera dagars förberedelse för patienten 

och inför koloskopiundersökning erhåller patienten en patientinformation med beskrivning 

om hur undersökningen går till samt anvisningar om förberedelser och hur laxering ska 

utföras. Personal inom hälso-och sjukvård är ålagda att anpassa information efter varje 

patients förutsättningar och även förvissa sig, så långt det är möjligt, att patienten förstått 

innehållet. Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera och stötta patienter inför 
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koloskopiundersökning som för en del patienter är förknippat med många tankar och 

känslor. Det är därför av stor vikt att beskriva patienters upplevelser av information och 

förberedelser samt deras reflektioner i samband med koloskopiundersökning för att få ökad 

kunskap och förståelse. 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva patienters reflektion och upplevelse av information och 

förberedelser inför koloskopi. 

METOD 

För att besvara uppsatt syfte valdes en empirisk studie med kvalitativ ansats och med 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Ansats/Design 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters upplevelser och enligt Polit och 

Beck (2017) är då en empirisk studie lämplig eftersom data ska vara grundad i en objektiv 

verklighet och bestå av personers upplevelser och erfarenheter. Den kvalitativa 

forskningen är flexibel och har förmågan att förändras efterhand som ny information 

framkommer under datainsamlingen och målet är att få fram nyanserade beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2017). 

 

Studiens design är deskriptiv kvalitativ med induktiv ansats då en deskriptiv ansats bidrar 

till att upplevelser observeras, beskrivs och dokumenteras så som de naturligt inträffar 

(Polit & Beck, 2017). Den deskriptiva ansatsen innebär även, enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) att intervjupersonen uppmuntras av intervjuaren att så exakt som möjligt beskriva 

vad hon upplever, känner och hur hon handlar. För att utveckla generella antagande om 

deltagarnas upplevelser har en induktiv ansats använts i studien, vilket lämpar sig väl då 

mer generaliserade antagande utvecklas utifrån specifika observationer i syfte att säga 

något mer generellt om den undersökta gruppens upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Polit & Beck, 2017).  

 

För att få svar på hur patientinformation och förberedelser upplevs av patienter som ska 

genomgå en koloskopiundersökning samt undersöka deras reflektioner inför 

undersökningen genomfördes semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Detta 

tillvägagångssätt har valts eftersom författarna vet vilka frågor som skall ställas, men inte 

kan förutse svaren. Det är en intervjuform som är flexibel och med öppna frågor ges 

möjligheten att utforska nya områden under pågående intervju (Doody & Noonan, 2013).  

En intervjuguide med listade frågor förbereddes i förväg och besvarades av varje deltagare. 

Frågorna var utformade på ett sätt där intervjupersonen gavs möjlighet att ge detaljerade 

svar inom det ämne som författarna önskade studera. Frågor som kunde besvaras med ja 

eller nej försökte undvikas (Polit & Beck, 2017). Intervjuguiden presenteras i bilaga 1. 
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Urval  

 

Verksamhetschef för berörd klinik kontaktades brevledes med information om studien 

samt önskan om tillstånd att få genomföra studien (bilaga 2). Ett skriftligt godkännande 

inhämtades, se bilaga 3.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Patienter som uppfyllde studiens uppsatta inklusionskriterier och som planerades genomgå 

koloskopiundersökning på ett sjukhus i södra Sverige inbjöds att delta.  

 

Inklusionskriterier för studien var: Patient som ska genomgå elektiv 

koloskopiundersökning och är över 18 år. Exklusionskriterier: De patienter som har behov 

av hjälp vid förberedelser och laxering samt de patienter som inte kan förstå eller läsa 

svenska.  

 

Urvalsmetod  

Ett bekvämlighetsurval användes för att rekrytera deltagare till studien. Detta förfaringssätt 

är lämpligt då deltagarna behöver rekryteras från ett specifikt kliniskt sammanhang och det 

är en enkel och effektiv metod då individer ska väljas ut som är lättast att få tag i just under 

det tillfället som datainsamlingen genomförs (Jacobsson, 2011; Polit & Beck, 2017).  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) brukar antalet intervjuer, i en intervjustudie, ligga på 

15 +/- 10. Målsättningen i aktuell studie var att intervjua tio deltagare.  

Datainsamling 

 

Rekrytering av studiedeltagare 

Under november 2016 tillfrågades patienter, som uppfyllde inklusionskriterierna, om 

deltagande i studien. Patientdatalagen (SFS 2008:355) begränsade oss som författare av 

studien att inhämta information i patientjournalerna, då vi inte deltog i den direkta vården. 

Medicinsk sekreterare på berörd endoskopienhet bistod därför med hjälp att få fram 

tänkbara deltagare utifrån bokningslistor och remisser på inbokade patienter. Därefter 

kontaktades de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna brevledes med förfrågning 

om att delta i studien. I brevet bifogades förutom forskningspersonsinformation (bilaga 4) 

en intresseblankett, där patienten ombads kryssa i om de kunde tänka sig att delta eller inte 

och att därefter skicka in intresseblanketten i bifogat och förfrankerat svarskuvert. Vid 

intresse uppmanades även patienten att fylla i sitt namn och telefonnummer så att de kunde 

bli kontaktade av författarna inom en vecka för att närmare bestämma tid och plats för 

intervjun.  

 

Genomförande av intervjuer 

I samband med intervjun informerades varje deltagare muntligen om studiens bakgrund, 

syfte och genomförande samt att deltagarna när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Därefter inhämtades skriftligt informerat samtycke (bilaga 5). Intervjun ägde rum på berört 

sjukhus med start cirka en timme före inplanerad koloskopiundersökning.  Trost (2014) tar 

upp att det finns en risk för att två intervjuare kan leda till ett maktövergrepp och att det får 

deltagaren att känna sig i underläge. Det var endast vid första intervjun som båda 
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författarna närvarade eftersom det var en pilotintervju. Därefter turades författarna om att 

intervjua.  

Demografi informanter och intervjuer 

Utifrån beskrivna inklusionskriterierna tillfrågades 45 patienter. Av de tillfrågade var 17 

män och 28 kvinnor. Åtta tackade ja till att delta. Bland deltagarna i studien var fyra män 

och fyra kvinnor. Den yngsta deltagaren var 52 år och den äldsta 77 år. Medianåldern på 

deltagarna var 66 år. Längden på intervjuerna var i genomsnitt 18 minuter.  

 

Intervjuguide och pilotintervju 

En intervjuguide skapades utifrån studiens syfte, bestående av 13 stycken 

semistrukturerade frågor. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en intervjuguide är ett 

manus som mer eller mindre strängt strukturerar intervjuns förlopp. För att utvärdera 

intervjuguiden och undersöka om frågorna svarade på studiens syfte genomfördes den 

första intervjun som en pilotintervju. Detta gav en möjlighet att förändra frågorna och dess 

ordningsföljd. Pilotintervjun inkluderades i studien då den svarade på studiens syfte. Efter 

pilotintervjun utfördes inga ändringar i intervjuguiden. Alla intervjuer ljudupptogs och 

varje intervjuperson tilldelades ett nummer, vilket Polit och Beck (2017) beskriver som en 

åtgärd för att säkerställa konfidentialitet. Samtliga identitetsuppgifter förvarades i ett låst 

skåp och kommer att raderas i samband med att studien blir godkänd och examinerad. 

Dataanalys  

 

Transkribering  

Analysarbetet inleddes med att de ljudinspelade intervjuerna transkriberades till text av en 

av författarna. Det var inte alltid samma författare som utförde transkriberingen som utfört 

själva intervjun. Intervjuerna transkriberades ordagrant och i de flesta fall i direkt 

anslutning till intervjutillfället. De andra transkriberades inom en vecka efter 

intervjutillfället. Ordagrann transkribering av inspelningarna är ett kritiskt steg i 

dataanalysens början, då det är viktigt att forskarna försäkrar sig om att transkriberingen är 

korrekt och att den exakt återger det informanterna beskrivit (Polit & Beck, 2017). Av den 

anledningen har författarna efter varje avslutad transkribering spelat upp ljudinspelningen 

ett flertal gånger och samtidigt läst igenom texten för att kontrollera att texten var korrekt 

transkriberad. 

 

Innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys som metod användes vid dataanalysen av intervjuerna och 

utfördes med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). Denna analysform anses 

ändamålsenlig för att identifiera betydande teman i den berättande texten. Detta innebär att 

transkriberad data bryts ner till mindre meningsbärande enheter som därefter kodas (Polit 

& Beck, 2017) och genom att koda, skapa kategorier och abstrahera materialet kan den 

kvalitativa datan organiseras (Elo & Kyngäs, 2008). I föreliggande studie har dataanalysen, 

som tidigare beskrivits, sin utgångspunkt i en induktiv ansats, vilket innebär en 

förutsättningslös analys av texter där kategorier skapas utifrån den analyserade texten (Elo 

& Kyngäs, 2008; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Analysen har utförts med avsikt att 

analysera det manifesta innehållet i intervjuerna. 

Enligt Polit och Beck (2017) är det en utmaning att analysera kvalitativ data eftersom 

textmaterialet ofta är stort och för att metoderna för analys inte har några systematiska 



                    

12 

 
 

regler (Elo & Kyngäs, 2008). För att bli bekant med texten lästes intervjuerna därför 

igenom upprepade gånger, i enlighet med Elo och Kyngäs (2008). Intervjutexterna lästes 

igenom av båda författarna med studiens syfte i åtanke och därefter identifierades text som 

relaterade till syftet genom att dessa meningar markerades med färg i den transkriberade 

texten. Den markerade texten från samtliga intervjuer fördes därefter över i ett gemensamt 

dokument.  

En central del i den kvalitativa innehållsanalysen är kondenseringen av det stora antal ord 

ur en text till mindre och mer hanterbara enheter (Polit & Beck, 2017). Det innebär att de 

meningsbärande enheterna kortas ned utan att textens väsentliga innebörd går förlorad. 

Genom kondensering togs de delar av texten bort som inte kunde kopplas till syftet och 

meningsbärande enheter identifierades, det vill säga meningar som svarade till syftet. 

En kod är ett eller flera ord som beskriver innehållet i den meningsbärande enheten för att 

göra datamaterialet mera överskådligt och hanterbart för vidare analys (Jakobsson, 2011). 

Koderna kan ses som ett redskap som hjälper forskaren att reflektera över datan på ett nytt 

sätt (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Dataanalysen fortsatte därför med att de 

meningsbärande enheterna abstraherades och betecknades med en kod. Under processen 

med att skapa koder pågick en ständig jämförelse mellan texten som helhet och den 

skapade koden för att säkerställa att inget feltolkades.  

Koderna i sin tur är basen för att utveckla kategorier (Polit & Beck, 2017) och enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) leder kodningen oftast till kategorisering, vilket innebär att 

meningen i långa intervjuuttalanden minskas ner till några få enkla kategorier. Det ger en 

överblick över den stora mängden utskrivet material. Avsikten med att skapa kategorier 

handlar, enligt Elo och Kyngäs (2008), inte enbart om att kategorisera utan också om att 

öka förståelsen och generera kunskap om det som har studerats. De olika koderna 

jämfördes därefter utifrån både olikheter och likheter och sorterades in i åtta grupper som i 

ett första steg blev till subkategorier. Dessa åtta subkategorier sorterades slutligen in under 

tre kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel innehållsanalys 

Intervjutext Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Så det hoppas jag 

att har gjort 

ordentligt nu så 

att…man inte får 

bannor när jag 

kommer in där. 

 

Så det hoppas 

jag att har gjort 

ordentligt nu så 

att man inte får 

bannor när jag 

kommer in där. 

Oro att tarmen 

inte är ren 

Oro över att inte 

ha gjort rätt 

Upplevelser 

och 

reflektioner 

gällande 

laxering 

Nä det gjorde 

läkaren inte….jag 

fick varken 

muntlig eller 

skriftlig 

information. Fick 

bara information 

Jag fick varken 

muntlig eller 

skriftlig 

information. 

Inte alls om hur 

undersökningen 

skall gå till. 

Brist på 

information 

från 

inremittenten 

Icke 

tillfredsställande 

information 

Upplevelser 

av 

informationen 

inför laxering 

och koloskopi 
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om att ”du ska 

göra en 

koloskopi”… 

Det var ingenting 

sånt…Nä inte alls 

om hur 

undersökningen 

skall gå till…  

Forskningsetiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver gällande sina forskningsetiska principer att forskning är 

viktig, både för individerna och för samhällets utveckling. Kravet är att forskningen ska 

hålla hög kvalitet och ska inrikta sig på väsentliga frågor. Detta krav benämns 

forskningskravet, vilket innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas samt att 

metoder förbättras. Samhällets individer som deltar i forskning har en rättighet att skyddas 

mot otillbörlig insyn och de får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Detta i sin tur benämns individskyddskravet och det är den 

självklara utgångspunkten för forskningsetiska övervägande.  

