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SAMMANFATTNING 

I Sverige har screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer startat enbart i 

regionen Stockholm-Gotland. Screeningprogrammet startade 2008. Sedan 2014 

rekommenderar Socialstyrelsen screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i 

Sverige. Inom några år är det därmed möjligt att förvänta ett nationellt införande. För att 

uppnå en god effekt av screeningprogrammet, med en minskad mortalitet i tjock- och 

ändtarmscancer hos befolkningen är det väsentligt med ett högt screeningdeltagande. 

Därför krävs en gedigen och aktuell kunskap hos vårdgivarna om de faktorer som påverkar 

deltagandet. I ett screeningprogram med provtagning genom ett tvåstegsförfarande avser 

det både deltagandet vid den initiala provtagningen för dolt blod i avföringen men 

framförallt även vid den uppföljande diagnosgrundande koloskopiundersökningen av de 

som selekterats med ett positivt initialt prov. Dessutom behövs kunskap om dessa faktorer 

för att stödja de selekterade individerna i processen fram till genomförd koloskopi. 

Eftersom dessa har en förhöjd risk för tjock- och ändtarmscancer och 

screeningprogrammet har ett etiskt ansvar för att ingen person ska behöva lämnas med ett 

provsvar som innebär ett hot om dödlig sjukdom. 

Syftet var att undersöka patienternas faktorer i valet att göra eller avstå sin uppföljande 

koloskopiundersökning efter positivt FOBT inom screening för tidig upptäckt av tjock- och 

ändtarmscancer. 

För att besvara syftet gjordes en litteraturöversikt för att skaffa en nutidsbild av aktuell 

forskning inom ämnet. Studier, oavsett studiedesign, skrivna på engelska, publicerade 2010 

eller senare söktes i PubMed, CINAHL samt PsycINFO. Även manuella sökningar gjordes. 

Alla femton artiklar som ingår i litteraturöversikten har genomgått peer review och har 

godkännande från etisk kommitté eller har beskrivit ett tydligt etiskt övervägande. 

Resultatet redovisade olika patientfaktorer som både gynnar och hindrar deltagandet i den 

uppföljande koloskopin. Gynnande faktorer var till exempel informationssamtal med en 

”screening specialist practitioner”, informationsmöten i grupp med möjlighet till 

informationsmöten på flera språk, muntlig och skriftlig information, telefonsamtal med en 

sjuksköterska som informerar om provsvar och förberedelser, att ha en större upplevelse av 

hot från sjukdom och död i tjock- och ändtarmscancer, att ha erfarenhet av tjock- och 

ändtarmscancer inom familjehistorien, att ha ett allmänt högre hälsomedvetande, att ha en 

lägre grad av barriärer för att genomföra undersökningen. De hindrande faktorerna var till 

exempel vägran att göra undersökningen, inte följt diet- och laxeringsregim, lägre grad av 

rädsla för tjock- och ändtarmscancer, tro/övertygelse att FOBT-svaret är falskt, prioritering 

av egna andra angelägenheter och logistiska barriärer. 

Slutsatsen var att litteraturöversiktens redovisade faktorer som påverkar patienternas 

deltagande i den uppföljande koloskopin antyder att sjuksköterskan har en betydande 

omvårdnadsfunktion för att personcentrerat stödja de selekterade individerna att göra ett 

informerat autonomt val avseende sitt deltagande. Litteraturöversiktens artiklar 

representerar screeningprogram från flera olika länder i världen med en varierande grad av 

organisation vilket innebär en osäkerhet om generaliserbarheten för svenska förhållanden. 

Det har givit en insikt om att forskningsfrågan behöver studeras ytterligare, även inom det 

svenska regionala screeningprogrammet. 

Nyckelord: screening, tjock- och ändtarmscancer, FOBT, koloskopi, patientacceptans.  
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INLEDNING 

I Sverige har screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer startat enbart i 

regionen Stockholm-Gotland. Screeningprogrammet startade 2008. Sedan 2014 

rekommenderar Socialstyrelsen screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i 

Sverige. Inom några år är det därmed möjligt att förvänta ett nationellt införande. För att 

uppnå en god effekt av screeningprogrammet, med en minskad mortalitet i tjock- och 

ändtarmscancer hos befolkningen är det väsentligt med ett högt screeningdeltagande. 

Därför krävs en gedigen och aktuell kunskap hos vårdgivarna om de faktorer som påverkar 

deltagandet. I ett screeningprogram med provtagning genom ett tvåstegsförfarande avser 

det både deltagandet vid den initiala provtagningen för dolt blod i avföringen men 

framförallt även vid den uppföljande diagnosgrundande koloskopiundersökningen av de 

som selekterats med ett positivt initialt prov. Dessutom behövs kunskap om dessa faktorer 

för att stödja de selekterade individerna i processen fram till genomförd koloskopi relaterat 

till att dessa har en förhöjd risk för tjock- och ändtarmscancer och att screeningprogrammet 

har ett etiskt ansvar för att ingen person ska behöva lämnas med ett provsvar som innebär 

ett hot om dödlig sjukdom. 

BAKGRUND 

Sjukdomsprevention 

Sjukdomsprevention kan enligt Trolle Lagerros (2008), indelas i primär, sekundär och 

tertiär prevention. Primär prevention kan indelas i sjukdomsprevention och 

beteendeprevention. Sjukdomsprevention innebär t.ex. åtgärder som att erbjuda 

befolkningen vaccination mot Humant papillomvirus (HPV) för att minska risken för 

cervixcancer orsakade av viruset. Beteendeprevention kan delas upp i primär och sekundär. 

Primär beteendeprevention kan innebära samhällsåtgärder så att individer t.ex. inte börjar 

röka medan sekundär beteendeprevention innebär åtgärder som leder till att individer som 

redan är rökare slutar att röka. Vid sekundär prevention erbjuds befolkningen provtagning i 

syfte att upptäcka behandlingsbar sjukdom tidigt, innan individen själv upplevt symtom, i 

syfte att förbättra prognos genom den tidigt insatta behandlingen (Trolle Lagerros, 2008). 

Screening för tidig upptäckt av tjock och ändtarmscancer är ett exempel på sekundär 

prevention (Törnberg, 2008). Tertiär prevention innebär behandling av en redan upptäckt 

sjukdom så att den inte förvärras eller återkommer (Trolle Lagerros, 2008). 

Organiserad populationsbaserad screening 

I European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis 

(Segnan, Patnick & von Karsa, 2010) beskrivs organiserad populationsbaserad screening. 

Det innebär att det finns en politiskt beslutad och finansierad organisation inom hälso- och 

sjukvårdssystemet för screeningprogrammet. Organisationen i programmet säkerställer att 

alla individer i den avsedda populationen systematiskt identifieras och inbjuds samt 

undersöks och vid behov behandlas enligt gällande rekommendationer. Att verksamheten 

bygger på evidens och en fortlöpande kvalitetssäkring och forskning och därmed 

utveckling. Samt att alla data skyddas enligt gällande lag i respektive land (Segnan et al., 

2010). 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, u.å.) beskriver också organiserad populationsbaserad 

screening. Det innebär att en avgränsad population undersöks systematiskt i syfte att 

identifiera individer med ett tillstånd vilket obehandlat kan innebära en hög risk för 

sjukdom och död. Ett tillstånd som också innebär stora kostnader för samhället 

(Socialstyrelsen, u.å.). Målet för ett screeningprogram avseende tidig upptäckt av cancer är 
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att förhindra död i aktuell cancersjukdom genom tidig upptäckt av sjukdomen i botbar fas 

(Segnan et al., 2010; Socialstyrelsen, 2014a; Socialstyrelsen, 2014b; Socialstyrelsen, 

2014c; Wilson & Jungner, 1968).  

Bästa effekt av ett screeningprogram innebär både hälsovinster för befolkningen samtidigt 

som satsningen är kostnadseffektiv för samhället (Socialstyrelsen, u.å.). Dessutom 

poängterar Socialstyrelsen (u.å.) att det är väsentligt med en nationell samsyn och även en 

samordning kring screening så att det leder till en jämlik hälsovård i landet. 

Bedömningskriterier vid införande av screeningprogram 

I Sverige har Socialstyrelsen (2014a) utvecklat 15 bedömningskriterier vid införande av 

nationella screeningprogram. De grundar sig i de tio kriterier för screening som World 

Health Organization [WHO] formulerade redan 1968 (Wilson & Jungner, 1968). I det 

nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer sammanfattas Socialstyrelsens 

bedömningskriterier i sex exempel (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2016):  

 Sjukdomen skall vara vanlig och en börda för individ eller samhälle, även 

ekonomiskt. 

 Sjukdomens naturalhistoria bör vara känd.  

 Det skall finnas ett säkert och känsligt test.  

 Det skall finnas en adekvat behandling av sjukdomen. 

 Tidigt ställd diagnos och tidigt insatt behandling skall resultera i en förbättrad 

prognos.  

 Undersökningen skall vara accepterad av den befolkningsgrupp som ska screenas. 

Kvalitetsindikatorer för utvärdering av screeningprogram 

Organiserad screening erbjuds av samhället till friska personer utan sjukdomssymtom. 

Därmed tar samhället ansvar för att utvärdera och följa upp effekterna av den erbjudna 

screeningen (Törnberg, 2008). Socialstyrelsen (2014b) har satt upp 13 kvalitetsindikatorer 

för uppföljning och utvärdering av screeningprogrammet för tidig upptäckt av tjock- och 

ändtarmscancer. Kvalitetsindikatorerna mäter bland annat deltagandegrad, fynd av 

förstadier till cancer och fynd av cancer och dess stadium. De mäter även negativa effekter 

som till exempel falskt positiva resultat. Enligt Socialstyrelsen är ett screeningprograms 

effekt på insjuknande och dödlighet i en viss sjukdom, i en viss befolkning, inte möjligt att 

utvärdera enbart med hjälp av kvalitetsindikatorer. De uppnådda kvalitetsnivåerna inom 

screeningprogrammet är enbart ett surrogatmått för screeningprogrammets effekt. Men 

enligt Socialstyrelsen kan de indikera att programmet har möjlighet att minska dödligheten 

i tjock- och ändtarmscancer och de ska följas vid de regelbundna och kontinuerliga 

utvärderingarna av screeningprogrammet (Socialstyrelsen, 2014b).  

Opportunistisk screening 

Opportunistisk screening eller opportunistisk provtagning innebär enligt Törnberg (2008) 

att prov tas på initiativ av en person eller dennes läkare för att konfirmera hälsa. 

Provtagning av detta slag går inte att utvärdera systematiskt eller kontrollera avseende vare 

sig evidens eller kostnadseffektivitet för samhället (Törnberg, 2008). Det innebär till 

exempel ingen garanti för samordnad remittering. Några kvalitetsutvecklande 

interventioner är inte möjliga att genomföra då helhetsbilden saknas (Segnan et al., 2010). 

För individen kan det upplevas positivt att ha kontroll över provtagningen. Men negativa 

effekter kan vara att provtagningen inte är jämlik i samhället utan genomförs främst av 
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redan hälsomedvetna individer. Dessutom kan individens oro för sin hälsa utnyttjas 

kommersiellt av hälsoanalysföretag (Segnan et al., 2010; Törnberg, 2008). 

Enligt Segnan et al. (2010) innebär organiserad populationsbaserad screening, som motsats 

till opportunistisk screening, en större omsorg om kvalitetsaspekterna genom hela 

screeningprocessen vilket innebär minskade risker för skada av screening.  

Under tiden då organiserad tjock- och ändtarmscancerscreening byggdes ut i Frankrike 

undersöktes och påvisades att de geografiska områdena med organiserad screening hade ett 

högre och mer jämlikt deltagande (Eisinger et al., 2008). 

Tjock- och ändtarmscancer 

Prevalens 

Enligt det Nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016) så är tjocktarmscancer tillsammans med ändtarmscancer 

globalt den tredje vanligaste cancersjukdomen i världen efter lung- och bröstcancer. Detta 

trots att incidensen varierar mycket mellan olika delar i världen. I Sverige är det den tredje 

vanligaste cancersjukdomen efter bröst- och prostatacancer.  

Riskfaktorer 

Idag finns ingen känd enskild faktor som orsakar tjock- och ändtarmscancer enligt 

Vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2016). Men livsstils- och omgivningsrelaterade faktorer samt ärftlighet anses kunna 

påverka utvecklingen av sjukdomen. Även inflammatorisk tarmsjukdom ökar risken för 

sjukdom (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). I en dansk prospektiv kohortstudie 

(Kirkegaard et al., 2010) gjordes det en uppskattning om att det vore möjligt att minska 

antalet nya fall av tjock- och ändtarmscancer med 23 procent om individerna skulle följa 

råden kring fysisk aktivitet, midjemått, rökning, alkohol samt kost (mer fibrer, frukt och 

grönt samt mindre rött kött och processad mat). 

Förlopp 

Enligt Vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016) utgår de flesta fall av tjock- och ändtarmscancer från en neoplastisk 

tarmpolyp. Utvecklingen från polyp med förmåga att omvandlas till tumör, till en 

tarmtumör tar vanligen många år. Flera tarmpolyper är dock godartade och det är därmed 

inte alla polyper som utvecklar sig till cancer. Men det är väl känt att borttagande av 

polyper i tarmen minskar incidensen i tjock- och ändtarmscancer (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). 

