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SAMMANFATTNING 

 

Både i Sverige och internationellt endoskoperar specialistsjuksköterskor mer och mer på 

grund av den ökade efterfrågan av nedre intestinala endoskopier. Trots stora volymer av 

undersökningar är kunskap om patienternas upplevelser och tillfredsställelse bristfälligt 

beskrivet.  

 

Syftet med studien var att beskriva aspekter som påverkade patienternas upplevelse av en 

nedre intestinal endoskopi utförd av en endoskoperande specialistsjuksköterska. 

 

Metoden som valdes var en litteraturstudie. Först gjordes en fritextsökning på Google 

Scholar, sedan gjordes sökningar på PubMed och Cinahl med riktade sökord. De sökord som 

användes var: Nurse Endoscopist, Patient satifaction, Patient experience, Nurse, Colonoscopy, 

Sigmoidscopy och Endoscopy. Artiklarna lästes igenom, granskades och analyserades 

gällande innehåll och vetenskaplig kvalitet. Sammanlagt valdes 19 artiklar att ingå i 

litteraturöversikten. 

 

Patienterna såg den nedre intestinala endoskopin som en process, där processen kan delas in i 

före, under och efter undersökningen. I resultatet framkom att tydlig och förståelig 

information under hela undersökningsprocessen är viktigt för patienten. Välinformerade 

patienter upplevde en högre tolerans samt har mindre oro inför undersökningen. 

Undersökningen upplevdes som intim och förknippad med smärta, obehag och oro. Att bli 

undersökt av en skicklig endoskopist av samma kön var viktigt.  

 

En endoskoperande specialistsjuksköterska utför undersökningar på ett högkvalitativt sätt ur 

ett medicinskt perspektiv, med helhetssyn på patientens situation och med hög patientnöjdhet. 

 

Slutsatsen var att undersökningen kan vara påfrestande för patienterna men trots det var 

majoriteten av patienterna nöjda med att bli undersökta av en specialistsjuksköterska som 

genomför undersökningen med hög kvalitet både medicinsk och omvårdnadsmässigt. Det var 

viktigt att göra patienten delaktig samt att skapa ett samspel mellan endoskopist och patient 

för att öka tryggheten hos patienten. 

 

Nyckelord: Patientupplevelse, Nedre intestinal endoskopi, Endoskoperande 

specialistsjuksköterska, Koloskopi, Sigmoideoskopi. 



  

  

                   

 

ABSTRACT  

 

Both in Sweden and internationally, nurse endoscopists are increasingly performing lower 

intestinal endoscopy because of the high demand. Despite large volumes of procedures, 

knowledge of the patient's experiences and satisfaction is insufficiently described.  

The aim of this study was to describe aspects that affect the patients' experience of a lower 

intestinal endoscopy performed by a nurse endoscopist. 

The method chosen was a literature review. First, a free text search on Google Scholar was 

conducted, followed by searches on PubMed and Cinahl with targeted keywords. The 

keywords used were: Nurse Endoscopist, Patient Satisfaction, Patient Experience, Nurse, 

Colonoscopy, Sigmoidoscopy and Endoscopy. The articles were reviewed and analyzed for 

content and scientific quality. A total of 19 articles were included in the literature review. 

Patients perceived the lower intestinal endoscopy as a process which can be divided into the 

phases; “before”, “during” and “after the procedure”. The result of the review showed that 

clear and understandable information throughout the investigation process is important for the 

patient. Well-informed patients experienced a higher tolerance and less anxiety before the 

procedure. Lower intestinal endoscopy is experienced as intimate and associated with pain, 

discomfort and anxiety. Being examined by a skilled endoscopist of the same gender was 

important. 

Nurse endoscopists perform lower intestinal endoscopy in a high-qualitative manner from a 

medical perspective, with a holistic view of the patient's situation and with high patient 

satisfaction. 

 

The conclusion was that the procedure may be strenuous for patients, but despite this, the 

majority of patients was satisfied to be examined by a nurse endoscopist, who conducts the 

procedure with high medical and nursing quality. It was important to make the patient 

involved and to create an interaction between endoscopists and patients to increase patient 

safety. 