Individskyddskravet preciseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskrav, 

samtyckeskrav,  konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav och föreliggande studie 

genomfördes i enlighet med dessa krav. 

Forskningsetiska övervägande i aktuell studie 

Godkännande, från verksamhetschefen på berörd endoskopienhet där studien utfördes på, 

inhämtades innan studien påbörjades. Examinator vid Sophiahemmets högskola godkände 

studiens projektplan innan starten för datainsamlingen. Eftersom föreliggande studie 

utförts inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå har tillstånd från 

etikprövningsnämnden inte behövt sökas (SOSFS 2003:460). 

Enligt SFS 17§ (2003:460) får forskning bara utföras om forskningspersonen samtyckt till 

den aktuella forskning som berör vederbörande. För att uppfylla informations- och 

samtyckeskravet blev undersökningsdeltagarna skriftligt informerade om studiens syfte 

samt deras roll i denna studie. Deltagarna informerades även om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Inför intervjun 

informerades deltagaren återigen om studiens syfte, konfidentialitet och frivillighet. 

Därefter fick deltagaren skriva under informerat samtycke. Genom att författarna inte 

deltog i den direkta omvårdnaden vid studiedeltagarnas koloskopiundersökning undgicks 

ett beroendeförhållande.  

Som tidigare beskrivet i metodavsnittet tilldelades varje undersökningsdeltagare ett 

nummer för att inte röja dess identitet och därmed säkerställdes konfidentialitetskravet. 

Resultatet av studien framställdes på ett sådant sätt att den enskilda individens identitet inte 

kunde avslöjas. All information förvarades i ett låst skåp på endoskopienheten vid berört 

sjukhus. Endast författarna har haft tillgång till detta skåp.  

De uppgifter som samlas in rörande enskilda personer får endast användas i 

forskningsändamål, vilket innebär att informationen inte får användas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Uppgifter som insamlats i denna studie kommer inte att lämnas ut för annat bruk i enlighet 

med nyttjandekravet. 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av information och 

förberedelser inför koloskopi samt att beskriva deras reflektioner inför undersökningen. 

Resultatet av innehållsanalysen redovisas utifrån tre kategorier med åtta underkategorier, 

vilka presenteras i tabell 2. För att tydliggöra patienternas upplevelser samt deras 

reflektioner, kommer citat från de genomförda intervjuerna att finnas med i 

resultatredovisningen. Siffran som anges i parentes efter citat är det nummer som varje 

deltagare tilldelats vid intervjun. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier   

Kategori Underkategori 

Reflektioner inför koloskopi - Känslor inför undersökningen 

- Tankar kring resultatet 

Upplevelser och reflektioner gällande 

laxering 

- Att följa instruktioner och  

utföra laxeringen 

- Oro över att inte ha gjort rätt 

- Upplevelsen av laxeringen 

Upplevelse av informationen inför laxering 

och koloskopi 

- Tillfredsställande information 

- Icke tillfredsställande information 

- Förbättringsförslag information 

 

Reflektioner inför koloskopi 

Kategorin presenteras i två underkategorier: Känslor inför undersökningen och Tankar 

kring resultatet. 

Känslor inför undersökningen 

På frågan om hur deltagarna kände sig strax innan undersökningen uppgav hälften att de 

kände sig lugna. Under en av intervjuerna framkom det att en deltagare kände ett lugn inför 

undersökningen eftersom hen inte hade några besvär från tarmen. Vidare beskrev samma 

deltagare att hen säkerligen haft mer frågor och funderingar om hen varit orolig för 

resultatet. En annan deltagare uttryckte sin lättnad över att äntligen få undersökningen 

gjord och tillsammans med ytterligare en deltagare beskrevs undersökningen som något 

som tvunget måste genomföras.  

Flertalet deltagare berättade att de hade pratat med någon i sin omgivning om att de skulle 

göra undersökningen. Tre av dessa tog upp att de blivit negativt påverkade av närståendes 

egna upplevelser av undersökningen. Några få uppgav att de egentligen var lugna, men att 

de hade blivit uppskrämda av personer i sin närhet. En deltagare beskrev det på följande 

sätt: 

De hade inte behövt skrämma upp oss. Det var ingen som tyckte att det här 

var en trevlig undersökning och “det är det värsta du kan göra! Men du 
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måååste göra det och det är skitäckligt, alltså!” …Jättekul! Jag tror jag 

avstår!  

Pinsamhet, utlämnande och genans var något som en annan deltagare uttryckte i ord när 

hen skulle beskriva undersökningen. 

Några deltagare uppgav att de var oroliga över att undersökningen skulle göra ont och 

ytterligare en uttryckte rädslan för obehag. En faktor som inverkade positivt och lugnande 

på majoriteten av deltagarna var vetskapen om att kunna få smärtstillande och 

avslappnande medicin om det blev smärtsamt. Att det alltid finns en sjuksköterska 

närvarande vid undersökningen var en annan faktor som inverkade lugnande på deltagarna. 

De berättade att förtroendet för personalen gav en trygghet vilket också ledde till att de 

kunde släppa taget vid undersökningen. 

Flertalet deltagare hade genomgått koloskopiundersökning förut. Utifrån dessa tidigare 

erfarenheter beskrevs en trygghet i vetskapen om hur undersökningen går till och vad som 

ska ske. Förkunskap, genom arbete inom vården, gav också en trygghet och lugnande 

effekt eftersom några deltagare hade kunskap om exempelvis kroppens anatomi. 

Flera deltagare delgav sina känslor kring väntetiden mellan beskedet om att 

undersökningen skulle göras och fram tills själva undersökningen. En av deltagarna 

uttryckte att hen var lugn inför undersökningen, men då hen fick en snabb 

undersökningstid resulterade det i att hen började fundera på om det ändå kunde vara 

någonting i tarmen. Däremot påtalade en annan deltagare att den långa väntetiden hen hade 

till undersökningen skapade en oro. En tredje deltagare fick en sen återbudstid per telefon, 

men det var så pass nära inpå undersökningstiden att hen inte mäktade med 

förberedelserna. Följden då blev rädsla av att inte hinna med samt att inte klara av 

förberedelserna.  

Det framkom under intervjuerna att ett par deltagare sökt information på internet om själva 

undersökningen. En berättade att hen alltid sökte på internet, vilket även gjorts inför denna 

undersökning, men upplevde att det inte stod så mycket. En annan hade sökt, men var 

kritisk kring vad som stod, eftersom hen blev orolig över det som lästes.  

Det kanske inte är riktigt bra, man kan ju gå in på nätet. Det var ju kanske 

inte så bra att göra koloskopi, man kunde ju komma nära mjälten och det 

kunde vara farligt. Det är inte bara positivt, det man läser på nätet. (Intervju 

1) 

Detta var något som även en annan deltagare uttryckte när hen beskrev sin uppfattning om 

internetanvändning. Hen hade inget behov av att läsa på internet, då en del konstiga saker 

kunde hittas där. En annan deltagare tog även upp att information kan vara skrämmande 

och att det är en balansgång mellan att informera i tillräcklig utsträckning och att inte 

skrämma upp folk inför undersökningen.   

Tankar kring resultatet 

Under nästan alla intervjuer framkom det tankar och känslor om själva resultatet av 

undersökningen. Ett par av deltagarna uttryckte oro inför resultatet då de var oroliga över 

om det var något farligt i tarmen. Av de intervjuade var det enbart en som uttryckte ett lugn 

inför resultatet och det hörde ihop med att vederbörande inte hade symtom från sin tarm. I 

en av intervjuerna uttryckte deltagaren att det ska bli skönt att äntligen få ett svar eftersom 
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hen haft besvär från magen under en längre tid. Ett önskemål som framkom var att både 

erhålla muntligt och skriftligt svar om resultatet.  

Upplevelser och reflektioner gällande laxering 

Kategorin presenteras i tre underkategorier: Att följa instruktioner och utföra laxeringen, 

Oro över att inte ha gjort rätt och Upplevelsen av laxeringen. 

Att följa instruktioner och utföra laxeringen 

Alla deltagarna fick en patientinformationsbroschyr hemskickad till sig i samband med 

kallelsebrevet och samtliga valde att öppna och läsa den meddetsamma de fick den. 

Deltagarna hade olika strategier för att ta till sig informationen. Majoriteten läste 

broschyren upprepade gånger, vid olika tillfällen, för att inte missa någonting. En av 

deltagarna använde en färgpenna för att markera viktiga avsnitt i informationen och en 

annan använde broschyren som en checklista. 

Jag har läst och läst många gånger. Speciellt ”vilken tid var det nu jag skulle 

ta det här?” och ”när skulle det tas?” o ”hur mycket vatten var det jag 

skulle dricka”? Som en checklista. Det passar mig bra. (Intervju 7) 

Att inte få äta någon fast föda laxeringsdagen var något som deltagare nummer sex 

upplevde jobbigt. Andra aspekter som samma deltagare beskrev när hen följde 

kostrestriktionerna var rädslan över att inte få i sig tillräckligt med näring och saknaden 

över att inte ha något att tugga på. 

Upplevelsen av laxeringen 

Något som framkom under intervjuerna var deltagarnas upplevelser kring intaget av 

laxermedlet. En deltagare uttryckte oro över att inte få ner medlet eftersom det luktade illa, 

men då det inte smakade så illa som hen trodde var oron obefogad. Ytterligare en deltagare 

uttryckte en onödig oro inför laxeringen då hen upplevde det som en bagatell, vid intaget, 

då hen jämförde det med tidigare röntgenundersökning med kontrastintag. 

Hälften av deltagarna talade om sina upplevelser kring det stora vätskeintaget i samband 

med laxeringen. Bland annat uttryckte en av deltagarna att dagarna innan undersökningen 

var väldigt jobbiga då det skulle drickas mycket vatten. Två deltagare beskrev sina 

upplevelser på följande sätt:  

Jag har druckit kopiöst. Det har varit fruktansvärt. Jag känner att jag inte kunde 

dricka mer än vad jag gjort. (Intervju 3) 

Det är väldigt jobbigt dagarna innan. Man ska ju dricka en jäkla massa vatten, 

man har diarré. Man ska ta lösningsmedel och dricka.  (Intervju 5) 

De flesta av deltagarna redogjorde för sina upplevelser kring själva laxeringseffekten. 

Beskrivningarna innefattade allt från att springa på toaletten hela tiden, vara öm i stjärten 

efter laxeringen, ha luft i magen, förfärligt kurrande i magen och till att ha diarréer. En av 

deltagarna uttryckte även att hen blev trött av laxeringen i motsats till en annan som 

uttryckte att hen var välmående. Att genomgå en laxering kan leda till viktnedgång, vilket 

en av deltagarna uttalade med sin beskrivning av att hen blev smal i samband med 

laxeringen. 
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Beskrivningarna av laxeringseffekten bestod även av dess påverkan på vardagen, på ett 

eller annat sätt. För deltagare nummer fem blev sänggåendet förskjutet eftersom 

laxeringseffekten drog ut på tiden. Ytterligare en aspekt som framkom gällande 

förberedelserna var oron inför själva laxeringen. Under intervjuerna framkom det att en av 

deltagarna varit orolig över att behöva springa till toaletten ofta samt halva natten, vilket 

ledde till att vederbörande tagit ledigt från sitt arbete dagen före undersökningen. Några 

andra deltagare beskrev också det faktum att nattsömnen blivit störd i och med att de varit 

tvungna att springa på toaletten under natten.  

Nästan hälften av deltagarna upplevde att det var olika effekt mellan laxeringsdospåse ett 

och två. Medan några uttryckte att dospåsen ett var kraftfullare, så uttryckte andra tvärtom, 

att det var dospåse nummer två som var kraftfullare. 

En annan viktig aspekt som framkom under intervjuerna var deltagarnas oro för missöden 

på vägen till sjukhuset, då de inte hade en toalett i närheten.  

Jag var jätterädd att det skulle hända någon olycka på vägen och hade lagt 

flera handdukar i sätet i bilen. (Intervju 8) 

Oro över att inte ha gjort rätt 

En klar oro över att inte ha utfört laxeringen på korrekt sätt och att inte vara tillräckligt ren 

i tarmen var något som framkom i flera intervjuer. En av deltagarna uttryckte en rädsla om 

att behöva göra om undersökningen vid bristfällig laxering. Tre av deltagarna uttryckte att 

de hade gjort sitt bästa i samband med laxeringen och att de inte hade kunnat göra mycket 

mer än de gjort. De uttryckte dessutom en stark förhoppning om att undersökningen skulle 

kunna genomföras. 