Symtom 

Symtomen vid tjock och ändtarmscancer är ospecifika med blod i avföringen, anemi och 

förändrade avföringsvanor i mer än en månad. Symtom som även är vanliga vid andra, 

godartade, tarmsjukdomar enligt Vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Behandling 

Behandling vid tjock- och ändtarmscancer är ofta multimodal enligt Vårdprogrammet för 

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

vilket stadium sjukdomen har, det vill säga hur utbredd sjukdomen är, när den 

diagnosticeras. Primär behandling är kirurgi. Det är vanligt med tilläggsbehandling såsom 
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strålbehandling, cytostatika och antikroppsbehandling, vilket kan ges både före och efter 

kirurgi (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Prognos 

Prognosen för tjock- och ändtarmscancer förbättras radikalt om den upptäcks i tidigt skede 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Patienter med sjukdom i Stadium I botas 

nästan till 100 procent och av patienter med sjukdom i Stadium II botas lite drygt 90 

procent. De patienter som har metastaser vid diagnos, dvs Stadium IV, har en 5-

årsöverlevnad på drygt 20 procent (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2017a; 

Regionala Cancercentrum i samverkan, 2017b; Sjövall & Staff, 2017). Den relativa 

femårsöverlevnaden ligger i Sverige på 61–65 procent, för båda sjukdomarna och den har 

förbättrats under de senaste decennierna (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer 

Socialstyrelsen (2014c) rekommenderar screening för tjock- och ändtarmscancer i Sverige 

sedan 2014. Rekommendationen bygger på att tjock- och ändtarmscancer uppfyller 

bedömningskriterierna för screening. Det är en av de vanligaste cancersjukdomarna och är 

därmed en börda både för individ och samhälle. Det finns god kunskap om sjukdomens 

naturalförlopp och det finns säkra och känsliga test. Dessutom finns välfungerande 

behandling för sjukdomen och en tidig upptäckt leder till förbättrad sjukdomsprognos. 

Undersökningarna som erbjuds anses acceptabel av befolkningen som screenas 

(Socialstyrelsen, 2014c).  

Socialstyrelsen (2014c) bedömer att fördelarna överväger nackdelarna. Fördelarna innebär 

dels en minskad dödlighet på mellan 11–21 procent (Kronborg, Jørgensen, Fenger & 

Rasmussen, 2004; Lindholm, Brevinge & Haglind, 2008; Mandel, Church, Ederer & Bond, 

1999; Scholefield, Moss, Mangham, Whynes & Hardcastle, 2012). Socialstyrelsens 

(2014c) sammanställning av studierna visar på 15 procents minskad dödlighet. Dessutom, 

fortsätter Socialstyrelsen, är de tumörer som upptäcks via screening ofta mindre och kräver 

mer sällan tilläggsbehandling efter primärbehandling med kirurgi. Nackdelar som beskrivs 

är att det förekommer falskt negativa prov relaterat till att polyper och tumörer i tarmen 

inte alltid blöder och att avföringsprovet då inte leder till selektion och koloskopi. Det 

förekommer även en överdiagnostik med polyper som tas bort och personen avlider av 

någon annan orsak än tarmcancer. Dessutom finns risk för tarmperforation eller 

symptomgivande blödning efter mindre än en promille av utförda koloskopier 

(Socialstyrelsen, 2014c). Screeningprogrammets kostnadseffektivitet har också värderats. 

Resultatet är att kostnaden för samhället är låg relaterat till effekten av programmet 

(Socialstyrelsen, 2014c). 

Enligt EU guidelines (Segnan et al., 2010) så rekommenderas provtagning för dolt blod i 

avföringen, Fecalt Occult Blood Test [FOBT], till män och kvinnor i åldrarna 50 till 74 år 

vid screening för tjock- och ändtarmscancer. I Sverige skriver Socialstyrelsen i sitt 

bedömningsunderlag (Socialstyrelsen, 2014c), att hälso- och sjukvården bör erbjuda 

screening med FOBT i åldrarna 60–74 år. De nämner även att genomsnittsåldern vid 

diagnos är 74 år. 

Deltagandegrad vid screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer 

För att ha god effekt av ett screeningprogram är det väsentligt med ett högt deltagande i 

populationen. I ett screeningprogram med ett tvåstegsförfarande är det därför nödvändigt 

med ett högt deltagande vid båda undersökningarna. Dels att befolkningen väljer att delta i 

screeningen genom att genomföra sitt avföringsprov när det erbjuds, men även att 
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individen vid ett positivt prov väljer att genomföra sin uppföljande koloskopi (Segnan et 

al., 2010; Socialstyrelsen, 2014b). Deltagandegraden vid båda undersökningarna är viktiga 

utvecklings- och kvalitetsindikatorer och ingår båda i de av Socialstyrelsen uppsatta 13 

evidensbaserade kvalitetsindikatorerna och följs vid utveckling och utvärdering av ett 

screeningprogram (Socialstyrelsen, 2014b). För att utveckla evidensbaserade informations 

och kommunikationsstrategier, som leder till att de inbjudna individerna kan göra ett 

autonomt informerat val avseende sitt screeningdeltagande, krävs kunskap om deras behov 

och om vilka barriärer som finns som hindrar och vilka faktorer som gynnar individernas 

screeningdeltagande (Segnan et al., 2010). 

Provtagning inom screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer 

Det finns flera metoder för provtagning inom screening för tidig upptäckt av tjock- och 

ändtarmscancer. EU beskriver dem i sina guidelines (Segnan et al., 2010). Det kan bland 

andra vara en direkt undersökning med koloskopi. Det kan även vara ett tvåstegsförfarande 

med ett initialt avföringsprov för upptäckt av dolt blod i avföringen som leder till 

koloskopi för de som selekterats, det vill säga de som har sållats ut i den undersökta 

populationen med anledning av blod i avföringen. Både EU (Segnan et al., 2010) och 

Socialstyrelsen (2014c) rekommenderar ett tvåstegsförfarande med ett initialt 

avföringsprov, FOBT. 

Det idag befintliga screeningprogrammet i Sverige, i region Stockholm-Gotland, har 

använt sig av tvåstegsförfarandet sedan starten 2008 (Blom, Kilpeläinen, Hultcrantz & 

Törnberg, 2014). Vid selektion med anledning av ett positivt FOBT remitteras individen 

vidare för en uppföljande koloskopiundersökning (Blom et al., 2014; Segnan et al., 2010). 

Det är först via koloskopiundersökningen som det är möjligt att ställa diagnos. Inför 

undersökningen måste patienten genomgå en fullständig laxering av tjocktarm och ändtarm 

(Segnan et al., 2010). Vid undersökningen inspekteras tarmens slemhinna med ett 

koloskop. Det är möjligt att under undersökningen även ta bort förändringar i tarmen, 

polyper, som sedan analyseras ytterligare avseende celltyp. Polyperna kan vara antingen 

godartade, mer aggressiva vilka kan omvandlas till cancer eller så är förändringen en 

cancerförändring. Borttagande av polyper innebär även en preventiv åtgärd mot framtida 

cancerutveckling. Polyper av viss allvarlighetsgrad leder till att personen behöver följas 

med regelbundna koloskopier inom sjukvården (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2016; Segnan et al., 2010). Personer med fynd av cancer remitteras vidare för behandling 

av sin tarmcancer (Blom et al., 2014; Segnan et al., 2010).   

Psykisk påverkan av provsvarsinformation vid screening med ett tvåstegsförfarande 

I ett exempel från den svenska livmoderhals-cancerscreeningen kunde forskarna i en 

kvalitativ studie visa att kvinnorna upplevde beskedet om cellförändringar som ett oväntat 

provsvar. Kvinnorna beskrev känslor av oväntad övergång från hälsa till ohälsa relaterat 

till provsarsbeskedet och informationen om att ytterligare diagnosgrundande-

undersökningar behövde göras (Forss, Tishelman, Widmark & Sachs, 2004). 

Flera studier har visat att beskedet om ett positivt FOBT har en negativ psykisk påverkan 

för individen. I en svensk studie (Lindholm, Berglund, Kewhnter & Haglind, 1997) uppgav 

60 procent efter besked om positivt prov att de upplevde en allvarlig oro. Oron sjönk efter 

genomförd uppföljningsundersökning. Trots oron vid det positiva provsvarsbeskedet så 

angav de flesta deltagarna ett år senare att de var nöjda med sitt beslut att delta i 

screeningen. Eftersom det positiva provsvarsbeskedet oroade deltagarna, så diskuterades 

det i denna studie, att väntetiden mellan provsvar och uppföljande undersökning därför bör 

vara så kort som möjligt. Den danska studien (Brasso, Ladelund, Lidegaard Fredriksen & 
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Jörgensen, 2010) fann också en negativ psykisk påverkan, med en signifikant ökning av 

oro, ångest och somatisering, som ett resultat av beskedet om positivt avföringsprov. Men 

efter 12 månader hade den tidigare ökningen försvunnit och slutsatsen var att det inte 

kvarstod någon negativ biverkan på det psykiska välbefinnandet av screeningdeltagandet. 

Även i en holländsk studie (Denters et al., 2013) undersöktes de psykologiska 

konsekvenserna av ett screeningdeltagande. De som fick ett positivt provsvar var mer 

oroade än de som fick ett negativt provsvar. I denna studie såg forskarna att trots en 

genomförd koloskopi med godartat resultat så kvarstod oron även efter sex veckor för de 

som hade haft ett positivt avföringsprov. 

Provsvarsinformation vid screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer 

Både Socialstyrelsen och EU rekommenderar att provsvarsinformationen till de selekterade 

förmedlas muntligt och inte enbart via ett brev. I Sverige säger Socialstyrelsen (2014c, 

s.13) i sin rekommendation och bedömningsunderlag: ”…positiva prov bör inte meddelas 

via brev”. EU (Segnan et al., 2010) säger i sina rekommendationer att ett positivt resultat 

av avföringsprovet bör kommuniceras muntligt och de understryker även den möjliga 

psykiska påverkan på patienten av provsvaret i sin rekommendation: 

A telephone or ideally a verbal face-to-face intervention, e.g. nurse or physician 

intervention, should be used to inform a patient of a positive screening test result, 

as obtaining such a result could be a source of psychological distress for the 

patient. A letter informing the patient should not be used as the only way of 

notifying a positive result (Segnan et al., 2010, ss. 302-303).  

Det finns även juridiska styrdokument som ska tas hänsyn till vid utformningen av 

provsvarsinformation. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska hälso- och 

sjukvård bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Patientlagen 

(SFS, 2014:821) anger att målet för hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för befolkningen. Dessutom ska vård ske med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Vården ska bedrivas i överenstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Information till patienten ska anpassas till mottagarens 

ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. 

Patientlagen påminner även om att mottagarens önskan om att avstå information ska 

respekteras.  

Provsvarsinformation är en påverkbar del i processen men det kan även finnas andra 

påverkbara faktorer associerade med de selekterades beslut att genomföra sin uppföljande 

koloskopi (Segnan et al., 2010). 

Etiska överväganden vid organiserad populationsbaserad screening 

Ett organiserat screeningprogram omfattar och riktar sig alltid till en befolkningsgrupp och 

även evidensen kring ett screeningprogram är på gruppnivå (Socialstyrelsen, 2014a). 

Därmed är ett screeningprogram inte att betrakta som en service till en enskild individ. 

Samtidigt är det få individer som kommer att ha stor nytta av screeningprogrammet, det 

vill säga enbart de individer där sjukdom upptäcks i jämförelse med hela gruppen som 

deltar utan att sjukdom upptäcks. Därför är det nödvändigt att screeningmetoden minimerar 

negativa effekter för individen och screeningprogrammets nytta måste noga vägas mot dess 

eventuella skada. Screeningprogrammet ska vara godtagbart ur ett etiskt perspektiv med 

minimal eventuell påverkan på bland annat autonomi, integritet, människovärde samt 

jämlikhet (Socialstyrelsen, 2014a). Socialstyrelsen (2014c) understryker att påverkan på 

det psykiska välbefinnandet hos befolkningen måste hanteras i screeningprogrammet. 
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Det är frivilligt att delta i screening (Socialstyrelsen, 2014b; Törnberg, 2008) vilket är ett 

krav att det tydligt framgår i individens inbjudan till screening, tillika att det framgår vad 

som är fördelar respektive nackdelar eller risker vid deltagande i screening. För att en 

individ ska kunna göra ett autonomt och informerat val avseende sitt screeningdeltagande 

är det nödvändigt att individen får information som leder till förståelse och kunskap om 

screeningdeltagandets fördelar och nackdelar (Segnan et al., 2010). Individen behöver 

också ha förståelse och kunskap om konsekvenserna av att inte delta i screening. Utöver 

det behöver individen även kunskap om tjock och ändtarmscancer (Segnan et al., 2010).  

Sjuksköterskans roll och ansvar inom screening 

EU tydliggör att sjuksköterskan med sin specifika omvårdnadskompetens är viktig under 

hela screeningprocessen för individen/patienten. Enligt Segnan et al. (2010) behöver 

sjuksköterskor som arbetar inom screening adekvat och specifik utbildning för sin uppgift. 

Det innebär fördjupad kunskap om screening och om screeningprocessen samt fördjupad 

kunskap i den sjukdom som screeningprogrammet avser. Dessutom innefattar det även 

kunskap och förmåga till avancerad kommunikation då sjuksköterskan till exempel 

behöver vara väl rustad för att stödja individerna i att göra informerade val kring sitt 

screeningdeltagande (Segnan et al., 2010). 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) så ansvarar sjuksköterskan för och leder omvårdnadsarbetet 

kring patienten inom hälso- och sjukvård. Enligt Svensk sjuksköterskeförening innebär det 

att sjuksköterskan ska kunna utveckla en förtroendefull relation med patienten och dennes 

närstående. Hen ska även kunna skapa sig en helhetssyn över patientens behov relaterat till 

dennes bakgrund alltifrån aktuell kunskapsnivå, kognitiva funktioner tillika psykosocial 

och kulturell bakgrund osv. Omvårdnadsarbetet ska ske personcentrerat utifrån patientens 

egen berättelse om sina behov och förväntningar på hälsovården. Partnerskapet inom det 

personcentrerade arbetssättet innebär att stödja patienten att själv fatta beslut kring sin 

hälsa och vård. Sjuksköterskan samarbetar även med andra aktörer i vårdkedjan, för att 

uppnå en god hälsovård och för att säkerställa kontinuitet för patienten. Dessutom ska 

sjuksköterskan arbeta evidensbaserat, samt inhämta och implementera ny evidens och även 

delta aktivt i kvalitetsutvärdering och utveckling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Problemformulering 

Det är frivilligt att delta i screening. För att uppnå bästa möjliga effekt är det väsentligt 

med ett högt deltagande hos populationen.  Inför ett nationellt införande av screening för 

tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer finns det behov av en sammanställning av 

aktuell evidens, utöver nu gällande rekommendationer och styrdokument, kring vilka 

faktorer, till exempel provsvarsinformation, som är associerade med de selekterades beslut 

att genomföra sin uppföljande koloskopiundersökning. Med ökad kunskap om dessa 

faktorer finns det möjlighet att finna en samsyn för utveckling och kvalitetssäkring av 

screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i landet i förhoppning om en god 

framtida effekt.  