Keywords: Patient experience, Lower intestinal endoscopy, Nurse endoscopist, Colonoscopy, 

Sigmoidoscopy 
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INLEDNING  

 

Flexibel sigmoideoskopi och koloskopi är standardmetoder för att påvisa eller åtgärda 

sjukdomar eller avvikelser i rektum och tjocktarmen. Invånarna i Sverige blir äldre vilket ökar 

risken för förändringar i mag/tarmkanalen. I samband med att den nationella colorektalcancer 

screeningen påbörjades 2008 i Stockholms läns landsting och region Gotland för att upptäcka 

cancer eller dess förstadier har behovet av endoskopiska undersökningar ökat. Det råder idag 

brist på läkare med endoskopikompetens vilket har lett fram till att sjuksköterskor utför allt 

fler endoskopiska undersökningar efter genomgången specialistutbildning. För många 

patienter är nedre intestinal endoskopi förknippat med obehag och smärta och trots att ett stort 

antal undersökningar utförs i Sverige saknas kunskap om patienternas upplevelser av 

undersökningen och systematiska utvärderingar om patientnöjdhet. 

BAKGRUND 

Endoskopi  
 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å) betyder endoskopi ”en metod att med kikarinstrument 

(endoskop) undersöka organ och kroppshålor från insidan”. Traditionellt delas de 

endoskopiska ingreppen in i övre endoskopi som innebär gastroskopi, och nedre endoskopi 

som innebär flexibel sigmoideoskopi och koloskopi.  

Endoskopins historia 
 

Många förknippar endoskopi med en modern uppfinning, dock är endoskopiundersökningar 

något som utvecklades redan för mer än 1000 år sedan för att kunna titta in i mag/tarmkanalen 

och diagnostisera och behandla åkommor och sjukdomar. Framstegen inom endoskopin har 

varierat mellan olika områden, vilket gör det svårt att urskilja en precis tidslinje av 

endoskopins utveckling (Läkartidningen, 2017). Redan 2640 f Kr finns citeringar från 

endoskopliknande undersökningar då egypterna skapade ett spekulum och använde solen som 

direkt ljuskälla för att kunna titta in i hålrum (Marks & Dunkin, 2013; Läkartidningen, 2017). 

 

Hippokrates (460–350 f Kr) beskrev hur inspektion av interna hemorrojder gjordes med hjälp 

av spekulum och år 70 e Kr hittades dessutom olika typer av spekulum som användes för bl.a. 

undersökning av rektum. På 1700-talet utvecklades endoskopin ytterligare då Conradi 

använde sig av optiken som förstoringsglas, prismor samt konkava och konvexa linser för att 

kunna se i kroppens håligheter. På 1800-talet skapades föregångarna till de moderna 

endoskopen nämligen primitiva metallrör med externa ljuskällor såsom vaxljus eller 

terpentinljus (Läkartidningen, 2017).  

 

Endoskopins fader tillskrivs oftast Bozzini som under 1806 utvecklade Bozzini Lichtlieter. 

Denna ljusledare användes dock aldrig på någon människa utan först 1867 användes en 

vidareutvecklad ljusledare för första gången på en människa av fransmannen Desormeaux. 

Han gav sin ljusledare namnet ”Endoscope”. På de första endoskopen utgjorde ljuskällan ett 

problem då de kunde utgöra brandrisk samt risk för brännskador för både patienter och läkare 

(Läkartidningen, 2017).  

Omkring 1850-talet beskrivs det första endoskopiska fotot av Czermak. I början av 1900-talet 

skedde många små och viktiga förbättringar kring optiken och ljuskällan.  
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Vidare har utvecklingen för att kunna fotografera håligheter skett tillsammans med Olympus 

där tekniken har förfinats och möjliggjort bättre bildtagning.  

Mellan åren 1970–1990 gjordes enorma framsteg och detta kallas för ”endoskopin gyllene 

era”. Endoskopin tog allt större plats för att diagnostisera och åtgärda sjukdomar i 

gastrointentestinalkanalen (Läkartidningen, 2017).  

Flexibel Sigmoideoskopi 
 

Flexibla endoskop utvecklades under första delen av 1900-talet då det var svårt att intubera 

med rigida endoskop och dessutom var det omöjligt att inspektera tunntarm och kolon med 

dessa endoskop. Mikulicz, Wolf samt Schindler är namn som nämns i uppfinningen av 

flexibla instrument, Schinlders instrument räknas också som prototypen för dagens instrument 

(Läkartidningen, 2017).  