Jag har varit orolig över att det inte kommer vara tillräckligt rent. Nummer 1 

”Jag vill ju inte göra om den”. Nummer 2 är ju att det är lite ”skämmigt”, 

maximalt ”skämmigt”. (Intervju 8) 

En deltagare beskrev att hen kände sig trygg med laxeringen och att hen till 95 procent 

kände sig ren i tarmen. Samma deltagare uppgav samtidigt att hen tidigarelagt 

kostrestriktionerna ett dygn för att vara säker. Ytterligare två deltagare uppgav att de 

vidtagit andra åtgärder för att säkerställa renligheten i tarmen, bland annat intogs en extra 

dos laxermedel samt mycket mer dryck än det som stod i instruktionerna.  

Upplevelser av informationen inför laxering och koloskopi 

Kategorin presenteras i tre underkategorier: Tillfredsställande information, Icke 

tillfredsställande information och Förbättringsförslag information. 

Tillfredsställande information 

På frågan hur deltagarna upplever patientbroschyren uttryckte alla förutom en att de 

uppskattade att ha en skriftlig informationsbroschyr att bläddra i. En deltagare berättade 

uttryckligen sina åsikter angående hur hen önskade information genom att säga följande: 

...Jag tycker det är bra att läsa sig till saker och ting...Jag tycker det är rätt 

klart och koncist...Jag tycker att det är bra med broschyr där jag kan gå 

tillbaka och titta…SMS är för opersonligt och i mejl hade det försvunnit. 

(Intervju 7) 
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Majoriteten nämner att informationen varit så klar och tydlig att de inte upplevt något 

behov av att kontakta mottagningen eller söka information från någon annan källa. Det 

framgick även att den tydliga informationen ingav deltagarna ett lugn inför 

undersökningen. Flera deltagare poängterade på olika sätt att de var nöjda med layout, 

struktur och omfattning av text i broschyren. Ett par deltagare ansåg även att informationen 

i broschyren var lätt att förstå och en annan beskrev att det fanns en röd tråd i texten.  

Det är lagom med text och jag vill inte ha mer text, för då blir den jobbigare 

att läsa. Och då läser man kanske mer slarvigt, så får man gå tillbaka o läsa 

om. (Intervju 3) 

När deltagarna talade om avsnittet gällande intaget av laxermedlet poängterade hälften att 

de tyckte att informationen var tydlig i just den delen. En annan deltagare utvecklade 

vidare att hen var nöjd med informationen kring läkemedel och bilkörning samt intaget av 

dryck i samband med laxeringen.  

Majoriteten av deltagarna hade genomgått koloskopiundersökning tidigare och det visade 

sig att erfarenheter från tidigare undersökningar påverkade behovet av information. 

Närmare hälften av deltagarna upplevde, av den anledningen, att de inte hade något behov 

av någon ytterligare information förutom den broschyr som blivit hemskickad. Några 

deltagare erkände även att de inte hade läst broschyren så noga eftersom de gjort 

undersökningen flera gånger tidigare.  

Icke tillfredsställande information 

Tre fjärdedelar av deltagarna uppgav att de visste varför de skulle göra undersökningen. 

Trots det så upplevde majoriteten en bristande information från inremittenten, då de 

uppgav antingen lite eller ingen information alls. En deltagare berättade att hen var nöjd 

med informationen från sin läkare, men kunde samtidigt inte redogöra för varför 

undersökningen skulle göras. 

Jag har inte fått någon information alls från vårdcentralen. Jag hade 

uppskattat information eftersom jag hade funderingar om hur det rent 

praktiskt går till. (Intervju 6). 

På frågan om hur informationen i patientbroschyren upplevdes av deltagarna framkom det 

att informationen i vissa fall var otydlig. En av deltagarna saknade information om att det 

fanns en sjuksköterska närvarande vid undersökningen, som kan ge smärtstillande om det 

är obehagligt. En annan deltagare saknade utförligare information om hur själva 

undersökningen går till.  

I patientbroschyren är informationen angående laxering uppdelad utifrån om patienten har 

förmiddags- eller eftermiddagstid. Detta har visat sig skapa funderingar hos flera deltagare 

då de upplevde en otydlig information om hur de skulle gå till väga. Risken för att det 

skulle bli fel på grund av detta var stor, enligt en deltagare. Laxeringseffekten skiljde sig åt 

mellan de olika deltagarna och hälften av deltagarna påtalade att de saknade information 

om detta i patientbroschyren. Informationen som deltagarna saknade handlade om att 

själva laxeringseffekten kan vara olika från person till person samt att det kan skilja sig åt 

mellan dospåse ett och två. Dessutom saknade de information om när laxeringseffekten 

beräknas avta, då detta var ett orosmoment inför transporten till sjukhuset.  
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Flera av deltagarna uppgav att de tyckte att informationen gällande kostrestriktionerna var 

otydliga, vilket resulterade i att en av deltagarna ringde till rådgivningen för att fråga. 

Frågorna som berördes var dels om vad som fick ätas, men också innebörden av fiberfattig 

kost. Deltagare nummer sex upplevde att informationen om mängden dryck var otydligt 

beskrivet. En av deltagarna saknade dessutom information om vilken typ av mat och dryck 

som kan intas efter avslutad undersökning. Ytterligare en deltagare behövde ringa till 

rådgivningen, då hen upplevde att avsnittet om vilka läkemedel som var tillåtna att ta inför 

undersökningen var otydligt.  

Förbättringsförslag information 

Under många av intervjuerna framkom det förslag på hur informationen i broschyren kan 

vidareutvecklas. Som tidigare framkommit upplevde majoriteten av deltagarna en bristande 

information från inremittenten, men det var endast en av deltagarna som specifikt uttryckte 

ett önskemål om mer utförlig information angående undersökningen redan från början. 

Trots att det endast var en deltagare som uppgav i intervjuerna att hen saknade utförlig 

information om hur själva undersökningen går till påtalade dock hälften, när de tillfrågades 

om hur informationen skulle kunna utformas på bästa sätt, att de önskade mer utförlig 

information om detta i broschyren. 

Några deltagare uttryckte att miljön där undersökningen genomförs kan vara skrämmande, 

eftersom de som patienter inte vet hur det ser ut i undersökningsrummet. En deltagare 

påtalade om att det finns många apparater inne på undersökningsrummet medan en annan 

reflekterade över att det var tre personal inne på rummet vid undersökningen, vilket fick 

deltagarna att bli oroliga. Dessa deltagare önskade därför en beskrivning av 

undersökningsrummet samt vilken personal som ska medverka vid undersökningen i 

broschyren. Framförallt uttrycker en av deltagarna önskemålet om att det borde stå att en 

sjuksköterska alltid är närvarande vid undersökningen, så att läkemedel kan ges om 

undersökningen upplevs som obehaglig.  

Det är lite skrämmande när man kommer, massor med apparater. Kanske bra att 

skriva hur många man är på rummet och hur man ska ligga. För att avdramatisera 

det lite. (Intervju 8) 

...Det hade kanske kunnat va mer om hur själva undersökningen går till. Man 

kanske blir lite orolig i och med att de är tre stycken där inne. Ska nåt hända? 

(Intervju 2) 

Samma deltagare som önskade beskrivning på undersökningsrummet önskade även diverse 

bilder i broschyren som komplement till texten för att informationen lättare skulle förstås, 

och tillsammans med en annan deltagare önskades specifikt en bild på hur de ska ligga vid 

undersökningen, för att de skulle kunna skapa sig en inre bild över vad som ska ske. Det 

rörde dock delade meningar om förekomst av bilder i broschyren då en annan deltagare 

uttryckligen inte önskade bilder eftersom hen inte var en “bildmänniska”. I en av 

intervjuerna framkom ett önskemål om att svåra ord borde förenklas så att personer som 

inte är insatta ska orka med att läsa informationen.  

Som tidigare nämnts har vissa deltagare upplevt att informationen om kostrestriktionerna 

varit otydliga, vilket lett till att deltagarna uttryckt önskemål om utförligare och mer tydlig 

information om vad fiberfattig kost är samt exakt tid för när det ska intas. För att förtydliga 

informationen gällande kostrestriktionerna ansåg en av deltagarna att kompletta 

menyförslag borde finnas med i broschyren. En av deltagarna påtalade att hen hade varit 
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osäker på om laxeringsdagen var inräknad i de tre fiberfattiga dagarna och önskade därför 

ett förtydligande angående detta. En annan deltagare hade uppskattat information angående 

komplement med näringsdryck eftersom hen varit rädd för att inte få i sig tillräckligt med 

näring. Den deltagare som tidigare beskrev saknaden av information angående kost och 

dryck efter undersökningen uttryckte även ett önskemål om att det borde finnas 

information om detta i broschyren.  

Det har framkommit, som tidigare nämnts, att deltagarna saknade information i broschyren 

om laxeringseffekten och hälften av deltagarna har specifikt uttalat önskemål om ett 

förtydligande i informationen om detta.  

Ytterligare en aspekt som framkommit under intervjuerna är otydligheten kring intaget av 

laxeringen då informationen vänder sig till alla patienter oavsett undersökningstid. Av den 

anledningen har det framkommit önskemål om att separata broschyrer, beroende på 

undersökningstid, borde tillhandahållas.  

På frågan om hur deltagarna önskade att få information om undersökningen och 

tarmförberedelserna framkom det under nästan alla intervjuerna att deltagarna uppskattade 

en informationsbroschyr att bläddra i. Utöver detta uttalade två deltagare ett önskemål om 

att erhålla en personlig kontakt inför undersökningen för att klargöra eventuella frågor och 

funderingar. Det fanns även två deltagare som hade funderingar kring om en 

instruktionsfilm hade kunnat underlätta och vara till hjälp under förberedelserna.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

Utifrån att studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser och reflektioner inför 

koloskopiundersökning valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Denna metod 

ansågs mest lämpad då resultatet i studien baseras på deltagarnas upplevelser och 

beskrivningar (Polit & Beck, 2017). Intervjuer är en av de vanligaste metoderna för 

datainsamling inom kvalitativ forskning (Doody & Noonan, 2013). Semistrukturerade 

intervjuer användes som datainsamlingsmetod, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

ökar möjligheten till att erhålla mer utförliga och djupa svar från deltagarna. En annan 

fördel med semistrukturerade intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor jämfört med 

strukturerade intervjuer där intervjuguiden strikt måste följas.  

 

Alternativt kunde exempelvis en enkätstudie ha utförts, men utifrån uppsatt syfte ansågs 

inte detta vara en lämplig studiedesign eftersom patienters upplevelser är svåra att fånga i 

enkätstudier. I enlighet med Polit och Beck (2017) är utvecklandet av en enkät 

tidskrävande och som dessutom kräver ett större antal deltagare. Författarna ansåg inte att 

tidsutrymmet medgav en studiedesign med enkäter. Vidare tenderar information från 

enkäter vara mer ytlig i jämförelse med information som erhålls vid intervjuer. Intervjuer i 

fokusgrupp hade kunnat vara ett alternativ då det, ur ett datainsamlingsperspektiv, ges en 

möjlighet till att samla in en stor mängd data under kort tid. Ytterligare en fördel med 

intervjuer i fokusgrupp kan vara att deltagarna reagerar på varandras svar, vilket ökar 

möjligheten till djupare diskussioner (Polit & Beck, 2017).  
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Det ursprungliga syftet var att beskriva hur patientinformation upplevdes av patienter som 

skulle genomgå koloskopiundersökning. Syftet reviderades utifrån att deltagarna även 

berättade och delgav reflektioner gällande koloskopiundersökning.  

 

 

Urval och urvalsmetod  

Deltagarna till studien rekryterades utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket ansågs vara det 

mest fördelaktiga och effektiva sättet att finna potentiella deltagare just under det tillfället 

som datainsamlingen skulle genomföras. Ett bekvämlighetsurval kan betyda en risk, då det 

inte alltid speglar populationen (Polit & Beck, 2017). Bekvämlighetsurvalet bidrog till en 

ojämn spridning gällande ålder och författarna anser det vara en brist att det inte finns en 

spridning gällande ålder i resultatet då det saknas upplevelser från den yngre generationen. 

Författarna av studien arbetar på två olika endoskopienheter och på grund av olika 

organisatoriska aspekter togs ett beslut om att endast skicka ut förfrågningar från en av 

enheterna. I samband med första utskicket framkom det att antalet förfrågningar skulle bli 

begränsat. I den uppkomna situationen diskuterade därför författarna möjligheten att skicka 

ut förfrågningar även från den andra endoskopienheten. Eftersom endoskopienheterna inte 

har samma patientinformationsbroschyr togs ett beslut att fortsätta enligt ursprungsplanen 

med konsekvensen av att färre förfrågningar kunde skickas ut. Att skicka ut förfrågningar 

från båda endoskopienheterna hade förmodligen lett till att fler deltagare kunnat rekryteras 

till studien, men författarna ställde sig dock frågande till om inte fokus hade förflyttats till 

en jämförelse av broschyrerna istället för fokus på deltagarnas upplevelser om detta gjorts. 