SYFTE 

Syftet var att undersöka patienternas faktorer i valet att göra eller avstå sin uppföljande 

koloskopiundersökning efter positivt FOBT inom screening för tidig upptäckt av tjock- och 

ändtarmscancer. 
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METOD 

Enligt Henricson (2012) är en litteraturöversikt en lämplig metod för att skaffa en 

kunskapsöversikt över aktuell forskning inom ett visst område för att kunna utveckla och 

bedriva evidensbaserad omvårdnad. Därför har författaren valt att göra en litteraturöversikt 

för att få en nutidsbild av vad som är känt om vilka faktorer som gynnar eller hindrar 

patienter med ett positivt FOBT att göra sin uppföljande koloskopi inom ramen för 

screening. 

Urval 

De vetenskapliga artiklar som författaren sökt är publicerade under 2010 eller senare. Valet 

av artiklarnas ålder anpassades till redan befintlig evidens i ämnet rapporterad av EU under 

2010 (Segnan et al., 2010). Andra avgränsningar har varit att artiklarna ska vara 

originalartiklar, expertgranskade (dvs. peer reviewed articles) och ha godkännande av etisk 

kommitté alternativt beskriva ett etiskt övervägande vid studiens genomförande. Artiklarna 

skulle även vara skrivna på det engelska språket.  

Datainsamling 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) påbörjades ett systematiskt sökande efter 

aktuell evidens inom ramen för studiens syfte och urval via tidigare genomförda empiriska 

studier. Sökningarna gjordes under december 2017 och januari 2018 i databaserna 

PubMed, CINAHL complete samt PsycINFO. Databaserna valdes med hänsyn till deras 

olika inriktning (medicinsk- respektive omvårdnads- och psykologisk inriktning) för 

möjlighet att uppnå en vetenskaplig bredd inom valt ämnesområde. Sökningarna har varit 

fritextsökningar, Meshterm-sökningar och även en kombination av båda. Sökningarna i 

CINAHL complete och PsychINFO ledde inte till några ytterligare relevanta artiklar i 

enlighet med syftet i denna litteraturöversikt. Databassökningarna resulterade i 10 artiklar. 

Sökningar och använda sökord redovisas i Tabell 1.  

Förutom sökningar i databaser har även manuella sökningar gjorts. De manuella 

sökningarna gjordes genom att granska redan utvalda artiklars referenslistor i enlighet med 

Henricson (2012). Vid genomgång av referenslistorna i de artiklar som författaren valt 

tillkom artikel nr 8 (se artikelmatrisen Bilaga II) från Partin et al. (2015). Vid sökningen av 

artiklar i PubMed till denna litteraturöversikt fann författaren även en review artikel (Selby 

et al., 2017) inom forskningsområdet. Vid granskningen av dess referenslista tillkom två 

artiklar, artiklar nummer 1 och 7 (se artikelmatrisen Bilaga II). Artiklar har även sökts 

genom "Similar articles” i PubMed via redan utvalda artiklar. På så sätt tillkom ytterligare 

två för studien relevanta artiklar. Det var via Partin et al. (2017) som författaren på detta 

sätt fann artiklarna nummer 6 och 9 (se artikelmatrisen Bilaga II).  

För att, i enlighet med Henricson (2012), välja artiklar som uppfyllde litteraturöversiktens 

inklusions- och exklusions-kriterier vid datainsamlingen så kontrollerades först de funna 

artiklarnas titlar och därefter dess abstract. De valda artiklarna kontrollerades slutligen 

avseende etiskt godkännande samt att de var publicerade i tidskrifter där alla artiklar 

genomgår peer review. Två funna artiklar exkluderades relaterat till att det saknades 

beskrivning av etiska överväganden. Därefter lästes de valda artiklarna igenom som helhet 

för att undersöka om de verkligen föll in under denna litteraturöversikts syfte. 
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Tabell 1: Redovisning av artikelsökningar 

Databas och 

Sökdatum 

 

Sökord och begränsning Antal 

träffar  

Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

Nummer i 

artikelmatris 

Bilaga II 

PubMed 

Sökning A 

2017-12-27 

colorectal cancer screening AND 

barriers AND diagnostic follow 

up AND colonoscopy. Filters: 

publication date from 2010/01/01 

29 9 1 13, 

PubMed 

Sökning B 

2017-12-27 

colonoscopy (MeSH Major Topic) 

AND colorectal cancer (MeSH 

Major Topic) AND occult blood 

(MeSH Major Topic) patient 

acceptance of healthcare (MeSH 

Major Topic) Filters: publication 

date from 2010/01/01 

24 8 4 4, 5, 13, 15 

PubMed 

Sökning C 

2017-12-27 

colorectal cancer screening AND 

colonoscopy (MeSH Major Topic) 

AND occult blood (MeSH Major 

Topic) 

Filters: publication date from 

2010/01/01 

190 24 9 2, 4, 5, 10, 

11, 12, 13, 

14, 15 

PubMed 

Sökning D 

2018-01-10 

colorectal cancer screening AND 

fecal immunochemical test AND 

colonoscopy AND behaviour  

50 4 3 2, 3, 12 

CINAHL 

Complete 

2018-01-11 

Colorectal neoplasms (MH) AND 

Occult blood (MH) AND 

Colonoscopy (MH) AND Patient 

compliance (MH) 

Filters: peer reviewed, English, 

research article, publication date 

from 2010/01/01. 

40 9 0 - 

PsycINFO 

2018-01-18 

Cancer screening AND Colorectal 

neoplasms AND Colonoscopy 

AND Occult blood AND Patient 

compliance OR Client attitudes 

OR Client participation 

Filters: peer reviewed, English, 

publication date from 2010/01/01. 

25 4 0 - 

Dataanalys 

Initialt lästes alla de valda artiklarna igenom som helhet för att få en överblick av dess 

innehåll. Därefter lästes de noggrant igenom i sin helhet en andra gång vid 

sammanställningen av artikelmatrisen och ytterligare en gång vid formulering av resultat. 

Alla artiklar var på engelska och dess innehåll tolkades till svenska under läsning av 

författaren. Ett nätbaserat lexikon (https://sv.bab.la/lexikon/engelsk-svensk/) har använts 

för översättning av vissa ord. Artiklarna kvalitetsbedömdes i enlighet med Sophiahemmets 

Högskolas modifierade bedömningsunderlag (Bilaga I) vilket finns redovisat i 

artikelmatrisen (Bilaga II). En enkel innehållsanalys gjordes av de funna artiklarna i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2015) för att besvara forskningsfrågan. Genom 

den enkla innehållsanalysen kunde de i studierna beskrivna faktorerna som påverkar de 
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selekterades deltagande i den uppföljande koloskopin kondenseras och en kategoriseras. 

Tre huvudkategorier av faktorer sammanställdes i enlighet med hur de beskrevs i 

respektive artikel. De indelades i faktorer som påverkar deltagandet negativt, faktorer som 

påverkar deltagandet positiv och faktorer som påverkar i ringa utsträckning. 

Under analysen visade det sig att artiklarna representerade olika länder och 

screeningprogram med varierande grad av organisation. Från låg grad med opportunistisk 

screening till hög grad med organiserad populationsbaserad screening. 

Organisationsgraden visade sig spelade stor roll för vilken typ av faktorer som påverkade 

deltagandet vid den uppföljande undersökningen. Därmed behövde huvudkategorierna 

även indelas i tre underkategorier relaterade till om faktorerna hörde samman med 

programmets organisation, primärvårdsläkarnas arbete eller patienternas egna faktorer. 

Faktorerna redovisas kategoriserat i tabellerna 2, 3 och 4 under resultat. Det blev logisk att 

under resultat presentera artiklarna utefter nation relaterat till screeningprogrammens 

heterogena organisationsgrad i respektive land. 

Forskningsetiska överväganden 

Alla resultat i en litteraturstudie ska redovisas oavsett om de stödjer eller inte stödjer 

författarens egna åsikt. Artiklar som används bör också vara etiskt godkända eller ha 

genomgått noggranna etiska överväganden, även om man i en litteraturöversikt undersöker 

litteraturen så bygger artiklarna på studier av människor och deras livssituation och unika 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2015). I redovisning av data får resultatet inte ändras, 

falsifieras eller plagieras. Hederlighet och ärlighet är en grund i allt vetenskapligt arbete 

enligt Henricson (2012).  

RESULTAT 

Litteraturöversiktens resultat består av artiklar från olika länder där screeningprogrammen 

är organiserade på olika sätt vilket avspeglar sig i resultatet av vilka faktorer som påverkar 

individerna att genomföra sin uppföljande koloskopiundersökning efter ett positivt FOBT. 

I de länder som har screening med en lägre grad av organisation, kan organisatoriska 

faktorer och primärvårdsläkarens individuella insats i högre grad påverka 

screeningdeltagandet. Till skillnad mot väl organiserade och populationsbaserade 

screeningprogram där patienternas egna faktorer kan vara betydligt mer avgörande för 

deltagandegraden. Därför presenteras artiklarna utefter nation. De funna faktorerna har 

kategoriserats och de presenteras i tabellerna 2, 3 och 4. 

USA 

I den första amerikanska studien (Carlson et al., 2011) en prospektiv kohortstudie, 

undersöktes i vilken grad äldre personer, i åldern 70 år eller äldre gjorde sin uppföljande 

undersökning efter positivt FOBT, samt vilka faktorer som påverkade deras deltagande. I 

studien ingick 2410 screenade äldre personer, alla försäkrade inom Veteran Affairs Health 

care system [VA]. Av dessa befanns 212 personer ha positivt FOBT. Enbart 42 procent 

genomgick en fullständig kontroll av tjock och ändtarm antingen via koloskopi eller via 

sigmoideoskopi i kombination med kolonröntgen med dubbelkontrast och det skedde inom 

ett år efter FOBT. Det visade sig vid genomgången att 38 procent av individerna hade en 

redan dokumenterad samsjuklighet som hindrade uppföljande undersökning och därför inte 

borde ha screenats alls (tabell 2b). Bland de som ej gjorde sin uppföljande undersökning 

var den vanligaste anledningen att FOBT-svaret saknades i journalen hos 43 procent (tabell 

2a). Vägrade uppföljande undersökning gjorde 26 procent (tabell 2c). Att undersökningen 

sköts upp påverkade deltagandet negativt hos 12 procent (tabell 2a). Det var tio procent av 
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patienterna som hade allvarliga hälsoproblem som omöjliggjorde undersökning (tabell 2c). 

Vissa patienter, fem procent, kunde inte följa dietregimen (tabell 2c) eller så hade de aktiva 

hemorrojder (tabell 2c). Hos två procent hade läkaren dokumenterat diverse skäl till att 

undersökningen inte borde göras (tabell 2b). Slutligen var det två procent som redan hade 

gjort en koloskopi men i annan regi (tabell 2c). 

Två andra amerikanska prospektiva kohortstudier båda av Partin et al. (Partin et al., 2015; 

Partin et al., 2017) genomfördes inom ett av de största integrerade hälsovårdssystemen i 

USA, Veterans Health Administration [VHA]. Den första studien (Partin et al., 2015) 

syftade till att undersöka modifierbara strukturer och processer som bidrar till att FOBT 

positiva gör sin uppföljande undersökning. Data samlades in via patienternas journaler hos 

98 primärvårds- och gastroenterologimottagningar och samtidigt besvarade ledningen för 

dessa mottagningar en enkätundersökning avseende sin organisation och sina processer för 

screeningpatienterna. Av de med positivt FOBT gjorde 30 procent sin uppföljande 

koloskopi inom 60 dagar och efter sex månader hade 49 procent gjort det. Alla påverkande 

faktorer var signifikanta. För att undersökningen skulle göras inom det kortare tidsspannet 

var det nödvändigt att patientens vårdgivare fick kännedom om provsvaret (tabell 3a) och 

att det också fanns tillräckligt med bokningsbara tider för uppföljande undersökning (tabell 

3a). Gynnande var också om vårdgivarna fick frekvent individuell feedback i hur effektiva 

de var i sin remittering av de FOBT positiva (tabell 3b). För att patienterna skulle 

genomföra sina uppföljande undersökningar inom sex månader visade sig 

informationsmöten i grupp (tabell 3c) till stor nytta samt att information om 

koloskopiförberedelserna gavs både i skriftlig och i muntlig form (tabell 3c). I studien 

nämns även att 54 procent av endoskopimottagningarna använde sig av överbokning för att 

minimera att undersökningstider går till spillo när patienter inte kommer på sin bokade tid. 

I den andra studien av Partin et al. (2017) undersöktes vilken betydelse patient-, läkar- och 

omgivningsfaktorer har för variationen i demografi och hälsa relaterat till uppföljning med 

koloskopi inom sex månader efter ett positivt FOBT. Data samlades via patienternas 

journaler hos 120 olika vårdgivare. I denna kohort var det 50 procent som genomförde sin 

uppföljande koloskopi inom sex månader. Faktorer som påverkade deltagandet negativt var 

högre ålder (tabell 2c) och samsjuklighet (tabell 2c). En positiv faktor var om man haft 

tarmpolyper tidigare (tabell 3c). I denna studie var det något fler afroamerikaner än vita 

patienter som genomförde sin undersökning. Patientfaktorer spelade större roll för 

variationen i uppföljningsgrad än läkarfaktorer. Patientfaktorer kunde vara att vägra 

undersökning (tabell 2c) eller att hellre göra undersökningen i privat regi (tabell 2c). 