Vid en flexibel sigmoideoskopi [FS] undersökning undersöks rektum, sigmoideum och ibland 

colon descendens (Lindberg & Nyhlin, 2016). Instrumentet är likt det instrument som används 

vid koloskopi. Hur långt endoskopisten kommer upp i tarmen är beroende på hur väl rengjort 

det är högre upp i tarmen samt hur obehagligt upplevs undersökning av patienten. Oftast 

behövs inget lugnande läkemedel ges till patienter vid en sigmoideoskopi. När patienten skall 

genomgå en FS tar patienten ett till två lavemang ca 2 timmar innan undersökningen eller i 

vissa fall dricker ett oralt laxativ (Maliampurakal, McMillan, Anderson, Horgan & Mansouri, 

2018). Sigmoideum är, om den är utsträckt, ca 50–70 cm lång och det är viktigt att tarmen är 

ihop fallen vilket gör att det är lättare att nå den proximala delen av sigmoideum (Haycock, 

Cohen, Saunders, Cotton & Williams, 2014).   

Koloskopi 
 

Den första koloskopiundersökningen utfördes i Japan 1958 med hjälp av samtidig röntgen. 

Utvecklingen av medicinskteknisk utrustning för endoskopi skedde i flera länder samtidigt där 

Japan, USA och Storbritannien var framträdande och utvecklade tidigt fiberendoskop 

(Haycock, et al., 2014). Koloskopi är standardmetoden för att undersöka terminala ileum, 

tjocktarmen och rektum. Koloskopier utförs vid misstanke om inflammation eller malignitet i 

tjocktarmen, diarrébesvär och/eller radiologiska tarmfynd. Vid positiva F-Hb (blod i avföring) 

fynd som används vid screening av kolorektalcancer fortlöper hanteringen vidare med att 

undersöka tarmen med koloskopi (Lindberg & Nyhlin, 2016).  

Patienter som ska genomgå en koloskopi behöver tömma tarmen på innehåll för att 

endoskopisten skall kunna visualisera hela tjocktarmen. Patienterna får inför undersökningen 

dricka laxeringsmedel. Vilka laxeringsmedel som används styrs oftast av riktlinjer som 

bygger på den bästa tillgängliga kunskapen. Många av patienterna upplever att det är 

ansträngande att genomgå en laxering. Studier har påvisat att en mindre mängd vätska är mer 

effektiv och patienterna klarar av det bättre vilket leder till en bättre följsamhet kring laxering 

(Corporaal, Kleibeuker & Koornstra, 2010).  Numera har de flesta enheterna gått över till att 

ordinera en splitt-dos av laxeringsmedlet, vilket innebär att den totala mängden av 

laxeringsmedlet delas upp i två lika stora delar. En mindre mängd laxeringsvätska måste 

drickas på samma gång, detta har påvisat att patienterna dricker oftare upp hela den 

ordinerade mängden vätska vilket i sin tur leder till att fler adenom hittas vid splitt-dos. 

Laxeringen börjar intas en dag innan undersökningen och avslutas samma dag som 

undersökningen (Radaelli et al., 2017).  
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Ytterligare kostrestriktioner inför koloskopiundersökningen är att patienten bör äta en 

fiberfattig diet under en veckas tid, då fiberrik mat annars kan vara kvar i tarmen och sikten 

blir skymd av kvarvarande avföring (Haycock et al., 2014). 

Genomförandet av sigmoideoskopi och koloskopi 
 

Vårdpersonalen som närvarar vid nedre intestinal endoskopi är vanligtvis en sjuksköterska 

och endoskopist (läkare eller specialistsjuksköterska inom endoskopi). Sjuksköterskans ansvar 

är att förbereda salen inför själva undersökningen, ta emot patienten och informera patienten 

hur undersökningen fortgår. Sjuksköterskan kontrollera att patienten har följt de instruktioner 

som skickats hem till patienten som tex kostråd, laxering och utsättning av vissa läkemedel. 

Sjuksköterskan ansvarar även för att en omvårdnadsjournal skrivs för varje patient. 