Fyrtiofem potentiella deltagare, som mötte inklusionskriterierna, tillfrågades och åtta av 

dessa valde att delta. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) brukar antalet intervjuer, i en 

intervjustudie, ligga på 15 +/- 10. Med hänvisning till studieguiden för självständigt arbete 

på Sophiahemmets högskola kan 6-10 intervjuer räcka om datan är tillräckligt innehållsrik. 

Målet i föreliggande studie var att 10 intervjuer skulle genomföras. På grund av svårighet 

att rekrytera tillräckligt antal studiedeltagare samt tidsbrist avslutades 

datainsamlingsprocessen utan att mättnad hade uppnåtts. Författarna ställer sig frågan om 

resultatet hade sett annorlunda ut om deltagandet varit större. Om möjligheten hade funnits 

hade det varit intressant att utföra studien under en längre tid och på så sätt hinna rekrytera 

fler deltagare. Rekryteringsprocessen av deltagarna upplevdes betungande och stressande 

av författarna på grund av det svaga intresset att delta i studien. Att endast åtta av 45 

stycken tillfrågade deltagare tackade ja till att delta upplevdes nedslående av författarna. 

En av anledningarna till det låga intresset kan vara att intervjun skulle genomföras i för 

nära anslutning till undersökningstillfället, vilket kan vara stressande för deltagaren. En 

annan tänkbar orsak kan vara att deltagarna var rädda för att deras reflektioner skulle 

upplevas som kritik mot aktuell informationsbroschyr. Det kan även upplevas svårt att 

prata om koloskopiundersökning eftersom det kan vara förknippat med pinsamhet och 

genans, vilket kan ha lett till det låga antalet medverkande. De som inte kunde förstå eller 

läsa svenska exkluderades från studien. Anledningen till detta var att de hade behov av 

hjälp vid översättningen för att ta till sig informationen, vilket skulle kunna försvåra 

tolkningen av deltagarens upplevelse av själva informationen. Det är troligt att personer 

som inte talade och förstod svenska skulle ha bidragit med betydelsefull information om 

upplevelsen av förberedelse samt reflektioner kring undersökningen, vilket kan ses som en 

brist i resultatet.  
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Datainsamling 

Vid första intervjun deltog båda författarna, dels på grund av att det var en pilotintervju 

och dels för att säkerställa att intervjuerna fortsättningsvis skulle genomföras på liknande 

sätt. Därefter delades intervjuerna jämnt mellan författarna. I efterhand kan detta 

förfaringssätt ifrågasättas, med tanke på att intervjuerna var så få i antal, eftersom det hade 

kunnat vara mer fördelaktigt om samtliga intervjuer hade utförts av enbart en författare. Att 

utveckla intervjutekniken är en process som pågår under en längre tid och i föreliggande 

studie var båda författarna novisa, vilket förlänger utvecklingsprocessen och påverkar 

kvaliteten på intervjuerna (Doody & Noonan, 2013). 

 

Enligt Doody och Noonan (2013) är det viktigt att intervjun genomförs på en neutral plats 

utan störmoment och där deltagaren kan känna sig bekväm i situationen. Intervjuerna 

genomfördes därför i avskilt rum i direkt anslutning till endoskopimottagningen. 

Intervjuerna ljudupptogs och inga stödanteckningar utfördes. Ingen av deltagarna uttryckte 

missnöje med att intervjun ljud upptogs och författarna anser inte att det haft någon negativ 

inverkan på deltagarna. Avsatt tid för intervjuerna var 15-45 minuter men den verkliga 

intervjulängden blev mellan 15-26 minuter. Två av intervjuerna var betydligt längre än de 

övriga. Detta berodde dels på att en av deltagarna förmedlade mycket tankar om andra 

ämnen och hade svårt att hålla sig till intervjuämnet. Den andre deltagaren förmedlade 

många olika aspekter om ämnet som studerades med djupare reflektioner.  

 

Intervjuerna utfördes med start en timme före inbokad koloskopiundersökning. Detta är 

något som kan ha påverkat deltagarnas intervjusvar då de kanske inte var fokuserade på 

intervjun utan mer på den kommande undersökningen. Dessutom kan näringsbrist, 

påverkad nattsömn och oro vara faktorer som påverkat deltagarnas engagemang och svar. 

Ett alternativ hade kunnat vara att intervjua deltagarna efter deras undersökning, men då 

det fanns en överhängande risk att deltagaren erhållit sedering vid undersökningen sågs 

inte detta som ett lämpligt alternativ. Att be deltagarna komma tillbaka för intervju vid ett 

senare tillfälle ansåg författarna vara förknippat med risken av att förlora deras deltagande. 

Tidsbrist, eventuella svårigheter att ta sig till och från sjukhuset samt risken för att 

deltagarnas upplevelser och reflektioner bleknar är något som kan försvåra deltagandet vid 

ett senare tillfälle. Intervju per telefon var inte aktuellt då författarna ansåg att risken för att 

missa det deltagarna faktiskt uttrycker med kroppsspråk och ansiktsuttryck var stor. Detta 

är något som även påtalas av Polit och Beck (2017) då de beskriver svårigheten kring att 

tolka deltagarens upplevelser under telefonintervjuer utan att se dess ansikte.  

 

Ingen av författarna har sedan tidigare erfarenheter av att genomföra forskningsintervjuer. 

Det har därför upplevts svårt att få deltagarna att ge djupare svar där de berättar och själva 

utvecklar sina resonemang och åsikter. Deltagarna har i en del fall lämnat kortfattade svar, 

vilket hade kunnat undvikas om författarna hade ställt korrekt uppföljande frågor. Här ses 

en brist i författarnas intervjuteknik. Under transkriberingen blev det uppenbart att 

författarna stundtals inte vågade vänta ut deltagarnas svar, vid tystnad, utan valde att 

fortsätta genom att ställa en ny fråga. Att utföra intervjuer har varit utmanande, men det 

har ändå varit tydligt att intervjutekniken utvecklats under studiens gång. För att utveckla 

intervjutekniken ytterligare är det en fördel att intervjuerna transkriberas i direkt anslutning 

till intervjun. Detta förfaringssätt förser författaren med möjligheten att identifiera när 

eventuella följdfrågor kan ställas och fånga upp när frågorna upplevs förvirrande eller 

missuppfattas av deltagarna (Doody & Noonan, 2013). En svaghet i studien var att 

författarna inte hade möjlighet, på grund av tidsbrist, att transkribera samtliga intervjuer i 
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direkt anslutning till intervjutillfället, vilket minskade möjligheten att utveckla 

intervjutekniken inför nästkommande intervju. I efterhand anser författarna att detta hade 

varit värdefullt för att få mer utvecklande och djupa svar. 

 

Intervjuguide och pilotintervju 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjufrågor och en 

intervjuguide skapades utifrån studiens syfte. Intervjufrågorna låg till grund för 

intervjuerna och formulerades med majoritet av öppna frågor. Enligt Doody och Noonan 

(2013) uppmuntrar öppna frågor till mer djupa och utvecklande svar, vilket även kan ge 

nya infallsvinklar i intervjusituationen. Intervjuguiden utformades så den gav struktur och 

flyt under intervjuns gång. Efter diskussion med handledare reviderades intervjuguiden 

enstaka gånger inför studiestarten. Då deltagarna tidvis kom in på sidospår samt vid vissa 

tillfällen gav svar på flera frågor samtidigt upplevde författarna att det emellanåt var svårt 

att följa intervjuguiden.  

 

För att utvärdera intervjuguiden utfördes den första intervjun som pilotintervju och 

författarna analyserade därefter svaren med studiens syfte i åtanke. Detta ansågs vara 

värdefullt då författarna efter denna intervju hade möjlighet att ta reda på om frågorna i 

intervjuguiden svarade mot studiens syfte. Författarna bedömde att frågorna initialt 

motsvarade studiens syfte och pilotintervjun inkluderades därför i resultatet och inga 

ändringar utfördes i intervjuguiden efter pilotintervjun.  

 

Dataanalys 

Analysen av det insamlade materialet påbörjades direkt efter transkriberingen av samtliga 

intervjuer. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att den som själv skriver ut sina 

intervjuer lär sig mycket på vägen om textens innehåll, vilket innebär att analysarbetet 

inleds redan under transkriberingen av materialet. 

Analysprocessen var mer tidskrävande än förväntat, men författarna upplevde inga större 

svårigheter att finna meningsbärande enheter, koder, subkategorier samt kategorier. 

Anledningen till detta kan tänkas bero på två orsaker. Dels kan författarnas kunskap om 

innehållsanalys, som metod, vara bristfällig vilket kan ha lett till att fel frågor ställts under 

analysens gång. En annan orsak kan vara att intervjumaterialet inte varit tillräckligt rikt och 

omfattande.  

För att få en överblick av koderna, inför abstraktion till subkategorier, togs hjälp av post-it 

lappar, vilket gjorde processen mer överskådlig. I övrigt har hela dataanalysen utförts i 

Word-dokument i datorn. En styrka under analysarbetet var att båda författarna deltog i 

processen. Även en frekvent kontakt med handledaren gällande koder, subkategorier och 

kategorier för att söka överensstämmelse i kondensering samt abstraktion och på så sätt 

öka tillförlitligheten i resultatet.   

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

I all forskning finns det oftast inte en enskild sanning utan flera alternativa tolkningar och 

därför måste författarna vidta olika åtgärder för att visa trovärdigheten i sina resultat 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Inom kvalitativ forskning kan tillförlitligheten 

analyseras utifrån trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004).  
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Den första frågan gällande trovärdighet uppstår när beslut om syfte, urval och 

datainsamlingsmetod tas. Genom ett lämpligt urval ökar chansen att få deltagare med olika 

erfarenheter så att forskningsfrågan kan belysas ur olika synvinklar (Graneheim & 

Lundman, 2004). I föreliggande studie finns en jämn fördelning mellan kön då hälften var 

män och hälften var kvinnor. Medelåldern var dock högre än önskat, vilket författarna 

misstänker kan ha påverkat resultatet. Framförallt yngre personers inställning kring 

information och informationskällor är något författarna skulle vilja veta mer om.  

 

Graneheim och Lundman (2004) påtalar att trovärdigheten i en studie även påverkas av 

valet av datainsamlingsmetod och mängden data som samlas in. Vidare beskriver samma 

författare att mängden data som är nödvändig för att besvara en forskningsfråga på ett 

trovärdigt sätt, är beroende av fenomenets komplexitet och datans kvalitet. Resultatet i 

denna studie baseras på åtta intervjuer. I enlighet med Kvale och Brinkman (2014) samt 

studieguiden för självständigt arbete på Sophiahemmets högskola har tillräckligt antal 

intervjuer utförts för att uppnå trovärdighet. Författarna ställer sig dock frågan till om 

intervjuernas djup och fyllnad är tillräcklig för att uppnå tillfredsställande kvalitet. Av den 

anledningen har analysen varit manifest och väldigt textnära då intervjumaterialet inte varit 

så rikt. 

 

Under hela analysprocessen har båda författarna varit närvarande och tillsammans 

analyserat materialet. En ständig diskussion har pågått för att söka överenstämmelse. 

Trovärdighet handlar även om hur väl kategorier och teman täcker in datan så att relevant 

information inte oavsiktligt exkluderas och att irrelevant data inte inkluderas (Graneheim 

& Lundman, 2004). För att öka trovärdigheten i analysprocessen har en ständig dialog 

angående innehållsanalysen utförts mellan författare och handledaren i föreliggande studie 

så att andra infallsvinklar kunnat tas med i beräkning. För att uppnå en framgångsrik 

innehållsanalys krävs det att forskaren kan analysera och förenkla datan samt forma 

kategorier som reflekterar det som studerats på ett tillförlitligt sätt (Elo & Kyngäs, 2007). 

Ett genomgående förfarande i kodningsprocessen har varit en ständig jämförelse mellan 

intervjutext och de framtagna koderna för att säkerställa tillförlitligheten i materialet. 

Genom en ständig reflektion över och en diskussion om olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer har koder och kategorier blivit rimliga och tolkningen trovärdig.  

 

Ett kritiskt moment i innehållsanalysen är att identifiera passande meningsbärande enheter. 