Läkarfaktorer kunde vara att patienten redan hade gjort en koloskopi och därför inte borde 

ha screenats (tabell 2b). 

Följande två retrospektiva kohortstudier (Issaka et al., 2017; Martin et al., 2017) är 

genomförda bland amerikaner med möjligheter till vård inom ett så kallat Safety-net health 

system. I båda studierna beskrivs den undersökta populationen bestå av socioekonomiskt 

utsatta personer av varierande härkomst. Båda studierna beskriver att alla remitterade 

patienter kallas till ett förberedande besök. I studien av Martin et al. (2017) så träffar 

patienterna administrativ personal som informerar om förberedelserna för koloskopin samt 

bokar tid för undersökningen. Syftet med besöken är att öka kvaliteten på patienternas 

laxering samt minska risken för att de inte kommer till sin bokade undersökningstid. I 

studien av Issaka et al. (2017) nämns att enbart 44 procent av den studerade populationen 

hade engelska som sitt första språk. Även här så inbjuds patienterna till ett förberedande 

besök. Det kan vara antingen till ett individuellt möte eller en gruppinformation. Dessa 

möten leds av en specialistutbildad sjuksköterska och hon förklarar innebörden av 
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provsvaret, risk och nytta med koloskopin, och förberedelserna inför undersökningen. Det 

finns möjlighet till gruppinformation på flera språk, som till exempel spanska och 

kantonesiska. 

Martin et al. (2017) undersökte 1267 personer i Dallas med omnejd och av dessa var det 

42,3 procent som inte gjorde sin uppföljande undersökning inom ett år. Anledningarna var 

till 57 procent patientrelaterade som till exempel vägran att genomgå undersökningen 

(tabell 2c) eller att inte komma på bokad tid (tabell 2c). Till 18 procent var de 

vårdgivarrelaterade som till exempel att inte remittera (tabell 2b) eller att inte besvara 

endoskopienhetens krav på ytterligare information om patienten eller ytterligare 

förberedande tester (tabell 2b). Att patienter med högre grad av samsjuklighet inte 

undersöktes med koloskopi var relaterat till vårdgivaren (tabell 2b). De organisatoriska 

faktorerna, 22 procent, berodde exempelvis på att endoskopienheten inte skickat något 

brev (tabell 2a) eller bokat patienten till ett förberedande informationsbesök (tabell 2a). 

Okänd anledning till ej genomförd koloskopi var tre procent. Man såg inte någon skillnad 

bland de yngre screenade, i åldrarna 50–55 år, mot de äldre i åldrarna 61–64 år.  

Issaka et al. (2017) genomförde sin undersökning i San Francisco med omnejd. Av de 

undersökta 2238 patienterna med positivt FOBT så var det enbart 55,6 procent som gjorde 

sin uppföljande koloskopi inom ett år. Av de med positivt FOBT var det 13 procent som 

aldrig remitterades (tabell 2b), och hos 49 procent saknades dokumentation om att 

patienten informerats om sitt provsvar och därmed även sin ökade risk för tjock- och 

ändtarmscancer (tabell 2b). Av de patienter som remitterats men missat sin koloskopitid så 

saknades det dokumentation hos 62 procent om någon annan uppföljande undersökning 

gjorts (tabell 2b). De patienter som missade sin koloskopitid (tabell 2c) eller inte heller 

blev remitterade (tabell 2b) hade oftare en pågående samsjuklighet eller ett dokumenterat 

missbruk av olagliga substanser. I studien var det signifikant fler kvinnor (tabell 3b) än 

män och tillika fler gifta patienter (tabell 3b) som genomförde sin uppföljande 

undersökning. Det var dessutom signifikant personer av asiatisk härkomst (tabell 3c) och 

de som inte hade engelska som första språk (tabell 3c) som genomförde sin koloskopi.  

I den randomiserade interventionsstudien av Green et al. (2014) undersöktes om tillägget 

av en ”nurse navigator” till den vanliga handläggningen av de screeningselekterade skulle 

kunna öka antalet patienter som valde att genomföra sin koloskopi efter ett positivt FOBT 

eller positiv sigmoideoskopi. Studien genomfördes som en uppföljande studie till en annan 

större studie och genomfördes vid 21 primärvårdskliniker inom the Group Health 

Cooperative vilket är ett stort integrerat, icke vinstdrivande, hälsovårdssystem i 

Washington State. Kontrollgruppen handlades enligt klinikernas vanliga rutin där 

patientens remitterande läkare var ansvarig för att patienten gjorde sin uppföljande 

undersökning. I interventionsgruppen fick patienterna den vanliga handläggningen med 

tillägg av stöd från en ”nurse navigator”. Det var legitimerade sjuksköterskor på 

primärvårdsklinikerna som följde och stöttade patienterna ända fram till att koloskopin 

gjordes eller att ansvarig remitterande läkare dokumenterade varför koloskopin inte skulle 

göras. Stödet bestod bland annat i att hjälpa till att minska barriärer för patienten som att 

boka tid, lösa försäkringsfrågor, planering av laxering och transport till undersökningen, ta 

itu med frågor kring oro och ambivalens kring undersökningen via motiverande samtal. Av 

147 randomiserade patienter var det 91,0 procent i interventionsgruppen (tabell 3c) som 

gjorde sin koloskopi inom sex månader mot 80,8 procent i kontrollgruppen. Skillnaden var 

dock inte signifikant relaterat till att för få patienter inkluderades enligt den 

Powerberäkning som gjordes innan studiestart. Totalt gjorde 85,7 procent av 

studiedeltagarna sin uppföljande undersökning. Anledningar till att inte genomföra eller att 
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fördröja koloskopin var vägran (tabell 2c), missade bokningar (tabell 2c), oro för risker 

(tabell 2c) och kostnader (tabell 2c) och även samsjuklighet (tabell 2c). 

Canada 

De canadensiska studierna (Correia et al., 2015; Stock et al., 2015) är båda genomförda 

inom det organiserade, populationsbaserade screeningprogrammet i Ontario, 

ColonCancerCheck program. I screeningprogrammet distribueras FOBT via 

primärvårdsläkarna.  

Correia et al. (2015) undersökte retrospektivt 21 839 personer som hade ett positivt FOBT. 

Av dessa genomförde 64 procent sin uppföljande koloskopi inom sex månader. Att redan 

ha gjort en koloskopi inom de två senaste åren, gjort om sitt FOBT-prov (tabell 2c) eller 

varit inlagd på sjukhus (tabell 2c) under uppföljningsperioden var de vanligaste faktorerna 

som gjorde det mindre troligt att personen skulle göra sin uppföljande koloskopi inom 6 

månader från provsvar. Personer som bodde i låginkomstområden (tabell 2c) eller nyligen 

hade invandrat (tabell 2c) och hade sämre kontinuitet i sina vårdkontakter (tabell 2c) hade 

också en lägre grad av uppföljning av sitt provsvar. Detsamma gällde patienter med en 

läkare av manligt kön (tabell 2b) eller en läkare med en internationell utbildning (tabell 

2b). 

I den prospektiva studien, genomförd av Stock et al. (2015) undersöktes två samtidigt 

pågående interventioner i syfte att öka andelen selekterade som gjorde sin uppföljande 

undersökning. Den ena interventionen innebar att patienten med ett positiv FOBT sändes 

ett brev med information om sitt provsvar och en uppmaning om att kontakta sin 

primärvårdsläkare för att diskutera lämplig uppföljning med anledning av provsvaret. Den 

andra interventionen var att primärvårdsläkaren ansvarig för en patient med ett positivt 

FOBT fick ett standardiserat men nu reviderat brev med notifiering om patientens provsvar 

och en påminnelse om rekommendationen att aktivt agera dvs remittera: ”Timely follow up 

with colonoscopy is strongly recommended to rule out colorectal cancer”. Det var 39 105 

personer som hade ett positivt FOBT under undersökningsperioden. Studien visade att 

patientinterventionen (tabell 3c) hade en modest men signifikant påverkan med en ökning 

om tre procent per månad. Läkarinterventionen hade ingen effekt alls. 

Frankrike 

Av de båda franska retrospektiva kohortstudierna (Dupont-Lucas et al., 2011; Ferrat et al., 

2013) framgår att även i Frankrike spelar patienternas primärvårdsläkare en viktig roll i 

screeningprocessen och de distribuerar screening-FOBT till sina patienter. Enligt båda 

studierna omfattas alla innevånare i Frankrike av en lagstadgad hälsovårdsförsäkring. Det 

kan dock variera enligt Ferrat et al. (2013) relaterat till anställningsförhållanden om man 

till exempel är arbetslös. Ferrat et al. (2013) anger även att kostnaden för koloskopin 

ersätts enbart delvis och en extra försäkring behövs för att täcka den kostnaden. 

Dupont-Lucas et al. (2011) undersökte i två franska regioner socio-geografiska faktorers 

påverkan på deltagandegraden vid den uppföljande koloskopin efter ett positivt FOBT. De 

fann att geografiskt avstånd hade signifikant negativ påverkan på deltagandet (tabell 2a). 

Det hade däremot inte materiell utsatthet (tabell 4) som visade ringa påverkan. Av de 

undersökta var det 83,8 procent som genomförde sin koloskopi inom 66 dagar efter positivt 

FOBT. 

Studien av Ferrat et al. (2013) genomfördes i ett förortsområde till Paris i syfte att 

identifiera prediktorer till vad som kan leda till att selekterade dröjer med sin undersökning 



 

 

   

14 

 

eller avstår undersökning. Uppföljande koloskopi gjordes av 90 procent av deltagarna. Det 

var 45,2 procent som gjorde sin undersökning inom 58 dagar medan 44,8 procent gjorde 

sin undersökning först efter 58 dagar. Ingen undersökning gjordes av 4,6 procent och för 

5,4 procent saknas data. Vanligaste anledningen till att inte göra sin koloskopi var vägran 

(tabell 2c) hos 43 procent. Det var 26 procent som istället gjorde om sitt FOBT (tabell 2c) 

och hos 31 procent var anledningen okänd. Att inte genomföra sin koloskopi eller 

avsaknad av information om genomförd koloskopi inom 12 månader var mer vanligt hos 

individer som levde i socioekonomiskt utsatta områden (tabell 2c). Däremot var det inte 

kopplat till att dröja med att genomföra sin undersökning. Att få sitt FOBT-kit direkt av sin 

primärvårdsläkare (tabell 3c) ökade graden av genomförande till skillnad mot att istället ha 

fått det per brev (tabell 2c). Att inte göra sin koloskopi eller att dröja med att undersöka sig 

var förknippat med att ha gjort FOBT för första gången (tabell 2c). Det var signifikanta 

skillnader mellan de selekterades grad av genomförande av sin undersökning mellan olika 

primärvårdsläkare (tabell 2b). 

Taiwan 

Inom det nationella, organiserade, populationsbaserade screeningprogrammet i Taiwan 

gjordes en tvärsnittsstudie av Cheng et al. (2017), där landets alla regioner var 

proportionerligt representerade. Deltagarna hade ett positivt FOBT och de undersöktes via 

telefonintervjuer utifrån ett validerat enkätunderlag för att skaffa kunskap om de faktorer 

som påverkar individernas val att genomföra sin uppföljande koloskopi. Alla faktorer som 

rapporterats har angivits vara signifikanta. En känsla av ett större hot om sjukdom och död 

av tjock- och ändtarmscancer, att uppleva sig ha större anledning att undersöka sig relaterat 

till egna symtom eller att ha erfarenhet av tjock- och ändtarmscancer inom familjehistorien 

var gynnande faktorer (tabell 3c). Det gjorde dessutom personer med ett allmänt högre 

hälsomedvetet beteende, och personer med upplevd lägre grad av barriärer (tabell 3c). 

Lägre grad av barriärer kunde till exempel innebära att personen förbisåg att det kan var 

obekvämt att göra en koloskopi både före och vid undersökningen, samt förbisåg att det 

kan finnas risker med koloskopi. Svårare att välja att genomföra sin undersökning hade 

ogifta (tabell 2c) och personer med självuppskattad sämre ekonomi (tabell 2c). 

Japan 

I Japan gjordes en prospektiv kohortstudie av Ishikawa et al. (2013) där forskarna syftade 

till att finna identifierbara undergrupper som hade samma kännetecknande mönster 

avseende hur de förhåller sig till sin uppföljande koloskopi efter ett positivt FOBT. Studien 

skulle i förlängningen leda till att utveckla ett framtida skräddarsytt interventionsarbete för 

att öka deltagandegraden i den uppföljande undersökningen hos screeningdeltagarna. Det 

var 143 selekterade individer som deltog inom det organiserade, populationsbaserade 

screeningprogrammet i ett distrikt i ett förortsområde till Tokyo. Av dessa var det 74,1 

procent som genomförde sin uppföljande koloskopi. Enligt den baseline-enkät som alla 

deltagare fyllde i innan FOBT tillsammans med data kring genomförd koloskopi så fick 

man fram ett resultat med fyra olika undergrupper. Hos alla deltagare var det rädsla för 

tjock- och ändtarmscancer (tabell 3c) som var den högsta gemensamma prediktiva faktorn 

för valet att genomföra sin uppföljande koloskopi. Den näst prediktiva faktorn delades in i 

två grupper, anställda personer eller arbetslösa personer. Slutligen delades de arbetslösa in 

i två grupper relaterat till om de om de hade tarmsjukdom i sin sjukhistoria eller inte. 

Sammanfattningsvis var det i denna studie, personer med hög grad av rädsla för tjock- och 

ändtarmscancer (tabell 3c), arbetslösa (tabell 3c) och med tarmsjukdom (tabell 3c) i sin 

sjukhistoria som undersökte sig till 100 procent. Av de som hade låg grad av rädsla för 
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tjock- och ändtarmscancer var det enbart 66,7 procent som valde att genomföra sin 

koloskopi. 

Sydkorea 

Inom det nationella organiserade, populationsbaserade screeningprogrammet i Sydkorea 

gjorde Cha et al. (2011), en kontrollerad interventionsstudie för att undersöka om tillägget 

av ett telefonsamtal med en sjuksköterska var en faktor som ökade deltagandet vid den 

uppföljande koloskopin efter ett positivt FOBT. Det normala förfarandet, i 

kontrollgruppen, innebar att de selekterade fick sitt provsvar med uppmaning om att göra 

en koloskopi inom ett år, enbart via brev. I interventionsgruppen så fick de selekterade 

också ett brev med provsvar och samma uppmaning, men de blev dessutom uppringda av 

en sjuksköterska som ånyo informerade om provsvaret och dess betydelse. Sjuksköterskan 

informerade även om koloskopin och dess förberedelser inklusive undersökningens risker 

och nytta. Resultatet justerades statistiskt för olika predisponerande faktorer avseende att 

göra sin uppföljande undersökning. Resultatet visade att interventionsgruppen (tabell 3c), 

där sjuksköterskan dessutom informerade per telefon, accepterade att göra sin koloskopi i 

signifikant i högre grad. De gjorde sin koloskopi till 90 procent mot 72 procent i 

kontrollgruppen 

Italien 

I den randomiserade italienska studien av Zorzi et al. (2014), undersöktes olika 

inviteringsmodaliteter som en faktor för att öka deltagandegraden till den uppföljande 

koloskopin. Studien beskrev att inom de regionala organiserade, populationsbaserade 

screeningprogrammen användes olika metoder vid inviteringen av de selekterade. Denna 

studie involverade nio screeningprogram från sex olika spridda regioner i Italien. En första 

randomisering skedde mellan invitering per brev alternativt per telefon. De som inte 

hörsammade den initiala kallelsen remitterades därefter ytterligare till uppföljande 

invitering via brev eller via rådgivande möte med sin primärvårdsläkare, eller via ett möte 

med en ”screening specialist practitioner” som kunde vara en sjuksköterska eller en 

”healthcare-assistant” med specifik träning. Följsamheten efter den initiala inviteringen var 

samma oavsett om det skedde per brev, 86 procent, eller via telefon, 84 procent. Bland de 

som var non-responders efter den initiala inviteringen var följsamheten 50,4 procent och 

signifikant högre hos de som återkallats via ett möte med en ”screening specialist 

practitioner” (tabell 3c), än de som återkallats via brev, 38,1 procent, eller via ett möte med 

sin primärvårdsläkare, 30,8 procent.  

England 

I den engelska retrospektiva kohortstudien genomförd av Plumb et al. (2017) inom det 

engelska organiserade populationsbaserade screeningprogrammet BCSP (English Bowel 

Cancer Screening Programme), undersöktes patienternas anledningar till att inte genomföra 

sin uppföljande koloskopi. Studien genomfördes inom två av programmets 62 

screeningcentra. Retrospektiva data samlades via 66 selekterade personers journaler och 

analyserades i enlighet med etablerad kvalitativ forskningsmetodologi. Forskarna fann 

totalt 93 noterade anledningar till varför patienterna avstod sin uppföljande koloskopi. 

Dessa (tabell 2c) delades in i sju olika kategorier vilka anges i fallande ordning. 1: Ovilja 

att göra koloskopi, (30,1 procent). 2: Andra åtaganden att sköta, (22,6 procent). 3: 

Tro/övertygelse om att FOBT provsvaret var falskt, (17,2 procent). 4: En annan 

komorbiditet som prioriterades, (15,0 procent). 5: Hade redan utfört eller bokat koloskopi 

inom annan regi, (7,5 procent). 6: Praktiska barriärer såsom exv. avsaknad av transport, 

(5,4 procent). 7: Misslyckades att genomföra förberedelserna med diet och laxering, (2,2 

procent). De vanligaste enstaka anledningarna var oviljan att behöva gå igenom en 
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koloskopi och att vara iväg hemifrån (tabell 2c). Studieförfattarna tar även upp i resultatet 

att flera angivna anledningar för att avböja koloskopin egentligen var temporära 

anledningar snarare än permanenta, som till exempel en förkylning eller en kortare 

semesterresa utomlands. Anledningar som faktiskt inte hindrar att koloskopin skulle kunna 

genomföras vid en senare tidpunkt. 

Tabell 2: Sammanställning av faktorer som påverkar deltagandet negativt 

2a: Organisatoriska faktorer Land 

FOBT-svaret saknades i journalen  USA 

Inte bokat patienten till förberedande informationsbesök  USA 

Inte kallat patienterna till förberedande informationsbesök  USA 

Uppskjuten undersökning USA 

Geografiskt avstånd  Frankrike 

2b: Läkarfaktorer Land 

Patienten skulle inte screenats alls relaterat till 

komorbiditet (komorbiditet som hindrar koloskopi) 

USA 

Patienten skulle inte screenats då den nyss gjort koloskopi USA 

Inte remitterat den selekterade till koloskopi USA 

Patienten aldrig informerad om sitt FOBT-provsvar och 

om ökad risk för CRC (Colorectal cancer/tjock- och 

ändtarmscancer) 

USA 

Inte besvarat endoskopienhetens krav på ytterligare 

information eller behov av ytterligare kompletterande 

provsvar  

USA 

Läkaren dokumenterat olika skäl till varför 

undersökningen ej skulle göras 

USA 

Dokumentation saknas om någon annan uppföljande 

undersökning gjorts 

USA 

Läkare av manligt kön Canada 

Läkare med internationell utbildning Canada 

Låtit den redan selekterade göra om sitt FOBT istället för 

koloskopi 

Frankrike 

Olika Primärvårdsläkare hade olika effekt på sina 

selekterades deltagandegrad 

Frankrike 

2c: Patientfaktorer  Land 

Vägran att göra undersökningen USA, Frankrike, England 

Ej följt diet- och/eller laxeringsregim USA, England 

Redan gjort koloskopi i annan regi USA, England 

Komorbiditet USA, England 

Hög ålder USA 

Uteblivit till bokad tid USA 

Aktiva hemorrojder USA 

Oro för kostnader USA 

Oro för risker USA 

Nyligen invandrat Canada 

Varit inlagd på sjukhus under tiden för uppföljning Canada 

Sämre kontinuitet i sina vårdkontakter Canada 

Socioekonomisk utsatthet Canada, Frankrike (Ferrat 

et al. (2013), Taiwan 



 

 

   

17 

 

Ogift Taiwan 

Gjort om sitt FOBT (istället för koloskopi) Canada, Frankrike 

Geografiskt avstånd Frankrike 

Att ha gjort FOBT för första gången Frankrike 

Att ha fått sitt FOBT-kit per brev Frankrike 

Tro/Övertygelse om att FOBT-svaret är falskt England 

Praktiska barriärer som t.ex. avsaknad av transport England 

Att prioritera egna andra åtagande att sköta England 

Ovilja att vara hemifrån England 

Temporära anledningar som förkylning eller kortare 

semesterresa 

England 

Tabell 3: Sammanställning av faktorer som påverkar deltagandet positivt 

3a: Organisatoriska faktorer Land 

Att läkaren nåddes av patientens FOBT-svar USA 

Tillräckligt med bokningsbara tider USA 

3b: Läkarfaktorer Land 

Läkarna får individuell feed-back avseende deras 

remitterings effektivitet 

USA 

3c: Patientfaktorer  Land 

”Nurse navigator” (resultatet är dock ej signifikant) USA 

Informationsmöten i grupp och även på flera språk USA 

Informationsmöte Face to face USA 

Muntlig och skriftlig information USA 

Kvinna USA 

Erfarenheter av tarmpolyper sen tidigare USA 

Asiatisk härkomst USA 

Inte engelska som modersmål USA 

Provsvarbrev till patienten med uppmaning att kontakta sin 

primärvårdsläkare och diskutera uppföljning 

Canada 

Fått sitt FOBT-kit direkt av sin primärvårdsläkare Frankrike 

Gift USA, Taiwan 

Informationssamtal med en ”screening specialist 

practitioner” 

Italien 

Telefonsamtal med en sjuksköterska som informerar om 

provsvar och förberedelser 

Sydkorea 

Ha en större upplevelse av hot från sjukdom och död i 

CRC-cancer 

Taiwan 

Upplevelse av att ha större anledning att undersöka sig 

relaterat till egna symtom 

Taiwan 

Att ha erfarenhet av CRC-cancer inom familjehistorien Taiwan 

Allmänt högre hälsomedvetande Taiwan 

Att ha en lägre grad av barriärer för att genomföra 

undersökningen 

Taiwan 

Hög grad av rädsla för CRC Japan 

Arbetslös Japan 

Erfarenhet av tarmsjukdom Japan 
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Tabell 4: Sammanställning av faktorer som har ringa påverkan på deltagandet 

Patient faktorer Land 

Materiell utsatthet Frankrike Dupont-Lucas 

et al., (2011) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Som Henricson (2012) anger är syftet med en litteraturöversikt att skaffa sig uppfattning 

om aktuell forskning i en viss forskningsfråga för att använda som underlag i 

evidensbaserat arbete. Denna litteraturöversikt syftade till att undersöka patienternas 

faktorer i valet att göra eller avstå sin uppföljande koloskopiundersökning efter positivt 

FOBT inom screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer.  

Ett alternativ till litteraturöversikt hade varit fokusgruppsintervjuer med selekterade 

patienter. Enligt Henricson (2012) är det en metod som är lämplig för att få en inblick i 

individers erfarenheter, värderingar och motiv i en komplex forskningsfråga. Det är även 

en lämplig metod för att undersöka känsliga ämnen. Dock är det en metod som tar mycket 

tid i anspråk relaterat till att metoden genererar ett stort material att bearbeta och analysera 

(Henricson, 2012). Författaren ansåg därför att det var lämpligare att först skaffa ett 

evidensbaserat underlag genom att undersöka aktuell forskning och att det inte fanns 

tidsmässigt utrymme att genomföra en intervjustudie inom ramen för en C-uppsats. 

Vid fastställande av artiklarnas urval som skulle ingå var ett viktigt kriterium att de skulle 

vara publicerade 2010 eller senare. Anledningen till det var att International Agency for 

Research on Cancer [IARC], som ingår i WHO, tillsammans med EU under 2010 gav ut 

sina guidelines (Segnan et al., 2010). Dessa guidelines med tydliga rekommendationer för 

arbete med tjock och ändtarmscancerscreening är baserade på genomgång av evidens. 

Även Socialstyrelsen refererar till EU guidelines i sina kvalitetsindikatorer för tjock- och 

ändtarmscancer (Socialstyrelsen, 2014b). Denna litteraturöversikt syftade till att uppdatera 

evidensen i forskningsfrågan. 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) valde författaren att utgå från orden i 

syftet, litteraturstudiens forskningsfråga, för att välja sökord. Dessutom utgjorde 

litteraturöversiktens urval grunden för begränsningarna som användes vid sökningen i 

databaserna. Men vid datainsamlingen visade det sig vara svårt att finna artiklar som 

passade litteraturöversiktens syfte i databaserna CINAHL complete och PsycINFO. För att 

säkerställa att sökningarna gjorts på ett riktigt sätt kontrollerades sökningarna och 

sökorden tillsammans med bibliotekarien vid Sophiahemmets högskola. I övrigt har 

urvalet, inom ramen för syftet, varit så öppet (ingen studiedesign har uteslutits) som det är 

möjligt för att inte begränsa fynden av artiklar. 

Enligt Henricson (2012) innebär reliabilitet och därmed pålitlighet i en litteraturöversikt att 

arbetet beskrivs så att det är reproducerbart. Därför valde författaren att numrera alla 

artiklar för att skapa spårbarhet i hur de valda artiklarna sökts fram. 

En av svagheterna i denna litteraturöversikt har varit att det enbart är en författare. Därmed 

har inga kreativa och kvalitetshöjande diskussioner kunnat ske. Diskussioner som hade mer 

efterliknat den verkliga situationen i en akademisk forskargrupp bestående av flera 

forskare. Det innebär även en risk för att tolkningar av materialet kan bli ensidigt trots 
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författarens syfte att vara objektiv och korrekt. I synnerhet vid bedömningarna av de funna 

studiernas kvalitet har avsaknaden av en medförfattare varit mycket tydlig. Säkerligen hade 

ett resonemang mellan två författare kunnat stärka kvaliteten i bedömningen. Författaren 

har bedömt studierna efter bästa förmåga i enlighet med Sophiahemmet högskolas 

bedömningsmall (Bilaga I.). Särskilt svårt var att bedöma användningen av adekvata 

statistiska metoder för denna författare på grundnivå. De funna artiklarna bedömdes av 

författaren, i enlighet med Sophiahemmet högskolas bedömningsmall, vara av medelhög 

till hög kvalitet. Därför valde författaren att redovisa dem alla.  

Avgränsningen till artiklar på engelska var relaterad till författarens språkkunskaper. 

Författaren har dock inte engelska som modersmål vilket också kan vara en svaghet. 

Därför har översättning och tolkningar av vissa ord och även sammanhang, ibland skett via 

webb-baserade lexikon. Dessa har ej kunnat diskuteras med en medförfattare för att minska 

risk för missförstånd och inkorrekta tolkningar. 

En annan svaghet är författarens egna ämnesspecifika och yrkesrelaterade kunskaper inom 

vald forskningsfråga vilket kan leda till risk för tolkningar relaterat till förutfattade 

förväntningar om resultatet då syftet vara att skaffa ökad kunskap inom forskningsfrågan. 

En av styrkorna i denna litteraturöversikt är dess tydligt definierade forskningsfråga och 

avgränsning. Positivt har även varit författarens ämnesspecifika och yrkesrelaterade 

kunskaper som kan ha gagnat förståelsen och innebörden av materialet och dess framtida 

användning.  