För stora meningsbärande enheter kan bli ohanterbara då de kan innehålla flera olika 

betydelser och för små meningsbärande enheter kan ge ett fragmenterat intryck 

(Graneheim & Lundman, 2004). I en del fall har de meningsbärande enheterna i 

föreliggande studie varit långa, men författarna har inte upplevt några större svårigheter 

med att kondensera ner dem till hanterbara enheter inför vidare hantering i 

analysprocessen. 

Ytterligare ett sätt att öka trovärdigheten i en studie är att använda representativa citat från 

den transkriberade texten (Graneheim & Lundman, 2004). För att tydliggöra resultatet i 

denna studie har författarna valt att infoga citat. 

En annan aspekt av tillförlitlighet i kvalitativa studier är pålitlighet, vilket handlar om 

forskarens försök att framställa förändrade förhållanden i det fenomen som studeras eller i 

designen (Graneheim & Lundman, 2004). Under dataanalysen framkom, förutom 

deltagarnas upplevelser om information och förberedelser, även reflektioner kring själva 

undersökningen. Utifrån att innehållet, som motsvarade det ursprungliga syftet, inte var 
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tillräckligt innehållsrikt togs därför beslutet, av författarna, om att utvidga syftet så 

deltagarnas reflektioner om koloskopi kunde tas med. Detta har resulterat i en ökad mängd 

data som kunde bearbetas och analyseras, vilket upplevdes positivt av författarna. 

Nackdelen med ändringen av uppsatt syfte var att författarna i efterhand inte kunde ställa 

uppföljande frågor gällande deltagarnas reflektioner inför koloskopiundersökningen. Detta 

kan ha påverkat resultatet.  

 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) handlar överförbarhet om i vilken 

utsträckning studieresultatet kan överföras till andra grupper och situationer. Det är upp till 

den som läser att bedöma om resultatet är överförbart till annan kontext, men det är 

forskarens ansvar att noggrant beskriva urval, deltagare, datainsamling och analysprocess 

så att denna bedömning underlättas.  

 

 

Etiskt övervägande 

Studien är etiskt försvarbar eftersom författarna under arbetet med studien varit noga med 

att de forskningsetiska principerna följts. Författarna har under arbetet med studien haft 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) i åtanke. Inför varje intervju hade samtliga 

deltagare erhållit både muntlig samt skriftlig information om studiens syfte, 

konfidentialitet och frivillighet. Därefter inhämtades ett skriftligt informerat samtycke. 

Samtliga deltagare har även blivit informerade om att deras upplevelser och reflektioner 

som förmedlats under intervjuerna inte kommer att kunna identifieras i det skriftliga 

studieresultatet. Inledningsvis diskuterade författarna sinsemellan kring det valda ämnet 

och dess påverkan på deltagarna. Som Doody och Noonan (2013) beskriver så måste 

forskaren vara medveten om deltagarnas reaktioner och känslor. Författarna till 

föreliggande studie har inte upplevt att någon deltagare reagerat negativt eller uttryckt att 

de känt sig negativt påverkade av att tala kring ämnet.  

Samtliga intervjuer ljudupptogs via författarnas privata mobiltelefoner och de skickades 

direkt efter avslutad intervju till författarnas arbetsmejl. Därefter raderades intervjuerna 

från den mobiltelefon där ljudinspelningen skett för att minska risken för att 

intervjumaterialet skulle hamna i orätta händer. 

Författarnas förförståelse 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) beskriver förförståelsen som den bild som forskaren 

har av det fenomen som ska studeras. Båda författarna till föreliggande studie har många 

års erfarenhet av att arbeta inom den endoskopiska verksamheten och träffar dagligen 

patienter som ska genomgå koloskopiundersökning. Pågående specialistutbildning på 

avancerad nivå inom samma område har försett författarna med en teoretisk kunskap. Med 

tanke på tidigare arbetslivserfarenhet, nyförvärvad teoretisk kunskap samt förutfattade 

meningar har författarna till föreliggande studie haft en förförståelse som kan ha färgat 

resultatet. Författarna har dock regelbundet under studiens gång reflekterat över sin 

förförståelse och försökt granska allt material objektivt utan att vara färgad av 

förförståelsen. På så sätt anser författarna att den egna förförståelsen inte har påverkat 

studien negativt. 
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Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen kommer att redovisas utifrån de kategorier som framkom i resultatet. 

 

Reflektioner inför koloskopi 

Under intervjuerna framkom det att koloskopiundersökning kan vara förknippat med 

mycket tankar och känslor. Upplevelser som pinsamhet, utsatthet och genans var något 

som uttrycktes och som Haycock et al. (2014) påtalar kan dessa känslor upplevas mycket 

värre än själva undersökningen. Författarna till föreliggande studie har genom tidigare 

arbetslivserfarenhet, inom det endoskopiska kontextet, en uppfattning om att dessa känslor 

är förknippade med att undersökningen faktiskt genomförs via ändtarmen, vilket även 

Almås et al. (2011) beskriver. I enlighet med vad som framkommit i denna studie, tar 

också Mikocka-Walus et al. (2012) upp att patienternas känslor inför undersökning 

påverkas av deras inställning till förberedelserna.  
 

En annan aspekt som framkom under intervjuerna var deltagarnas oro över att 

undersökningen skulle vara smärtsam och obehaglig och flera studier konstaterar att 

koloskopiundersökning faktiskt är förknippat med smärta och obehag (Chan et al., 2015; 

Ylinen et al., 2009). Ett positivt resultat i föreliggande studie var att vetskapen om att 

kunna få smärtstillande vid undersökningen hade en lugnande effekt på deltagarnas oro. 

Det är viktigt att patienterna informeras om anledningen till den undersökningsrelaterade 

smärtan och vad som kan göras för att lindra den. På så vis kan rädsla och oro minskas. 
 

Haycock et al. (2014) beskriver att väntetiden fram till undersökningen kan påverka 

patienten negativt, vilket även lyftes i flertalet intervjuer i denna studie. Oavsett om 

väntetiden var kort eller lång visade det sig att det skapade en oro hos deltagarna. 

Författarna har en uppfattning om att det är svårt att informera om prioriteringar utifrån 

symtom och väntetider så att detta inte ska skapa en onödig oro. Många patienter har en 

rädsla över att det skall finnas malignitet i tarmen, vilket flera deltagare även uttryckte i 

denna studie. Det är drygt 6000 personer som årligen drabbas av tjock-och ändtarmscancer 

(Socialstyrelsen, 2013), men det är långt ifrån alla som genomgår en 

koloskopiundersökning som faktiskt drabbas. Författarna förstår att den långa väntetiden 

ökar frustrationen, men å andra sidan är det svårt att informera patienter så denna oro 

minskar. Det är många patienter som väntar på sin koloskopiundersökning och av den 

anledningen kan inte patienterna prioriteras utifrån enbart deras oro utan det måste vara 

symtomen, i första hand, som styr denna prioritering. 
 

I motsats till vad Mikocka-Walus et al., (2012) skriver om att patienter har svårt för att 

prata med andra om sin koloskopiundersökning så har majoriteten av deltagarna i denna 

studie pratat med någon närstående om undersökningen. Författarna tror att det kan finnas 

många olika tänkbara förklaringar till att närstående involveras. Det kan handla om att 

delge till en närstående att undersökningen ska göras samt ett behov av stöttning rent 

känslomässigt och praktiskt i samband med förberedelser. I den utförda studien framkom 

det att närståendes inverkan inte alltid är positiv, då en deltagare uppgav att ha blivit 

uppskrämd av en närståendes egen beskrivning av koloskopi. Detta är något som 

överensstämmer med författarnas erfarenheter då många patienter uttrycker negativ 

påverkan från omgivningen.  
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Upplevelser och reflektioner gällande laxering 

För att kunna utföra en koloskopi behöver tarmen vara väl rengjord så skopisten kan 

inspektera slemhinnan optimalt, vilket innebär flera dagar med förberedelser för patienten. 

Dessa förberedelser innebär förutom kostrestriktioner även tarmrengöring genom laxering. 

I de genomförda intervjuerna framkom det en oro över att inte få äta fast föda och inte få i 

sig tillräckligt med näring under laxeringsdagen. Diet med klara drycker är en väl beprövad 

metod internationellt som används i samband med tarmrengöring dagen före 

koloskopiundersökning. Nackdelar med denna diet är, enligt Song et al. (2016), att den är 

för restriktiv då den innehåller för lite kalorier, försämrar följsamheten hos patienten samt 

ökar risken för komplikationer före undersökningen. Författarna, i föreliggande studie, 

instämmer i kritiken kring dieten med enbart klara drycker då många patienter uttrycker 

missnöje över att inte fått inta fast föda och de uttrycker även en orkeslöshet till följd av 

förberedelserna. Det har på senare tid börjat forskas mer kring effekten av 

fiberfattigliknande kost som ersättning till dieten med klara drycker. I en studie av 

Samarasena et al. (2016) jämfördes fiberfattigliknande kost och klar vätskediet i samband 

med koloskopiförberedelse. Resultatet som framkom i studien var att tarmrengöringen var 

signifikant bättre i gruppen som fick äta fiberfattigliknande kost och de upplevde en högre 

tillfredsställelse gällande dessa kostrestriktioner inför undersökningen. Patienterna i denna 

grupp upplevde dessutom mindre hungerkänsla kvällen före och mindre utmattning 

undersökningsdagen. Fördelen med en fiberfattigliknande kost är att patienternas 

vardagliga liv påverkas i lägre utsträckning då dieten före koloskopiundersökning är 

mindre drastisk i jämförelse med dieten bestående av klara drycker. Dessa resultat är något 

som författarna i föreliggande studie anser vara värdefullt då det kan leda till en ökad 

följsamhet till instruktionerna inför koloskopiundersökningen. 
 

Deltagarnas oro över att inte få i sig laxermedlet var en annan aspekt som framkom under 

intervjuerna. Detta handlar inte bara om smak och lukt utan också mängden vätska som 

skulle intas i samband med förberedelserna. Dessa resultat överensstämmer med vad 

tidigare litteratur och forskning visar. Enligt Haycock et al. (2014) upplever en stor del av 

patienterna att den värsta delen av en koloskopi är själva tarmrengöringen. Överlag är det 

volym, smak, hunger och sömnstörningarna som anses vara de värsta aspekterna av 

förberedelserna (Sharara et al., 2016). Liknande resultat framkommer i studien av Basch et 

al. (2013) där studiedeltagarna uppgav att en av de svåraste aspekterna var själva intaget av 

laxeringsmedlet. Det finns olika sorters tarmrengöringsmedel och valet av vilket bestäms 

av varje enskild endoskopienhet. På den endoskopienhet som föreliggande studie 

genomfördes på används Citrafleet, som löses upp i två glas vatten och har citrussmak. 

Utöver detta måste patienterna dricka minst tre liter klar dryck under laxeringsprocessen. 

Andra laxeringsregimer kan innebära att patienten måste dricka fyra liter laxeringsvätska, 

vilket ofta beskrivs som illasmakande och svårt att inta. Ingen av författarna till 

föreliggande studie har personligen genomgått ett laxeringsförfarande tidigare, men om det 

skulle behöva göras så skulle rent spontant två glas laxeringsvätska föredras framför fyra 

liter. 
 

En otillräckligt rengjord tarm kan resultera i en ökad risk för avbrutna undersökningar och 

förlängd undersökningstid (Bechtold et al., 2016; Saltzman et al., 2015). I flera av 

intervjuerna uttrycktes en oro över att inte ha utfört laxeringen på korrekt sätt och att 

tarmen inte skulle vara tillräckligt ren. En uttalad oro över att behöva göra om 

undersökningen på grund av en bristfällig laxering var en annan aspekt som framkom. 

Några deltagare upplevde dessutom att de behövde vidta extra åtgärder, på eget initiativ, 
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för att inte riskera att tarmen skulle vara oren. Deltagarna uttryckte att de gjort sitt bästa 

inför laxeringen och att de inte hade kunnat göra mer än vad de gjort. Detta är något som 

författarna i föreliggande studie ofta får höra i mötet med patienterna inför 

koloskopiundersökningar. En uppfattning finns om att patienterna känner någon form av 

skuld i förväg över att inte ha utfört laxeringen på rätt sätt och rädslan över att personalen 

därför skulle bli förargade. Utifrån vad som framkommit i denna studie anser författarna att 

patienterna behöver erhålla en tydlig information om det förväntade resultatet av 

laxeringen för att på så sätt minska ovissheten om tarmens renlighet. Som tidigare nämnts 

är det viktigt att förmedla en grundlig information till patienter så att de blir insatta i vård 

och behandling. På så vis minskar dessutom risken för vårdskador, då patienten tidigt kan 

bli uppmärksam på om något avviker. 
 

Laxeringen och dess effekt påverkade deltagarna mer eller mindre i det vardagliga livet. 