Vid innehållsanalysen, som gjordes i enlighet med Forsberg och Wengström (2015), visade 

resultatet att det fanns en för författaren oväntad heterogenitet mellan artiklarnas resultat. 

Efter fortsatt analys kunde denna heterogenitet förklaras av screeningprogrammens 

varierande grad av organisation i de olika länderna. Forskningsfrågan kunde slutligen 

besvaras då flertalet faktorer som påverkar de selekterades val avseende deltagandet i den 

uppföljande undersökningen kunde identifieras. Enligt Henricson (2012) är ett av 

forskningens mål att den vunna kunskapen ska kunna vara giltig även utanför studiens 

begränsade urval. Relaterat till screeningprogrammens heterogenitet i de funna artiklarna 

är det därför svårt att tänka sig att litteraturöversiktens resultat kan anses som allmängiltigt 

och därmed generaliserbart. Enbart de faktorer som var knutna direkt till patienterna tolkas 

av författaren som möjligen användbara och kanske generaliserbara för organiserade 

populationsbaserade screeningprogram. För att uppnå en möjlighet till ökad 

generaliserbarhet av litteraturöversiktens resultat kanske urvalet borde ha innefattat även 

en begränsning av studier gjorda inom organiserade populationsbaserade 

screeningprogram. Men den ytterligare begränsningen kunde ha riskerat att fynden av 

antalet artiklar som svarade mot syftet hade blivit för få.  

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens redovisade faktorer, som påverkar patienternas deltagande i den 

uppföljande koloskopin efter ett positivt FOBT, antyder att sjuksköterskan har en 

betydande omvårdnadsfunktion för att personcentrerat stödja de selekterade individerna att 

göra ett informerat autonomt val avseende sitt deltagande.  

Vid en jämförelse av de i resultatet redovisade patientfaktorer som har negativ påverkan 

(se tabell 2c) på valet att genomföra sin uppföljande koloskopi med de patientfaktorer som 

har en positiv påverkan (se tabell 3c), så är det framförallt stöd och information av en 

särskilt screeningutbildad sjuksköterska, individuellt eller i grupp, både muntligt och 
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skriftligt, som kan motverka de flesta av de negativt påverkande faktorerna. Som till 

exempel vägran att göra undersökningen (Carlsson et al., 2011; Ferrat et al., 2013; Green et 

al., 2014; Martin et al., 2016; Partin et al., 2017; Plumb et al., 2017), inte följt diet- och 

laxeringsregim (Carlsson et al., 2011; Plumb et al., 2017), lägre grad av rädsla för tjock- 

och ändtarmscancer (Ishikawa et al., 2013), tro/övertygelse att FOBT-svaret är falskt 

(Plumb et al., 2017), prioritering av egna andra angelägenheter (Plumb et al., 2017). De är 

alla faktorer som bör vara möjliga att påverka med personcentrerat stöd och motiverande 

information från en välutbildad screeningsjuksköterska. Även patientens logistiska 

barriärer kan en sjuksköterska bistå med genom till exempel bokning av sjukresor och 

bokning/ombokning av en undersökningstid som möjliggör genomförandet av den 

uppföljande koloskopin. Detta visades i en amerikansk systematisk review-artikel nyligen 

av Selby et al. (2017), där olika typer av interventioner undersöktes för att påverka 

deltagandet i den uppföljande koloskopin efter positivt FOBT. Alla interventioner på 

organisatorisk och läkarnivå visade låg grad av evidens medan en ”patient-navigator” som 

stödde patienterna i processen fram till genomförd koloskopi visade moderat evidens. Det 

fanns ingen intervention som visade hög evidens. Detta överensstämmer även med tidigare 

sammanställd evidens publicerad av EU (Segnan et al., 2010).  

I den engelska studien Plumb et al. (2017) sågs att några av de skäl (faktorer) som 

patienterna angivit för att inte göra sin uppföljande undersökning är skäl som faktiskt är 

mer av temporär art, såsom en förkylning eller en kortare semesterresa. Dessa faktorer bör 

enligt författaren vara möjliga för en välutbildad screeningsjuksköterska att bemöta med 

information. Dessutom kan sjuksköterskan också sondera om angivna skäl egentligen 

bottnar i andra rädslor eller barriärer och på så sätt personcentrerat stödja patienten. 

Sjuksköterskan har ett betydande ansvar och en viktig funktion inom screening och 

behöver för det ha specifik screeningkunskap för sin omvårdnadskapacitet vilket är väl 

beskrivet av Segnan et al. (2010). Förutom att koloskopin med förberedelser kan upplevas 

som tidsödande, obehaglig, besvärlig och skrämmande för patienten så innebär även det 

möjliga utfallet av koloskopin både risker och vinster för patienten. Risken att få en 

cancerdiagnos men även en möjlig vinst med en god sjukdomsprognos relaterat till tidig 

upptäckt av sjukdomen. Sjuksköterskan inom screening behöver även kunskap om och en 

kapacitet att personcentrerat stödja patienten relaterat till att beskedet om ett positivt FOBT 

har en negativ psykisk påverkan för individen, även om den är övergående (Brasso, 

Ladelund, Lidegaard Fredriksen & Jörgensen, 2010; Denters et al., 2013; Lindholm, 

Berglund, Kewhnter & Haglind, 1997). Socialstyrelsen (2014c) understryker, om ett 

screeningprogram ska anses vara godtagbart även ur etiskt perspektiv så behöver det 

psykiska välbefinnandet hos befolkningen hanteras inom screeningprogrammet. 

För att en patient ska kunna göra ett informerat val avseende att genomföra sin uppföljande 

koloskopi krävs egentligen inte ett möte med en vårdgivare, men det förutsätter att 

väsentlig information om risker och vinster delges på annat sätt, exempelvis i skriftlig 

form. Men för att det informerade valet ska kunna bli personcentrerat behöver ett möte 

komma till stånd mellan patient och vårdgivare (Edvardsson, 2010). Ett möte som kan vara 

både ”face to face” eller via telefon. Deltagande i screening är frivilligt (Socialstyrelsen, 

2014b; Törnberg, 2008). Så det informerade valet kan naturligtvis också slutligen leda till 

att vårdgivaren enbart bör respektera individens autonomi och dennes avböjande av 

koloskopi i enlighet med Patientlagen (SFS, 2014:821). 

Det finns studier där patienter som vägrar koloskopiundersökningen istället erbjuds att göra 

en DT-kolografi (datortomografi av tjocktarmen och ändtarmen). Då har den selekterade 
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patienten med höga barriärer för koloskopi åtminstone en möjlighet att bli undersökt och 

inte bara bli lämnad med ett positivt FOBT och dess innebörd. I en italiensk randomiserad 

studie av Sali et al. (2013) visades att patienter som vägrade koloskopi vid första inbjudan i 

högre grad accepterade att undersöka sig med DT-kolografi än med koloskopi vid den 

andra uppföljande inbjudan till undersökning. I Holland gjordes en randomiserad studie av 

de Wijkerslooth et al. (2012) där nästan 9000 individer inviterades. De fick besvara en 

enkät avseende deras anledningar till att göra, eller inte göra, den undersökning de 

randomiserats till. Visserligen var det primär screeningundersökning med koloskopi 

alternativt DT-kolografi (dvs. utan förgående provtagning med FOBT) som avsågs i denna 

studie. Det var signifikant fler som avböjde att göra koloskopi än DT-kolografi. Den 

främsta anledningen uppgavs vara förväntningar om hur besvärlig och otrevlig både 

koloskopin och den förberedande laxeringen skulle vara. Men det angavs även att det tog 

alldeles för mycket tid och ansträngning att genomföra undersökningen. Enligt EU 

guidelines (Segnan et al., 2010) finns ännu inte evidens för att använda DT-kolografi som 

rutinmetod inom screening. Det saknas evidens för metodens påverkan på incidens och 

mortalitet i tjock- och ändtarmscancer, metoden har lägre sensitivitet för upptäckt av 

mindre tarmpolyper och vid patologiska fynd i tarmen behöver ändå en koloskopi göras 

med provtagning för att ställa diagnos med histopatologisk undersökning. Dock kan detta 

eventuellt ändå vara en möjlighet i framtiden för liten grupp av patienter med höga 

barriärer för koloskopi. 

Att göra sin koloskopi efter ett positivt FOBT är viktigt, särskilt vid ett prov som visat 

höga värden av blod i avföringen. Det har beskrivits i en nyligen publicerad retrospektiv 

studie från Taiwan (Lee et al., 2017) där 59 389 individer undersöktes inom det nationella 

screeningprogrammet. Studien visade att genomgången koloskopi efter ett positivt FOBT 

ledde till drygt en halvering av dödsfall i tjock- och ändtarmscancer. Bland de som inte 

gjorde sin uppföljande koloskopi fanns ett samband med ökad risk för död i tjock- och 

ändtarmscancer i ett dos-respons förhållande. 

Det är även väsentligt att den uppföljande koloskopin görs inom rimlig tid. Dröjer det upp 

till 12 månader efter positivt FOBT minskar nyttan med screeningen nästa tio procent. 

Medan en koloskopi utförd inom tre månader har enbart en liten negativ påverkan på risk 

för död i tjock- och ändtarmscancer (Meester et al., 2016). Även Corley et al. (2017) fann 

att det var högre risk för tjock- och ändtarmscancer med mer avancerade stadier om 

koloskopin gjordes 10 månader efter positivt FOBT, mot att göra den redan inom åtta till 

30 dagar. De påpekade dock att ytterligare forskning krävs för att fastställa sambandet. 

Artiklarna i denna litteraturöversikt representerar screeningprogram från flera länder i 

världen. Screeningprogrammens grad av organisation varierar. Denna heterogenitet i grad 

av organisation avspeglas i faktorerna associerade med patienternas beslut att genomföra 

eller avstå sin uppföljande koloskopi efter ett positivt FOBT. Schreuders et al. (2015) har i 

en global sammanställning av existerande screeningprogram för tidig upptäckt av tjock- 

och ändtarmscancer, beskrivit skillnader som kan bestå i hur långt implementationen av 

programmen har kommit och screeningprogrammens respektive grad av organisation (från 

opportunistisk till organiserad populationsbaserad screening). Beskrivningen inkluderar 

även nationernas olika förutsättningar såsom ekonomi, hälsovårdsstruktur, infrastruktur, 

möjlighet att identifiera targetpopulationen, tillgång till cancerregister osv. vilka också 

påverkar screeningprogrammen och dess möjligheter till effekt. Att screeningprogrammen 

i världen och rapporteringen av desamma är så heterogena innebär att jämförelser dem 

emellan är svåra att göra enligt Bulliard et al. (2014). Screeningprogrammen som 

presenteras under resultat i denna litteraturöversikt har olika grad av organisation. Lägst 
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grad av organisation har USA i jämförelse med de andra länderna (Schreuders et al., 2015). 

Den amerikanska screeningen är fortfarande till stor utsträckning opportunistisk. Canada 

har i alla sina regioner startat eller har pågående implementering av organiserad tjock- och 

ändtarmscancerscreening. Frankrike och England har organiserad screening, medan det i 

Italien pågår en roll-out. I många asiatiska länder finns organiserade populationsbaserade 

screeningprogram och det innefattar Japan, Taiwan och Sydkorea (Schreuders et al., 2015). 

Det regionala screeningprogrammet för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i 

Sverige, i region Stockholm och Gotland, är organiserat och populationsbaserat (Blom et 

al., 2014; Törnberg et al., 2010). I enlighet med de rekommendationer som finns från EU 

(Segnan et al., 2010) samt Socialstyrelsen (2014a) är det rimligt att anta att det kommande 

svenska nationella screeningprogrammet också kommer att vara organiserat och 

populationsbaserat. Det regionala screeningprogrammet organiseras och samordnas i sin 

helhet via en central screeningenhet (Blom et al., 2014; Törnberg et al., 2010) utan att 

engagera primärvård och primärvårdsläkare vilket är vanligt i en del organiserade 

screeningprogram som till exempel i Frankrike (Dupont-Lucas et al., 2011; Ferrat et al., 

2013). Därmed borde både de organisatoriska och läkarrelaterade påverkande faktorerna, 

redovisade i denna litteraturstudies resultat, vara av lägre betydelse för svenska 

förhållanden.  

Populationens grad av deltagande både vid primär och sekundär undersökning är de 

viktigaste kvalitetsmåtten på ett screeningprograms möjligheter att uppnå effekt på 

minskad dödlighet i avsedd sjukdom (Segnan et al., 2010; Socialstyrelsen, 2014b). 

Kunskap om de faktorer som påverkar deltagandet är nödvändiga för att uppnå ett högt 

deltagande. Inom det svenska regionala screeningprogrammet, Stockholm – Gotland, 

behövs forskning även inom detta område, för att uppnå kunskap om och förståelse för de 

selekterades faktorer i deras beslut att genomföra eller avstå den uppföljande koloskopin. 

Litteraturstudiens resultat är internationella och de behöver speglas efter svenska 

förhållanden relaterat till svårigheten att jämföra screeningprogram vilket visats av 

Bulliard et al. (2014). Med ökad kunskap om de svenska patienternas faktorer skulle det 

kunna vara möjligt att utarbeta metoder för att möta patienternas barriärer och bättre stödja 

dem i processen att fullfölja sitt redan påbörjade screeningdeltagande. En förhoppning är 

att detta även skulle kunna leda till en effektivisering och tidsvinst för sjuksköterskorna i 

arbetet med de screeningselekterade vid provsvarsmeddelande och bokning av koloskopi. 

Författaren ser detta som en ytterligt viktig etisk och även psykologisk fråga, som 

screeningprogrammet har ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra så att ingen person ska 

behöva lämnas med ett provsvar som innebär ett hot om dödlig sjukdom.  