Det handlade om allt från att vara sårig runt ändtarmsmynningen, diarréer med täta 

toalettbesök, sent sänggående och störd nattsömn. Detta kan leda till försämrad följsamhet 

till instruktionerna angående laxering. Ett sätt att kringgå sent sänggående och störd 

nattsömn kan vara att förändra laxeringsregimen, vilket även Joseph et al. (2015) beskriver 

i sin studie om laxering som engångsdos på undersökningsdagen och dess påverkan på 

patienternas dagliga liv. 

 

Upplevelser av informationen inför laxering och koloskopi 

För att hälso- och sjukvården ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt och med kvalitet 

måste patienterna erhålla en information som är korrekt och lättillgänglig samt ges i rätt 

tid. Det är dessutom viktigt att informationen är i rätt format och att den finns i tillräcklig 

omfattning (Edberg et al., 2014). Det är även en lagstadgad rättighet, enligt Patientlagen 

(SFS 2014:821), för patienterna att erhålla information om sitt hälsotillstånd, de metoder 

som finns för undersökning samt det förväntade vård- och behandlingsförloppet. Det 

innebär, som tidigare nämnts, viktigt att patienterna dessutom informeras om syftet med 

koloskopiundersökningen, de förväntade fördelarna, de potentiella riskerna samt 

alternativa undersökningsmetoder. Detta för att patienten skall kunna ta välgrundade beslut 

om sin vård och behandling.  

 

Ett huvudfynd som framkom i intervjuerna var en klar brist i information från 

inremittenten. De flesta visste varför undersökningen skulle göras, dock uppgav 

majoriteten att de fått lite eller ingen information alls från inremittenten om hur 

undersökningen skulle gå till. I det kontextet författarna är verksamma i hörs ofta detta 

påstående i mötet med patienterna. I samma kontext finns det ett stort problem med att 

patienten avbokar och även i vissa fall uteblir från sina undersökningar, vilket författarna 

har en fundering kring om att det kan bero på en bristande information från inremittenten. 

Detta i sin tur kan leda till en minskad kunskap som skulle kunna påverka motivationen 

hos patienten att faktiskt genomgå undersökningen. Författarna anser att genom korrekt 

information till patienterna om varje steg i undersökningsprocessen kan leda till att 

negativa upplevelser av att genomgå koloskopi faktiskt kan mildras, vilket även Toomey et 

al. (2015) påtalar i sin studie. Dessutom leder en klar och tydlig information till att 

patienterna blir insatta i sin vård och behandling, vilket även innebär att onödig oro samt 

risken för vårdskador minskar (Haycock et al., 2014; Sharp, 2012).  
 

Under intervjuerna, i föreliggande studie, framkom det tydligt att deltagarna var nöjda med 

att erhålla en skriftlig information från endoskopienheten, i form av en broschyr, som de 
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kunde bläddra i. Majoriteten av deltagarna valde att läsa broschyren direkt de fick den samt 

vid upprepade tillfällen för att inte missa något. Det är därför betydelsefullt att, som 

Haycock et al. (2014) beskriver, att informationen ska ges i god tid så att patienten i lugn 

och ro kan läsa och ta del av den. Deltagarnas positiva syn på patientbroschyren förvånade 

författarna något då det fanns en förutfattad mening om att patienter inte är nöjda med den 

skriftliga informationen inför koloskopi. Denna förutfattade mening baseras troligtvis, 

enligt författarna, på en subjektiv uppfattning om att många rådgivningssamtal handlar om 

just förberedelser och laxering.  

Majoriteten av deltagarna i studien nämner även att informationen i patientbroschyren var 

så klar och tydlig att de inte hade behövt kontakta mottagningen eller söka information från 

någon annan källa. Detta överensstämmer med vad Haycock et al. (2014) beskriver att 

många onödiga telefonsamtal kan reduceras genom att klar och tydlig information 

förmedlas till patienterna. Informationen i patientbroschyren bör därför, enligt författarna, 

innefatta en beskrivning om hur undersökningen går till, vilket organ som ska undersökas 

samt anvisningar om kost, dryck och laxering. Dessutom måste specifik information till 

patienter med diabetes samt till patienter som intar antikoagulantia finnas med. 

Patientbroschyren bör även inkludera information om möjlighet att erhålla smärtstillande 

och avslappnande läkemedel samt att det inte är tillåtet att köra bil om sådana läkemedel 

ges.  

 

Ett av specialistsjuksköterskans ansvarsområden inom gastroenterologin är att se till så rätt 

informationsteknik används (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). I föreliggande studie 

framkom det att deltagarna var nöjda med att erhålla en skriftlig informationsbroschyr och 

uttryckte även att de inte hade någon önskan om att få informationen på annat sätt. 

Medelåldern på deltagarna var 66 år och författarna ställer sig frågande till om resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut om medelåldern varit lägre med tanke på att den yngre 

generationen troligen använder digitala medier i större utsträckning. Möjligen hade yngre 

deltagare önskat erhålla information på annat sätt, exempelvis via internet och/eller SMS 

via mobiltelefon. Med tanke på den snabba digitala utvecklingen som varit och som 

troligtvis kommer att fortsätta, har författarna en fundering kring den skriftliga 

informationen i pappersformats vara eller icke vara. Även ur en miljösynpunkt ställer sig 

författarna frågande till om patientinformation i framtiden kommer att finnas i 

pappersformat. En annan tänkbar framtida informationskälla kan vara att patienterna laddar 

ner en applikation, med exempelvis pushnotiser till mobiltelefonen. I en sådan applikation 

skulle patienterna kunna erhålla information om undersökning, förberedelser och laxering 

som de sedan kan följa. En annan aspekt att ta i beaktande när det handlar om digitala 

medier är dess tillförlitlighet och graden av evidens. Några deltagare i föreliggande studie 

uppgav att de sökt information via internet om undersökningen och att de hade blivit 

påverkade negativt av informationen som fanns. Författarna anser därför att det är av stor 

vikt att information via digitala medier är tillförlitlig och evidensbaserad så att patienterna 

erhåller korrekt och neutralt vinklad information.  

Sjuksköterskor, verksamma inom endoskopi, har ett stort ansvar vad gäller information till 

patienter inför koloskopiundersökning. Sjuksköterskorna är ansvariga för sina handlingar 

och har därför en skyldighet att regelbundet uppdatera sin kunskap och färdighet för att 

kunna leverera aktuell samt evidensbaserad information och vård (Beilenhoff & Neumann, 

2011). Därutöver ska de försäkra sig om att patienterna förstått informationen (SFS 

2014:821). Författarna anser att det finns svårigheter med att kunna försäkra sig om att 

patienterna förstått informationen rätt, då en informationsbroschyr skickas ut och som 
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oftast innebär det ingen personlig kontakt med patienten före undersökningsdagen. Därmed 

förloras möjligheten för sjuksköterskan att försäkra sig om att patienten förstått 

informationen. För att komma åt detta problem skulle ett förfarande med patientbokad 

undersökningstid vara en åtgärd, då patienten själv ringer och bokar sin tid. I samband med 

ett sådant samtal har sjuksköterskan då möjlighet att fånga upp eventuell oro, funderingar 

och oklarheter hos patienten.  

 

Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ska patientinformationen anpassas med hänsyn 

till varje patients situation, då förmågan att ta till sig och förstå information varierar utifrån 

en rad olika förutsättningar. Författarna upplever därför att det ligger en stor och viktig 

utmaning i att utveckla en individuellt anpassad information, som ändå är begriplig för 

alla, eftersom ålder, mognad, erfarenhet, etc. påverkar förmågan hos patienterna att ta till 

sig samt bearbeta den givna informationen. En viktig faktor som påverkar 

laxeringseffekten är, enligt Bechtold et al. (2016), patientens förmåga att korrekt följa 

laxeringsinstruktionerna. Av den anledningen bör den skriftliga informationen vara enkel 

att läsa och förstå. Det framkom under intervjuerna i föreliggande studie att terminologin 

som användes i informationsbroschyren tidvis var svår att förstå och önskemål fanns om 

att förenkla dessa svåra ord. Detta problem beskrivs även av King-Marshall et al. (2015) 

där deltagarna, i deras studie, upplevde oklarheter kring vilket organ som skulle 

undersökas samt terminologin som användes för att beskriva undersökningen. Personal 

inom hälso- och sjukvård bör därför medvetandegöras om problematiken kring 

användandet av svår terminologi för att i förlängningen förbättra kommunikationen mellan 

personal och patient. Vidare innebär det också att personalen inte ska ”slänga sig med 

svåra ord” och förutsätta att patienterna faktiskt förstår innebörden.  

 

Under intervjuerna i föreliggande studie framkom även tankar om att den fysiska miljön 

upplevdes skrämmande samt att det ”stora” antalet personal, närvarande vid 

undersökningen skapade oro. Deltagarna önskade sig tydlig information, gärna med bilder, 

för att på så sätt skapa sig en inre bild om vad som kommer att ske vid undersökningen. Ett 

förslag på att göra informationen mer tydlig och begriplig är att den således även bör 

innehålla information om den fysiska miljön där undersökningen ska göras samt vem som 

ska närvara vid undersökningen och varför. Det är viktigt att ha i åtanke att en obegriplig 

och otillräcklig information faktiskt kan leda till att patienterna inte känner delaktighet i sin 

vård (Eldh et al., 2008; Klang-Söderkvist, 2013).  

Slutsats 

Studiens resultat tyder på att koloskopi är en undersökning som framkallar många tankar 

och känslor hos den som ska undersökas. Förberedelserna inför undersökningen upplevs 

krävande och påverkar det vardagliga livet i varierande omfattning. Informationen som 

patienterna erhöll från endoskopimottagningen har upplevts som klar och tydlig, men 

samtidigt har det i studieresultatet framkommit synpunkter på att informationen från 

inremittenten är bristfällig.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Med resultatet från denna studie hoppas vi kunna utveckla och förbättra den 

patientinformation som ges i den kliniska vården, så att patienter som ska genomgå en 

koloskopiundersökning känner sig väl förberedda, både fysiskt och mentalt. Vidare studier 

kring de digitala mediernas användning i framtiden samt sjukvårdens möjlighet att 
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förmedla information, via alternativa informationstekniker, till patienterna inom det 

endoskopiska kontextet vore av intresse. 

 

 



                    

 

 
 

REFERENSER 

 

Almås, H., Stubberud, D-G., & Grönseth, R. (2011). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: 

Liber.  

 

Basch, C.H., Basch, C.E., Wolf, R.L., Zybert, P., Lebwohl, B., Shmukler, C.,… Shea, S. 

(2013). Screening colonoscopy bowel preparation: experience in an urban minority 

population. Therapeutic Advances in Gastroenterology, 6(6), 442-446. doi: 

10.1177/1756283X13498661 

 

Bechtold, M.L., Mir, F., Puli, S.R., & Nguyen, D.L. (2016). Optimizing bowel preparation 

for colonoscopy: A guide to enhance quality of visualization. Annals of Gastroenterology, 

29(2), 137-146. doi: 10.20524/aog.2016.0005  

 

Beilenhoff, U., & Neumann, C. (2011). Quality assurance in endoscopy nursing. Best 

Practice & Research Clinical Gastroenterology, 25(3), 371-385. doi: 

10.1016/j.bpg.2011.05.005 

Bhanthumkomol, P., Siramolpiwat, S., & Vilaichone, R-K. (2014). Incidence and 

predictors of inadequate bowel preparation before elective colonoscopy in Thai patients. 

Asian pacific Journal of cancer prevention, 15(24), 10763-10768. doi: 

10.7314/APJCP.2014.15.24.10763 

 

Bytzer, P., & Lindeberg, B. (2007). Impact of an information video before colonoscopy on 

patient satisfaction and anxiety – a randomized trial. Endoscopy, 39, 710-714. doi: 

10.1055/s-2007-966718  

 

Chan, A.O.O., Lee, L.N.W., Chan, A.C.W., Ho, W.N., Chan, Q.W.L., Lau, S., & Chan, 

J.W.T. (2015). Predictive factors for colonoscopy complications. Hong Kong Medical 

Journal, 21(1), 23-29. doi: 10.12809/hkmj144266  

 

Doody, O., & Noonan, M. (2013) Preparing and conducting interviews to collect data. 

Nurse Researcher, 20(5), 28-32. doi: 10.7748/nr2013.05.20.5.28.e327 

 

Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (Red.). (2013). 

Omvårdnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans 

specialistområden. Lund: Studentlitteratur.  

 

Eldh, A., Ekman, I., & Ehnfors, M. (2008). Considering patient non – participation in 

health care. Health Expectations, 11(3), 263-271. doi: 10.1111/j.1369-7265.2008.00488.x  

 

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative conntent analysis process. Journal of 

Advanced Nursing, 62(1), 107-115. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x  

 

Ersöz, F., Toros, A.B., Aydogan, G., Bektas, H., Özcan, Ö., & Arikan, S. (2010). 

Assessment of anxiety levels in patients during elective upper gastrointestinal endoscopy 

and colonoscopy. The Turkish journal of gastroenterology, 21(1), 29-33. doi: 

10.4318/tjg.2010.0044 



                    

 

 
 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitativ content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-

och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hamtini, L. (2012). Colonic preparation for colonoscopy at King Hussein hospital; Rating, 

grade, effectiveness, and safety. Middle east journal of nursing, 6(2), 3-7. Hämtad från 

http://www.me-jn.com/archives/Vol6Issue2.pdf 

 

Haycock, A., Cohen, J., Saunders, B., Cotton, P.B., & Williams, C.B. (2014). Cotton and 

Williams’ practical gastrointestinal endoscopy: The fundamentals (7
th

 ed.). Chichester: 

Wiley- Blackwell. 

 

Henriksson, S., & Sjölin, M. (u.å). Information. I Nationalencyklopedin. Hämtad 10 

november, 2016, från 

http://www.ne.se/uppsalagsverk/encyklopedi/lång/information 

 

Hsueh, F-C., Wang, H-C., Sun, C-A., Tseng, C-C., Han, T-C., Hsiao, S-M.,… Yang, T. 

(2014). The effect of different patient education methods on quality of bowel cleanliness in 

outpatient receiving colonoscopy examination. Applied nursing research, 27(2), e1-e5. doi: 

10.1016/j.apnr.2013.12.004 

 

Hui, A.J., Wong, R.M.Y., Ching, J.Y.L., Hung, L.C.T., Chung, S.C.S., & Sung, J.J.Y. 

(2004). Risk of colonoscopic polypectomy bleeding with anticoagulants and antiplatelet 

agents: analysis of 1657 cases. Gastrointestinal Endoscopy, 59(1), 44-48. doi: 

10.1016/S0016-5107(03)02307-1 

 

Jakobsson, U. (2011). Forskningens termer och begrepp: En ordbok. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Joseph, J., Petsky, H., & Vaughan, R. (2015). Comparison of morning only bowel 

preparation to two day bowel preparation for afternoon colonoscopy: A litterature review. 

The journal of the gastroenterological nurses college of Australia, 25(3), 12-15. Hämtad 

från 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b776e6ff-093b-4078-a99c-

3996faafd1c2%40sessionmgr107&vid=21&hid=118 

 

King-Marshall, E.C., Mueller, N., Dailey, A., Barnett, T.E., George Jr, T.J., Sultan, S., & 

Curbow, B. (2015). ”It is just another test they want to do”: Patient and caregiver 

understanding of the colonoscopy procedure. Patient Education and Counseling, 99(4), 

651-658. doi: 10.1016/j.pec.2015.10.021  

 

Klang-Söderkvist, B. (2013). Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ko, C.W., & Dominitz, J.A. (2010). Complications of colonoscopy: Magnitude and 

management. Gastrointestinal Endoscopy Clinics of North America, 20(4), 659-671. doi: 

10.16/j.giec.2010.07.005 

http://www.me-jn.com/archives/Vol6Issue2.pdf
http://www.ne.se/uppsalagsverk/encyklopedi/lång/information
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b776e6ff-093b-4078-a99c-3996faafd1c2%40sessionmgr107&vid=21&hid=118
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b776e6ff-093b-4078-a99c-3996faafd1c2%40sessionmgr107&vid=21&hid=118


                    

 

 
 

Ko, C.W., Riffle, S., Michaels, L., Morris, C., Holub, J., Shapiro, J.A.,… Lieberman, D. 

(2010). Serious complications within 30 days of screening and surveillance colonoscopy 

are uncommon. Clin Gastroenterol Hepatol, 8(2), 166-173. doi: 10.1016/j.cgh.2009.10.007 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lebwohl, B., Kastrinos, F., Glick, M., Rosenbaum, A.J., Wang, T., & Neugut, A.I. (2011). 

The impact of suboptimal bowel preparation on adenoma miss rates and the factors 

associated with early repeat colonoscopy. Gastrointestinal endoscopy, 73(6), 1207-1214. 

doi: 10.1016/j.gie.2011.01.051 

 

Lindskog, B.I. (2014). Medicinsk terminologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundgren, L. (2011). Komplikationer vid koloskopi. Svensk kirurgi. 69(4). Hämtad från 

http://www.svenskkirurgi.se/index.php?option=com_k2&view=item&task 

 

Mikocka-Walus, A.A., Moulds, L.G., Rollbusch, N., & Andrews, J.M. (2012). It´s a tube 

up your bottom; It makes people nervous – The experience of anxiety in initial 

colonoscopy patients. Gastoenterology Nursing, 35(6), 392-401. doi: 

10.1097/SGA.0b013e318274b0c6  

 

Park, J-S., Kim, MS., Kim, H., Kim, S., Shin, CH., Lee, HJ.,… Moon, S. (2016). A 

randomized controlled trial of an educational video to improve quality of bowel 

preparation for colonoscopy. BMC Gastroenterology, 16(64), 1-8. doi: 10.1186/s12876-

016-0476-6 

 

Parra-Blanco, A., Ruiz, A., Alvarez-Lobos, M., Amorós, A., Gana, J.C., Ibánez, P.,… 

Fujii, T. (2014). Achieving the best bowel preparation for colonoscopy. World Journal of 

Gastroenterology, 20(47), 17709-17726. doi: 10.3748/wjg.v20.i47.17709 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice (Ninth Edition). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 

Prakash, S., Verma, S., McGowan, J., Smith, B., Shroff, A., Gibson, GH.,… Mohanty, SR. 

(2013). Improving the quality of colonoscopy bowel preparation using an educational 

video. Canadian Journal of Gastroenterology, 27(12), 696-700. doi: 10.1155/2013/292636 

 

Rai, T., Navaneethan, U., Gohel, T., Podugu, A., Thota, P.N., Kiran, R.P.,… Sanaka, M.R. 

(2016). Effect of quality of bowel preparation on quality indicators of adenoma detection 

rates and colonoscopy completion rates. Gastroenterology report, 4(2), 148-153. doi: 

10.1093/gastro/gov002  

 

Regionala cancercentrum i samverkan. (2016). Tjock- och ändtarmscancer: Nationellt 

vårdprogram. Hämtat 20 oktober, 2016, från 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/tjock--och-andtarm-

anal/vardprogram/nvpkolorektalcancer_2016-03-15.pdf 

http://www.svenskkirurgi.se/index.php?option=com_k2&view=item&task
http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/tjock--och-andtarm-anal/vardprogram/nvpkolorektalcancer_2016-03-15.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/tjock--och-andtarm-anal/vardprogram/nvpkolorektalcancer_2016-03-15.pdf


                    

 

 
 

Rym, E., Nour, E., Safa, S., Hayfa, R., Rania, H., Houda, B.N., & Najet, B. (2015). Quality 

indicators for colonoscopy in a tunisian endoscopy unit. La tunisie médicale, 93(3), 138-

141. Hämtad från  

http://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie.php?article=2751 

 

Saltzman, J.R., Cash, B.D., Pasha, S.F., Early, D.S., Muthusamy, V.R., Khashab, M.A.,… 

Acosta, R.D. (2015). Bowel preparation before colonoscopy. Gastointestinal Endoscopy, 

81(4), 781-794. doi: 10.1016/j.gie.2014.09.048 

 

Samarasena, J.B., Reataza, M., Kwak, N., Steichen, J., Albers, G., Parekh, N.K.,… Mazen 

Jamal, M. (2016). Single day low residue diet prior to colonoscopy shows improved 

tolerance and bowel preparation quality over clear liquid diet: Interim results from a U.S. 

multicenter randomized controlled trial. Gastrointestinal endoscopy, 83(5). doi: 

10.1016/j.gie.2016.03.148 

 

Serper, M., Gawron, A.J., Smith, S.G., Pandit, A.A., Dahlke, A.R., Bojarski, E.A.,… Wolf, 

M.S. (2014). Patient factors that affects quality of colonoscopy preparation. Clin 

Gastroenterol Hepatol., 12(3), 451-457. doi: 10.1016/j.cgh.2013.07.036 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Sveriges Riksdag. Hämtad 6 oktober, 

2016, från 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/  

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Sveriges Riksdag. Hämtad 30 november, 2016, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 

 

SFS 2008:355. Patientdatalagen. Stockholm: Sveriges Riksdag. Hämtad 30 november, 

2016, från  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Sveriges Riksdag. Hämtad 10 november, 2016, från  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 

Sharara, A.I., El Reda, Z.D., Harb, A.H., Fadel, C.G.A., Sarkis, F.S., Chalhoub, J.M., & 

Mrad, R.A. (2016). The burden of bowel preparations in patients undergoing elective 

colonoscopy. United European Gastroenterology Journal, 4(2), 314-318. doi: 

10.1177/2050640615594550 

 

Sharp, L. (2012). Effektiv kommunikation för säkrare vård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Smale, S., Bjarnason, I., Forgacs, I., Prasad, P., Mukhood, M., Wong, M.,… Mulcahy, 

H.E. (2003). Upper gastrointestinal endoscopy performed by nurses: scope for the future? 

Gut, 52(8), 1090-1094. doi: 10.1136/gut.52.8.1090 

http://www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie.php?article=2751
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821


                    

 

 
 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 2 

november, 2016, från 

http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/2005-105-1_20051052-

Leg-Ssk.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2009). Nationella indikatorer för god vård. Hämtad 24 november, 2016, 

från  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17797/2009-11-5.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2013). Cancer i siffror 2013- Populärvetenskapliga fakta om cancer. 

Hämtad 7 januari, 2017, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19108/2013-6-5.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014a). Screening för tjock-och ändtarmscancer: Rekommendation och 

bedömningsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 20 oktober, 2016, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19831/2014-2-31.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014b). Statistikdatabas för operationer i slutenvård. Stockholm. 

Socialstyrelsen. Hämtad 13 oktober, 2016, från 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/operationerislutenvard 

 

Socialstyrelsen. (2014c). Statistikdatabas för operationer i öppenvård (dagkirurgi). 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 13 oktober, 2016, från 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/operationerioppenvarddagkirurgi 

 

Socialstyrelsen. (2015). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. Hämtad 

1 december, 2016, från  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19801/2015-4-10.pdf 

 

Song, G-M., Tian, X., Ma, L., Yi, L-J., Shuai, T., Zeng, Z., & Zeng, X-T. (2016). Regime 

for bowel preparation in patients scheduled to colonoscopy: Low-residue diet or clear 

liquid diet? Evidence from systematic review with power analysis. Medicine, 95(1), 1-12. 

doi: 10.1097/MD.0000000000002432  

 

SOSFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 

Svensk Gastroenterologisk Förening. (2012). SGF Nationella Riktlinjer: Riktlinjer för 

handläggande av antikoagulantia och trombocytaggregationshämmare hos patienter som 

genomgår endoskopi. Hämtad 30 november, 2016, från 

http://www.svenskgastroenterologi.se/sites/default/files/pagefiles/Nationella%20riktlinjer

%20-%20antikoagulantia%20vid%20endoskopi.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2012). Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa. 

Hämtad 24 november, 2016, från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/e-halsa/strategi.for.sjukskoterskors.arbete.med.e-halsa-

omtryck_2014_webb.pdf 

http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/2005-105-1_20051052-Leg-Ssk.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2015/04/2005-105-1_20051052-Leg-Ssk.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17797/2009-11-5.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19108/2013-6-5.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19831/2014-2-31.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/operationerislutenvard
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/operationerioppenvarddagkirurgi
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19801/2015-4-10.pdf
http://www.svenskgastroenterologi.se/sites/default/files/pagefiles/Nationella%20riktlinjer%20-%20antikoagulantia%20vid%20endoskopi.pdf
http://www.svenskgastroenterologi.se/sites/default/files/pagefiles/Nationella%20riktlinjer%20-%20antikoagulantia%20vid%20endoskopi.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/e-halsa/strategi.for.sjukskoterskors.arbete.med.e-halsa-omtryck_2014_webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/e-halsa/strategi.for.sjukskoterskors.arbete.med.e-halsa-omtryck_2014_webb.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/e-halsa/strategi.for.sjukskoterskors.arbete.med.e-halsa-omtryck_2014_webb.pdf


                    

 

 
 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016a). Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med 

specialisering inom gastroenterologi och hepatologi. Hämtad 30 december, 2016, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/kompetensbeskrivning-fsgs-2016.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016b). Personcentrerad vård. Hämtad 30 november, 

2016, från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016c). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad 23 november, 

2016, från 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

 

Toomey, D.P., Hackett-Bennan, M., Corrigan, G., Sing, C., Nessim, G., & Balfe, P. 