Slutsats 

Litteraturöversiktens redovisade faktorer som påverkar patienternas deltagande i den 

uppföljande koloskopin antyder att sjuksköterskan har en betydande omvårdnadsfunktion 

för att personcentrerat stödja de selekterade individerna att göra ett informerat autonomt 

val avseende sitt deltagande. Litteraturöversiktens artiklar representerar screeningprogram 

från flera olika länder i världen med en varierande grad av organisation vilket innebär en 

osäkerhet om generaliserbarheten för svenska förhållanden. Det har givit en insikt om att 

forskningsfrågan behöver studeras ytterligare, även inom det svenska regionala 

screeningprogrammet. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

1. 

Carlson, 

Kirby, 

Casadei, 

Partin, 

Kistler, 

Walter 

2011 

USA 

Lack of follow-up 

after fecal occult 

blood testing in 

older adults: 

inappropriate 

screening or failure 

to follow up? 

Syftet var att undersöka 

varför äldre personer (> 

70 år), inte gör sin 

uppföljande koloskopi, 

efter ett positivt FOBT 

[fecal occult blood test]. 

Om anledningen till att 

undersökningen inte görs 

kan vara relaterat till 

patienternas 

komorbiditet, 

patienternas preferenser 

eller organisatoriska 

brister vilket skulle 

kunna leda till 

försummad uppföljning 

av patienterna. 

En prospektiv kohortstudie där 

data hämtas via patienternas 

medicinska journaler. 

2410 personer inkluderades 

och följdes relaterat till sitt 

FOBT-resultat. 212 personer 

hade positivt FOBT.  

106 personer i kohorten avled 

under året undersökningen 

pågick. 

 

N=2410 

(106) 

Det var 212 personer som hade positivt 

FOBT, av dessa gjorde enbart 42 

procent en fullständig 

tarmundersökning (koloskopi eller 

motsvarande) inom ett år. Det var 38 

procent som hade en redan 

dokumenterad samsjuklighet som 

hindrade uppföljande undersökning och 

dessa skulle inte screenats alla.  

Den vanligaste anledningen till att 

personerna inte gjorde någon 

uppföljande undersökning berodde på 

att FOBT-svaret saknades i journalen 

hos 43 procent. Det var 26 procent som 

vägrade uppföljande undersökning. Det 

var patienter, 12 procent, som 

påverkades av att undersökningarna 

sköts upp. Hos tio procent av 

patienterna förelåg allvarliga 

hälsoproblem som omöjliggjorde 

undersökning. Vissa patienter, fem 

procent, kunde inte följa dietregimen 

eller så hade de aktiva hemorrojder. 

Hos två procent hade läkaren 

dokumenterat diverse skäl till att 

undersökningen inte borde göras. 

Slutligen var det två procent som redan 

hade gjort en koloskopi men i annan 

regi. 

II 

P 

2.  

Cha, Joung, 

Kwang, Shin, 

Park 

Telephone reminder 

call in addition to 

mailing notification 

improved the 

Syftet var att undersöka 

om det var möjligt att 

öka acceptansen och 

deltagandet för en 

En kontrollerad interventions-

studie inom ramen för det 

Sydkoreanska nationella 

organiserade 

N= 90 

(0) 

 

Resultatet justerades statistiskt för 

olika predisponerande faktorer 

avseende att göra sin uppföljande 

undersökning. Resultatet visade att 

II 

CCT 
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2011 

Syd Korea 

 

 

acceptance rate of 

colonoscopy in 

patients with a 

positive fecal 

immunochemical 

test 

uppföljande koloskopi-

undersökning efter ett 

positivt FOBT genom en 

intervention. 

Interventionen innebar 

tillägget av ett 

telefonsamtal med en 

sjuksköterska till rutinen 

att enbart sända ett 

provsvarsbrev med en 

uppmaning om att göra 

en koloskopi inom ett år. 

var möjligt att öka 

acceptansen och 

deltagandet för en 

uppföljande koloskopi-

undersökning efter ett 

positivt FOBT. 

 

populationsbaserade 

screeningprogrammet Två hela 

års-kohorter av individer 

undersöktes. Alla som deltog 

under 2009 var kontrollgrupp 

och alla som deltog 2010 var 

interventionsgrupp. Totalt 

8318 individer, och av dessa 

hade 90 patienter positivt 

FOBT. Kontrollgruppen, 50 

patienter under 2009, fick 

sedvanlig 

provsvarsinformation och 

koloskopirekommendation per 

post. Interventionsgruppen, 40 

patienter under 2010, fick 

sedvanlig information med 

tillägg av ett telefonsamtal 

med en sjuksköterska där 

provsvarets innebörd 

förklarades och patienten 

uppmuntrades till att göra sin 

koloskopi. 

interventionsgruppen, där 

sjuksköterskan dessutom informerade 

per telefon, accepterade att göra sin 

koloskopi i signifikant i högre grad. De 

gjorde sin koloskopi till 90 procent mot 

72 procent i kontrollgruppen. 

3.  

Cheng, Li, 

Chia, Huang, 

Chiu, Chan, 

Chiu 

2017 

Taiwan 

 

Factors affecting 

compliance with 

confirmatory 

colonoscopy after a 

positive fecal 

immunochemical 

test in a national 

colorectal screening 

program 

Syftet var att undersöka 

de faktorer som påverkar 

viljan att genomgå en 

uppföljande koloskopi 

efter ett positivt FOBT 

inom det nationella, 

organiserade, 

populationsbaserade 

screeningprogrammet.  

En tvärsnittsstudie inom det 

nationella 

screeningprogrammet.  

Stratifierad slumpvis 

rekrytering av ett 

proportionerligt antal deltagare 

från nationens alla regioner. 

Telefonintervjuer av personer 

med positivt FOBT med hjälp 

av en validerad 

semistrukturerad enkät.  

N=3000 

(193) 

Alla faktorer som rapporterats har 

angivits vara signifikanta. Viljan att 

genomföra den uppföljande koloskopin 

var högre hos personer som upplevde 

ett större hot av sjukdom och död i 

CRC [CRC = Colorectal cancer = 

Tjock- och ändtarmscancer], och som 

hade lägre barriärer mot att undersöka 

sig då de förbisåg att koloskopin kunde 

vara obekväm eller innebära risker, 

hade högre skäl till att undersöka sig 

relaterat till egna symtom eller en 

familjehistoria med CRC-cancer, samt 

hade en allmänt högre grad av 

medvetet hälsobeteende. Medan ogifta 

personer undersökte sig i lägre grad.  

II 

P 
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4. 

Correia, 

Rabenneck, 

Baxter, 

Paszat, 

Sutradhar, 

Yun, 

Tinmouth 

2015 

Canada 

 

Lack of follow-up 

colonoscopy after 

positive FOBT in an 

organized colorectal 

cancer screening 

program is 

associated with 

modifiable health 

care practices 

Syftet var identifiera 

faktorer relaterade till 

patient, läkare och 

tidigare 

hälsovårdserfarenhet 

som hindrar att en 

uppföljande koloskopi 

görs inom sex månader 

efter ett positivt FOBT. 

 

Retrospektiv kohortstudie 

inom ett organiserat 

populationsbaserat 

screeningprogram i Ontario, 

ColonCancerCheck [CCC]- 

program. Data inhämtades via 

hälsojournaler och det 

dataadministrativa systemet 

inom CCC-programmet. 

N=21 839 

(0) 

Det var 64 procent i den undersökta 

kohorten gjorde sin uppföljande 

koloskopi inom sex månader. 

Att nyligen ha gjort en koloskopi (inom 

två år), gjort om sitt FOBT-prov eller 

varit inlagd på sjukhus under 

uppföljningsperioden var de vanligaste 

faktorerna som gjorde det mindre 

troligt att personen skulle göra sin 

uppföljande koloskopi inom sex 

månader från provsvar. Även personer 

bosatta i låginkomstområden eller som 

nyligen invandrat, och hade sämre 

kontinuitet i sina vårdkontakter hade 

lägre grad av uppföljning. Samma 

gällde patienter med läkare av manligt 

kön eller läkare med internationell 

utbildning. 

II 

R 

5. 

Dupont-

Lucas, 

Dejardin, 

Dancourt, 

Launay, 

Launoy, 

Guittet 

2011 

Frankrike 

 

Socio-geographical 

determinants of 

colonoscopy uptake 

after faecal occult 

blood test 

Syftet var att undersöka 

vilken påverkan 

materiell utsatthet och 

geografiskt avstånd har 

på genomförandet av 

den uppföljande 

koloskopin efter positivt 

FOBT. 

Retrospektiv kohortstudie. 

Data samlades till denna studie 

från två tidigare genomförda 

och publicerade (2009) studier. 

De tidigare studierna 

omfattade populationen i två 

franska regioner vilka 

undersökte skillnaderna i utfall 

mellan två olika typer av 

FOBT. 

N=4320 

(189) 

Uppföljande koloskopi gjordes av 83,8 

procent inom mediantiden 66 dagar 

efter positivt FOBT. Geografiskt 

avstånd hade en signifikant negativ 

påverkan på genomförandet av den 

uppföljande undersökningen. Medan 

materiell utsatthet ringa påverkan på 

deltagandegraden. 

 

II 

R 

6. 

Ferrat, 

Breton, 

Veerabudun, 

Bercier, Brixi, 

Khoshnood, 

Paillaud, 

Attali, 

Bastuji-Garin 

2013 

Colorectal cancer 

screening: factors 

associated with 

colonoscopy after a 

positive faecal 

occult blood test 

Syftet var att identifiera 

prediktorer som leder till 

fördröjd eller ej 

genomförd koloskopi 

efter positivt FOBT, 

samt att utvärdera 

husläkarens (“GPs”) roll 

i sammanhanget. 

Retrospektiv kohortstudie. 

Studien omfattade 

populationen i det regionala 

screeningprogrammet i 

distriktet Val-de-Marne, ett 

förortsområde till Paris. 

N=2369 

(161) 

Uppföljande koloskopi gjordes av 90 

procent av deltagarna. Det var 45,2 

procent som gjorde sin undersökning 

inom 58 dagar medan 44,8 procent 

gjorde den först efter 58 dagar. Ingen 

undersökning gjordes av 4,6 procent 

och för 5,4 procent saknas data. 

Vanligaste anledningen till att inte göra 

sin koloskopi var vägran, 43 procent. 

26 procent gjorde istället om sitt FOBT 

II 

R 
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Frankrike och hos 31 procent var anledningen 

okänd. Att inte genomföra sin 

koloskopi eller avsaknad om 

information om genomförd koloskopi 

inom 12 månader var mer vanligt hos 

individer som levde i socioekonomiskt 

utsatta områden. Däremot var det inte 

kopplat till att dröja med att genomföra 

sin undersökning. Att få sitt FOBT-kit 

direkt av sin distriktsläkare ökade 

graden av genomförande till skillnad 

mot att istället ha fått det per brev. Att 

inte göra sin koloskopi eller att dröja 

med att undersöka sig var förknippat 

med att ha gjort FOBT för första 

gången. Det var signifikanta skillnader 

mellan de selekterades grad av 

genomförande av sin undersökning 

mellan olika distriktsläkare. 

7. 

Green, 

Anderson, 

Wang, 

Vernon, 

Chubak, 

Meenan, 

Fuller 

2014 

USA 

Results of nurse 

navigator follow-up 

after positive 

colorectal cancer 

screening test: a 

randomized trial. 

Syftet med studien var 

att undersöka om ett 

tillägg av en ”nurse 

navigator” skulle öka 

antalet patienter som 

valde att genomföra sin 

koloskopi efter ett 

positivt FOBT eller en 

positiv sigmoideoskopi. 

Randomiserad, enkel blind, 

interventionsstudie. Detta var 

en uppföljande studie till en 

tidigare genomförd och 

rapporterad större studie 

genomförd bland 21 

primärvårds-kliniker i 

Washington State. I denna 

studie deltog personer med ett 

positivt FOBT eller en positiv 

sigmoideoskopi, remitterade 

för en uppföljande koloskopi-

undersökning. De 

randomiserades mellan 

sedvanlig hantering och 

sedvanlig hantering med 

tillägg av en ”nurse navigator” 

som spårade och stöttade de 

remitterade på flera sätt i 

N=147 

(7) 

Det var 85,7 procent av 

studiedeltagarna som gjorde sin 

koloskopi inom 6 månader. Det var fler 

i interventionsarmen, dvs. de som fick 

stöd av en ”nurse navigator”, (91,0 

procent) som genomförde sin 

koloskopi. Till skillnad mot de som 

fick sedvanlig hantering (80,8 procent). 

Skillnaden var inte statistiskt 

signifikant relaterat till att det 

inkluderades färre deltagare i studien 

än vad Power-beräkningen som gjordes 

innan studiestart krävde. Anledningar 

för att inte göra sin koloskopi var 

vägran att göra undersökningen, 

missade bokningar, oro för risker, oro 

för kostnader samt samsjuklighet. 

II 
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processen mot att genomföra 

den uppföljande koloskopin. 

8. 

Ishikawa, 

Zheng, 

Nishiuchi, 

Suda, 

Hasumi, Saito 

2013  

Japan 

Classification tree 

analysis to enhance 

targeting for follow-

up exam of 

colorectal cancer 

screening. 

Syftet var dels att 

identifiera subgrupper 

med samma mönster och 

karaktär i att avstå 

uppföljande koloskopi 

efter ett positivt FOBT, 

men även att undersöka 

skillnaderna mellan de 

olika subgrupperna för 

att kunna utveckla 

skräddarsydda 

interventioner för de 

olika grupperna i 

framtiden. 

Prospektiv kohortstudie. 

Screeningdeltagare i Omiya-

distriktet i närheten av Tokyo 

bjöds in att svara på en 

anonym baseline-enkät inför 

att de skulle göra sitt FOBT. 

Enkäten återlämnades 

tillsammans med provet till 

kliniken. Av dessa återstod 

143 individer med positivt 

FOBT. Data avseende 

genomförd uppföljande 

koloskopi hämtades från 

studiedeltagarnas journaler. 

Förutom data kring genomförd 

koloskopi bedömdes även 

sociodemografiska och 

psykologiska faktorer. 