(2015). Effective communication enhances the patients´ endoscopy experience. Irish 

Journal of Medical science, 185(1), 203-214. doi: 10.1007/s11845-015-1270-0 

 

Trost, J. (2014). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Verschuur, E.M., Kuipers, E.J., & Siersema, P.D. (2007). Nurses working in GI and 

endoscopic practice: a review. Gastrointestinal Endoscopy, 65(3), 469-679. doi: 

10.1016/j.gie.2006.11.010  

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 5 oktober, 2016, 

från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Vårdhandboken. (2016). Översikt – Telefonrådgivning. Hämtad 24 november, 2016, från  

http://www.vardhandboken.se/Texter/Telefonradgivning/Oversikt/ 

 

Walter, BM., Klare, P., Neu, B., Schmid, RM., & von Delius, S. (2016). Development and 

testing of an automated 4-day text messaging guidance as an aid for improving 

colonoscopy preparation. JMIR Mhealth Uhealth, 4(2), e75. doi: 10.2196/mhealth.5289             

 

Wong, M.C.S., Ching, J.Y.L., Chan, V.C.W., Lam, T.Y.T., Luk, A.K.C., Tang, R.S.Y.,… 

Sung, J.J.Y. (2016). Determinants of bowel preparation quality and its association with 

adenoma detection: A prospective colonoscopy study. Medicine, 95(2), 1-8. doi: 

10.1097/MD.0000000000002251  

 

Ylinen, S-R., Vehviläinen-Julkunen, K., Pietilä, A-M., Hannilan, M-L., & Heikkinen, M. 

(2009). Medication-free colonoscopy – factors related to pain and its assessment. Journal 

of Advanced Nursing, 65(12), 2597-2607. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05119.x  

 

 

https://www.swenurse.se/globalassets/kompetensbeskrivning-fsgs-2016.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.vardhandboken.se/Texter/Telefonradgivning/Oversikt/


                    

 

 
 

Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Intervjun inleds med att ännu en gång informera om studiens syfte och att deltagaren när 

som helst kan avbryta intervjun utan någon förklaring. Intervjuaren försäkrar sig om att 

deltagaren förstått den skriftliga forskningspersonsinformationen och att intervjun kommer 

ljudupptas. Därefter inhämtas informerat samtycke genom underskrift.   

Inledande frågor 

 Kön 

 Ålder 

 Vet du varför du ska genomgå en koloskopi? 

 Har du inför din undersökning pratat med någon som tidigare genomgått 

koloskopi?  

 Har du inför undersökningen varit i kontakt med endoskopienheten angående frågor 

om förberedelserna?  

 Har du sökt information om undersökningen och förberedelserna från annat håll, 

ex. internet? 

 När läste du informationen om undersökningen och förberedelserna från 

endoskopienheten första gången? 

Huvudfrågor 

 Hur upplevde du informationen om undersökningen från den läkare som skickade 

hit dig? 

 

 Hur har du upplevt patientbroschyrens information om hur undersökningen går till? 

 Vilka tankar och reflektioner fick du när du läste den informationen? Upplever du 

att informationen väckte någon känsla hos dig? 

 

 Hur upplever du informationen i broschyren som handlar om tarmförberedelserna 

inför undersökningen? 

 

 Hur känner du dig nu inför undersökningen? 

 Upplever du att informationen som du fått inför undersökningen inverkat på hur du 

känner dig nu?  

 

 Utifrån din erfarenhet, har du förslag på hur informationen ska utformas för att 

möta dina behov? 

 Utifrån dina upplevelser, på vilket sätt skulle du vilja få information om 

förberedelser och undersökning? Ex film, internet, telefonsamtal  

Uppföljande frågor som kan användas under intervjun 

 Kan du utveckla? 

 Hur menar du då? 

 Hur tänkte du då? 

 Kan du ge ett exempel? 

 



                    

 

 
 

Avslutning 

 Sammanfattning 

 Har jag uppfattat dig rätt när du har sagt att…. 

 Har du några frågor? 

 Är det något du vill tillägga eller ändra? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
 

Bilaga 2 

Till verksamhetschef 

xxx 

VO kirurgi/urologi vid xxx sjukhus 

Vi heter Lina Rittbring och Silvia Jörgensen och studerar till specialistsjuksköterskor med 

inriktning gastroenterologi, med fokus på endoskopi vid Sophiahemmet Högskola. I vårt 

självständiga arbete, omfattande 15 hp, har vi valt att studera patienters upplevelser och 

reflektioner inför koloskopiundersökning med fokus på information och förberedelser. 

Vi är intresserade av att få genomföra studien vid endoskopienheten på xxx sjukhus.  

Om du godkänner att studien genomförs inom ditt verksamhetsområde, är vi tacksamma 

för din underskrift av denna bilaga som du därefter returnerar i bifogat svarskuvert. Har du 

några reservationer eller frågor om studien är vi tacksamma om du anger detta alternativt 

kontaktar oss eller vår handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet, via 

DiVA, som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien kommer att vara avidentifierade. 

När vår studie är slutförd och publicerad lämnar vi gärna dig en kopia, om du så önskar. 

xxx  2016-10-10 

 

Med vänlig hälsning 

 

__________________________________ 

Student 

 

Lina Rittbring 

_________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: xxx 

e-post: xxx 

 

___________________________________ 

Student 

 

Silvia Jörgensen 

___________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: xxx 

e-post: xxx 

 

 

____________________________________ 

Handledare 

 

Linda Gellerstedt 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: xxx 

e-post: xxx 

 



                    

 

 
 

Bilaga 3 

Information till verksamhetschef 
 

Studiens preliminära titel: Patienters upplevelser inför koloskopiundersökning med fokus 

på information och förberedelser 

 

Syftet var att beskriva patienters reflektion och upplevelse av information och 

förberedelser inför koloskopi. 

 

Problem: En koloskopi syftar till att undersöka tarmslemhinnan för att utesluta sjukliga 

förändringar. Utifrån detta är det betydelsefullt att tarmen är väl rengjord så att 

endoskopisten kan inspektera tarmslemhinnan optimalt. Det innebär flera dagars 

förberedelse för patienten och inför koloskopiundersökning erhåller patienten en 

patientinformation med beskrivning hur undersökningen går till samt anvisningar om 

förberedelser och hur laxering ska utföras. Personal inom hälso-och sjukvård är ålagda att 

anpassa information efter varje patients förutsättningar och även förvissa sig, så långt det 

är möjligt, att patienten förstått innehållet. Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera 

och stötta patienter inför koloskopiundersökning som för en del patienter är förknippat med 

många tankar och känslor. Det är därför av stor vikt att beskriva patienters upplevelser av 

information och förberedelser samt deras reflektioner i samband med 

koloskopiundersökning för att få ökad kunskap och förståelse. 

 

Metod för den planerade studien är intervjuer med patienter som skall genomgå 

koloskopiundersökning. 

 

Vi önskar att intervjua 8-10 patienter som ska genomgå koloskopiundersökning på 

endoskopienheten vid xxx sjukhus. Inklusionskriterier är: Patient som ska genomgå elektiv 

koloskopiundersökning och är över 18 år. Exklusionskriterier: De patienter som har behov 

av hjälp vid förberedelser och laxering samt de patienter som inte kan förstå eller läsa 

svenska. Medicinsk sekreterare på endoskopienheten i xxx kommer hjälpa till med att få 

fram tänkbara deltagare utifrån bokningslistor och remisser på inbokade patienter. Därefter 

kommer de patienter som uppfyller inklusionskriterierna att kontaktas brevledes med 

förfrågning om att delta i studien. Samtliga personer som ska intervjuas kommer att få 

skriftlig och muntlig information om studieförfarandet samt att deltagandet är frivilligt. 

Informerat samtycke kommer inhämtas från samtliga studiedeltagare. 

 

Intervjuerna, som beräknas ta 15-45 minuter, önskar vi genomföra i lokaler på din klinik 

och i anslutning till patienternas undersökningstid. Vi planerar att genomföra intervjuerna 

under hösten 2016 och intervjuerna kommer att ljudupptas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

  Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

 

_________________________________________________________ 

Datum, Namn, Enhet 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande  
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Information och förfrågan till studiedeltagare 

 

Titel  

Patienters upplevelser inför koloskopiundersökning med fokus på information och 

förberedelser 

 

Studiens bakgrund och syfte 

För att tydligt kunna se och undersöka din tarmslemhinna vid undersökningen är det viktigt 

att din tarm är väl rengjord. Detta uppnås genom att förberedelser med kost och laxering är 

utfört på ett korrekt sätt. För att du som patient ska känna dig väl förberedd inför 

undersökningen är det viktigt med såväl muntlig samt skriftlig information. Utifrån detta är 

det viktigt att informationen som ges till dig, som patient, är tydlig och lättläst.  

Dina synpunkter och upplevelser kring koloskopi är viktiga för att kvalitetssäkra vården 

samt den information som idag ges. 

 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva dina upplever kring koloskopi, 

förberedelser samt den information du fått inför din undersökning.  

 

Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas om deltagande i studien eftersom du ska genomgå en koloskopiundersökning 

på endoskopienheten vid xxx sjukhus. Ditt namn och adress har vi fått via den 

bokningsansvariga sekreteraren på endoskopienheten. Vi som genomför intervjuerna 

arbetar som verksamma sjuksköterskor vid endoskopimottagningen vid xxx sjukhus och 

xxx lasarett. Om du är intresserad av att delta i en intervju fyller du i bifogad blankett och 

returnerar denna i det förfrankerade kuvertet. Vi kommer därefter att kontakta dig, per 

telefon, om cirka en vecka för att närmare bestämma tid och plats för intervjun. 

 

Hur går studien till? 
Vi önskar genomföra en intervju med dig samma dag som din planerade 

koloskopiundersökning. Intervjun kommer att ske före din undersökning i ett enskilt rum 

och beräknas att ta 15-45 minuter. Intervjun kommer att ljudupptas. Frågorna som ställs 

under intervjun kommer att handla om dina reflektioner inför koloskopiundersökningen.  

 

Hantering av data och sekretess 

Dina personuppgifter kommer enbart att hanteras av författarna och förvaras oåtkomligt för 

andra. Ingen obehörig kommer att få tillgång till den information som du lämnar i samband 

med intervjun och dina svar kommer att presenteras på ett sätt så du som enskild individ 

inte kan identifieras. Inför intervjun kommer du att få bekräfta att du har fått information 

om studien och att du förstått den genom att skriva under en blankett om informerat 

samtycke. Identitetsuppgifter och ljudinspelning kommer att raderas så fort det är möjligt 

efter att studien är godkänd och examinerad. 

 

 

 

 

 

 



                    

 

 
 

Frivillighet 
Att delta i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst, under studiens gång, avbryta ditt 

deltagande utan att uppge någon orsak och utan att det påverkar din framtida vård och 

behandling. 

 

Ersättning 

Ingen ekonomisk ersättning utgår för deltagandet. 

 

Information av resultat 
Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå vid 

Sophiahemmets högskola och kommer även att publiceras genom DiVA portal (www.diva-

portal.org), som är en arkiv- och söktjänst för forskningspublikationer och 

studentuppsatser. Om du vill ta del av studiens resultat nämner du detta vid intervjun så 

skickas resultatet till dig via mail eller per post när studien är klar.  

 

Om du har frågor eller önskar ytterligare information om studien kan du kontakta oss eller 

vår handledare, se kontaktuppgifter nedan. 

 

 

 

 

 

Ansvariga  
Student 

Silvia Jörgensen 

Telefon: xxx 

Epost: xxx 

 

Student 

Lina Rittbring 

Telefon: xxx 

Epost: xxx 

 

Handledare 

Linda Gellerstedt 

Telefon: xxx 

Epost: xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
mailto:silvia.jorgensen@skane.se
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Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen gällande studien om - Patienters 

upplevelser inför koloskopiundersökning med fokus på information och förberedelser 

 

Jag har även fått tillfälle att ställa frågor och fått svar på dessa. 

  

Jag samtycker genom min underskrift till att delta i studien och är medveten om att mitt 

deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande om jag så 

önskar utan vidare förklaring. 

  

 

Ort och Datum 

………………………………………………… 

Underskrift forskningsperson 

…………………………………………………. 

Namnförtydligande 

…………………………………………………. 

 

 

Undertecknad har gått igenom och klargjort studiens syfte för ovannämnd 

forskningsperson samt inhämtat samtycke till deltagande i studien.  

 Ort och Datum 

…………………………………………………. 

Underskrift 

………………………..………………………..   

Namnförtydligande 

…………………………………………………. 

 

 

 

 