Dessutom insamlades 

uppgifter om ev. familje-

historia av CRC, ev. tarm-

sjukdom, om tidigare 

screeningdeltagande, om 

tidigare FOBT och om tidigare 

positivt FOBT och i så fall om 

tidigare genomförd 

uppföljande koloskopi. Via 

insamlade variabler gjordes en 

analys och ett klassifikations 

träd ställdes upp för att skapa 

subgrupper. 

N=143 

(0) 

Av de 143 studiedeltagarna var det 

74,1 procent som genomförde sin 

uppföljande koloskopi.  

För alla deltagare var rädsla för CRC-

cancer den gemensamt högsta 

predikterande faktorn för valet att 

genomföra sin uppföljande koloskopi. 

Via sitt klassifikationsträd identifiera 

forskarna fyra subgrupper: 

1. Individer med hög grad av rädsla för 

CRC, arbetslösa, med en historik av 

tarmsjukdom. (100 procent gjorde 

koloskopi).  

2. Individer med en hög grad av rädsla 

för CRC, arbetslösa men utan någon 

historik av tarmsjukdom. (82,4 procent 

gjorde koloskopi).  

3.Individer med en hög grad av rädsla 

för CRC, anställda. (66,7 procent 

gjorde koloskopi). 

4. Individer med lägre grad av rädsla 

för CRC-cancer. (66,7 procent gjorde 

koloskopi). 

II 

P 

9. 

Issaka, Singh, 

Oshima, 

Laleau, 

Rachocki, 

Chen, Day, 

Inadequate 

Utilization of 

Diagnostic 

Colonoscopy 

Following 

Abnormal FIT 

Syftet var att undersöka 

hur många som 

genomförde sin 

koloskopi inom ett år 

från positivt FOBT inom 

ett integrerat Safety-net 

Retrospektiv kohortstudie. 

Studien gjordes, via 

journaldata, inom ett 

amerikanskt integrerat Safety-

net system som omfattade 11 

primärvårdskliniker och en 

N=2238 

(0) 

Det var 55,6 procent av patienterna 

som genomförde sin uppföljande 

koloskopi inom ett år. 13 procent 

remitterades aldrig vidare för koloskopi 

och av dessa var det 49 procent där det 

inte fanns någon dokumentation om att 

II 
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Sarkar, 

Somsouk 

2017 

USA 

Results in an 

Integrated Safety-

Net System 

system i San Fransisco 

för att förstå vad som 

hindrar alternativt 

möjliggör det. Dessutom 

söktes kunskap om 

vårdens koordinering 

mellan primärvård och 

gastro-enterolog, samt 

om det blev noterat i 

patientens elektroniska 

journal hos primärvården 

när den uppföljande 

koloskopin inte gjorts. 

gastroenterologisk 

endoskopienhet.  

patienten informerats om sitt provsvar 

och den ökade risken för CRC. Av de 

patienter som remitterats men missade 

att komma till gastroenterologen så var 

det 62 procent som saknade 

dokumentation om någon uppföljande 

undersökning gjorts. De patienter som 

inte remitterats eller missat sitt besök 

hade i högre grad komorbiditet och 

dokumenterad användning av olagliga 

substanser. 

Studien visade att det signifikant var 

främst kvinnor, gifta personer, personer 

med asiatiskt ursprung och personer 

som inte hade engelska som första 

språk som genomförde sin koloskopi.  

10. 

Martin, Halm, 

Tiro, 

Merchant, 

Balasubraman

ian, 

McAllister, 

Sanders, Ahn, 

Pechero 

Bishop, 

Singal 

2017 

USA  

Reasons for Lack of 

Diagnostic 

Colonoscopy After 

Positive Result on 

Fecal 

Immunochemical 

Test in a Safety-Net 

Health System 

Syftet var att undersöka 

faktorer som gör att 

uppföljande koloskopi 

inte görs inom ett år 

efter ett positivt FOBT 

inom ett integrerat 

Safety-net health system 

i Dallas. 

Retrospektiv kohortstudie. 

Genomgång av elektroniska 

journaler av personer med 

positivt FOBT inom ett 

integrerat Safety-net health 

system. 

N=1267 

(14) 

Det var 42 procent patienter som inte 

gjorde sin uppföljande koloskopi. 

Patientrelaterade faktorer var orsaken 

till 57 procent (vägran eller att inte 

komma till bokad undersökning), 

vårdgivarfaktorer till 18 procent (inte 

remittera, inte besvara 

endoskopienhetens krav på ytterligare 

information/tester, inte undersöka 

patienter med samsjuklighet) och 

organisatoriska faktorer till 22 procent 

inte skickat brev eller bokat patienten 

till ett förberedande 

informationsbesök). Hos tre procent 

var anledningen okänd. Ingen skillnad 

sågs bland de yngre 50–55 år mot de 

äldre 61–64 år. 

III 
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11. 

Partin, 

Burgess, 

Burgess Jr, 

Gravely, 

Haggstrom, 

Organizational 

predictors of 

colonoscopy follow-

up for positive fecal 

occult blood test 

Syftet var att undersöka 

modifierbara 

organisatoriska faktorer 

och strukturer som 

bidrar till uppföljning 

med koloskopi efter 

Prospektiv kohortstudie. Data 

samlades via patienternas 

journaler på deras primärvårds 

och gastroenterologi-

mottagningar. Dessutom fick 

ledningen för dessa 

N=89 926 

(12 822) 

Det var 30 procent av patienterna 

gjorde sin koloskopi inom 60 dagar, 

och 49 procent gjorde den inom sex 

månader. Alla påverkande faktorer var 

signifikanta För att uppnå koloskopi 

inom 60 dagar var det viktigt att 
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P 

 



     

   BILAGA II 

VII 

 

Lillie, 

Nugent, 

Powell, 

Shaukat, 

Walter, 

Nelson 

2015 

USA 

results: an 

observational study 

positivt FOBT, inom 60 

dagar respektive sex 

månader. 

mottagningar besvara en 

enkätundersökning angående 

deras organisation och 

processer för dessa patienter. 

vårdgivarna fick kännedom om 

patientens provsvar, att det fanns 

tillräcklig mängd bokningsbara tider 

för undersökning, samt med en 

frekvent individuell feedback till 

vårdgivarna angående deras effektivitet 

avseende remittering utan onödig 

tidfördröjning. Dessutom var det 

gynnande när patienterna fick sin 

förberedelseinformation som 

gruppundervisning i kombination med 

information i både skriftlig och muntlig 

form. 

I resultatet nämndes även att 54 

procent av endoskopienheterna 

använde sig av överbokning för att 

minimera icke utnyttjade 

undersökningstider. 

12. 

Partin, 

Gravely, 

Burgess Jr, 

Haggstrom, 

Lillie, Nelson, 

Nugent, 

Shaukat, 

Sultan, 

Walter, 

Burgess 

2017 

USA 

 

Contribution of 

patient, physician, 

and environmental 

factors to 

demographic and 

health variation in 

colonoscopy follow-

up for abnormal 

colorectal cancer 

screening test 

results 

Syftet var att undersöka 

vilken roll patient-, 

läkar- och 

omgivningsfaktorer har 

för variationen i 

demografi och hälsa 

relaterat till uppföljning 

med koloskopi inom 6 

månader efter ett positivt 

FOBT. 

Prospektiv kohortstudie. Data 

samlades via patienternas 

journaler hos deras vårdgivare. 

N=76 243 

(12 330) 

Det var 50 procent som genomförde sin 

koloskopi inom sex månader. Högre 

ålder och samsjuklighet var negativa 

faktorer. Det var något fler 

afroamerikaner än vita patienter som 

genomförde sin undersökning. 

Patientfaktorer (som att vägra 

undersökning eller önskan om att göra 

undersökningen i privat regi istället) 

spelade större roll för variationen i 

uppföljningsgrad än läkarfaktorer 

(screening borde ej gjorts relaterat till 

att patienten nyligen redan hade 

undersökts med koloskopi).  

En positiv faktor var att ha haft 

tarmpolyper tidigare. 
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13. 

Plumb, 

Ghanouni, 

Rainbow, 

Djedovic, 

Patient factors 

associated with non-

attendance at 

colonoscopy after a 

positive screening 

Syftet var att undersöka 

patienters specifika, 

individuella 

beslutsfattande faktorer 

för att inte genomgå den 

Retrospektiv kohortstudie via 

patienters journaler inom det 

engelska tarmcancer-

screeningprogrammet (English 

Bowel Cancer Screening 

N=170 

(88) 

(16) 

Av 170 icke-deltagare hade 88 flyttat, 

dött osv. I sexton av de resterande 

journalerna kunde ingen relevant 

information fås. Bland de studerade 66 

patienterna uppgavs totalt 93 olika 
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Marshall, 

Stein, Taylor, 

Halligan, 

Lyratzopoulos

, von Wagner 

2017 

England 

faecal occult blood 

test 

uppföljande koloskopi-

undersökningen efter ett 

positivt FOBT inom ett 

populationsbaserat, 

organiserat 

screeningprogram. 

Programme, BCSP). 

Undersökningen genomfördes 

på två av de 62 

screeningcenters som 

programmet omfattar. 

Data extraherades från 

journalerna och bearbetades 

via etablerad kvalitativ 

forsknings-metodologi. 

anledningar till att inte genomföra 

uppföljande undersökning. Dessa 

kunde delas upp i sju olika kategorier. 

Anges i fallande ordning.  

1: Ovilja att göra undersökningen (30,1 

procent).  

2: Andra åtaganden att sköta (22,6 

procent).  

3: Tro/Övertygelse att FOBT 

provsvaret var falskt (17,2 procent).  

4: En annan komorbiditet som 

prioriterades (15,0 procent).  

5: Hade redan utfört eller bokat 

koloskopi inom annan regi (7,5 

procent).  

6: Praktiska barriärer såsom exv. 

avsaknad av transport (5,4 procent).  

7: Misslyckades att genomföra 

förberedelserna med diet och laxering 

(2,2 procent). De vanligaste enstaka 

anledningarna var oviljan att behöva 

genomgå en koloskopi och att vara 

iväg hemifrån. Många anledningar var 

inte permanenta som exv. en 

förkylning eller kortare semesterresa.  

14. 

Stock, 

Rabeneck, 

Baxter, 

Paszat, 

Sutradhar, 

Yun, 

Tinmouth 

2015 

Canada 

 

Mailed participant 

reminders are 

associated with 

improved 

colonoscopy uptake 

after a positive 

FOBT result in 

Ontario's 

ColonCancerCheck 

program 

Syftet var att undersöka 

resultatet av två 

pågående interventioner. 

Den ena interventionen 

avsåg en revidering av 

meddelandet om 

laboratoriesvaret till 

patientens primärvårds-

läkare angående 

patientens positiva 

FOBT med en 

påminnelse och en stark 

rekommendation om 

patientens behov av en 

Prospektiv kohortstudie. En 

studie utförd inom ett 

organiserat populationsbaserat 

screeningprogram i Ontario 

(ColonCancerCheck program) 

med konsekutiv enrollering för 

att följa effekterna av två 

samtidigt pågående 

interventioner under den 

avgränsade studieperioden. 

Data inhämtades via 

hälsojournaler och det 

dataadministrativa systemet 

inom CCC-programmet.  

N=39 105 

(0) 

 

Studien visade att patientinterventionen 

med ett informerande brev direkt ställt 

till patienten hade en modest men 

signifikant påverkan med en ökning om 

tre procent per månad.  

Läkarinterventionen hade ingen effekt 

alls. 
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uppföljande koloskopi. 

Den andra 

interventionen bestod i 

ett brev ställt direkt till 

patienten med 

information om positivt 

FOBT och 

nödvändigheten av att 

kontakta sin 

primärvårdsläkare för att 

diskutera en lämplig 

uppföljande 

undersökning. 

 

15. 

Zorzi, 

Rossi, Cogo, 

Falcini, 

Giorgi, 

Grazzini, 

Mariotti, 

Matarese, 

Soppelsa, 

Senore, Ferro, 

The PARC 

Working 

Group  

2014 

Italien 

  

 

A comparison of 

different strategies 

used to invite 

subjects with a 

positive faecal 

occult blood test to 

a colonoscopy 

assessment. A 

randomised 

controlled trial in 

population-based 

screening 

programmes 

Syftet var att undersöka 

skillnader i patienters 

deltagandegrad i den 

uppföljande koloskopin 

efter ett positivt FOBT 

relaterat till på vilket sätt 

individen inviterats till 

den uppföljande 

undersökningen. 

Randomiserad kontrollerad, 

parallell multi-arm, studie. 

Undersökningen utfördes inom 

nio av Italiens organiserade 

populationsbaserade 

screeningprogram. Två 

parallella armar med en första 

randomisering mellan initial 

invitering per brev alternativt 

initial invitering per telefon. 

Därefter randomiserades de 

som inte hörsammade 

kallelsen till en andra 

invitering, antingen per brev, 

eller via rådgivande möte med 

sin primärvårdsläkare eller via 

ett möte med en ”screening 

specialist practioner” (en sjuk-

sköterska eller ”healthcare-

assistant” med specifik 

träning).  All data samlades via 

screeningprogrammens 

dataadministrativa system. 

N= 3 781 

(4) 

Följsamheten efter den initiala 

inviteringen var samma oavsett om det 

skedde per brev (86 procent) eller via 

telefon (84 procent). Bland de som var 

non-responders efter den initiala 

inviteringen var följsamheten 50,4 

procent, och signifikant högre, hos de 

som återkallats via ett möte med en 

”screening specialist practitioner” än 

de som återkallats via brev (38,1 

procent) eller via ett möte med sin 

husläkare (30,8 procent).   

II 
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Kvalitetsbedömningen av artiklarna är gjord enligt Sophiahemmet Högskolas modifierade bedömningsunderlag, se Bilaga I: 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Kliniskt kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K).  

I = Hög, II = Medel, III = Låg.  