Endoskopisten kontrollerar inför undersökningen att sug samt koldioxid insufflatorn fungerar 

och att endoskopets distala del följer rattarnas rörelse och att ljuset fungerar. Innan 

undersökningens start ska patientens identitet kontrolleras. Under undersökningen assisterar 

sjuksköterskan endoskopisten vid biopsering, polypektomi eller andra endoskopiska 

interventioner samt har kontroll på patientens välmående (Haycock et al., 2014).  

 

Koloskopi och sigmoideoskopi påbörjas genom att patienten ligger på sin vänstra sida med 

benen lätt böjda och skopisten smörjer in anus på en bedövande salva. Endoskopisten känner 

med ett finger i anus för att se att det inte finns något hinder då första steget på 

undersökningen är blint då endoskopet förs in. Om inget hinder finns inleds undersökningen 

med att endoskopet, som är ett böjligt instrument införs in i tjocktarmen. Det finns olika 

endoskop beroende på vilken undersökning som ska göras. Med dagens teknik överförs bilden 

till en processor från ett videochip som sitter distal på endoskopet som sedan projiceras på en 

bildskärm. Skopisten manövrerar sedan sig upp till ceakum och helst bör även undersöka 

terminala ileum vid en koloskopi. Tidigare användes luft, men man har numera alltmer 

övergått till koldioxid för att få en bättre sikt i kolon samt att luften upplevs lite mer 

smärtsamt för patienten (Haycock et al., 2014). En del endoskopister använder vatten för att 

fixera tarmen och undvika loopar som lätt bildas när instrumentet förs in i tarmen (Garborg et 

al., 2014). Om problem uppstår under koloskopiundersökningen på grund av att tarmen bildar 

en loop eller svårighet att fortsätta längre upp i tarmen kan patienten ändra läge vilket kan 

göra att tarmen faller mer fördelaktigt. Vissa endoskopister ber patienten att vända sig på 

olika sidor utifrån var i tarmen de är. Det kan vara mycket smärtsamt för patienten när tarmen 

buktar sig eller bildar en loop, patienten själv kan också trycka på den punkt som gör ont eller 

så kan sjuksköterskan fixera tarmen med ett tryck på buken vilket gör att tarmen inte buktar 

(Haycock et al., 2014).  

Vid en sigmoideoskopi ligger patienten på samma sätt som vid en koloskopi, skillnaden är att 

instrumentet förs endast upp till sigmoideum och kolon descendes. Koloskopi och 

sigmoideoskopi är inte bara en diagnostisk undersökning, utan även olika terapeutiska 

interventioner kan utföras som polypektomi och hemostas (Haycock et al., 2014). En viktig 

terapeutisk åtgärd vid nedre intestinal endoskopi är borttagandet av adenom och polyper 

vilket leder till att risken för colorektalcancer minskar (Winawer et al., 1993). 

Patientupplevelser vid nedre intestinal endoskopi 
 

Varje individ är expert på upplevelsen av sin egen ohälsa och har den bästa vetskapen om sitt 

eget tillstånd och sin egen kropp (Edberg et al., 2015). För att undersöka patientupplevd 

kvalitet inom hälso-och sjukvården görs allmänna och återkommande nationella 

undersökningar.  
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För att undersöka upplevelser vid specifika undersökningar, som tex koloskopiundersökning 

behövs mer riktade undersökningar. Edberg et al. (2015) beskriver vikten av att göra patienten 

mer delaktig och aktiv i sina undersökningar. En koloskopiundersökning är förhållandevis en 

enkel undersökning, men kan vara förknippad med smärta och obehag hos en del patienter 

(Ylinen, Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2009). 

Många patienter upplever att en endoskopiundersökning är besvärlig och obehaglig. Smärtan 

och obehaget kan delvis uppstår på grund av för att koldioxid insuffleras in i tarmen samt 

läget på instrumentet. Det är vanligt förekommande att patienterna erhåller sedativa och 

analgetiska läkemedel vid undersökningen. Sedativa läkemedel minskar ångest och oro och 

analgetika ge smärtstillning (Norlén & Lindström, 2014).  

Enligt Svenska Akademins Ordbok (u.å) kan tillfredställelse definieras som belåtenhet och 

nöjdhet. I Nationalencyklopedin-NE (u.å) beskrivs patienttillfredsställelse som ” patientens 

emotionella reaktioner på den vård han eller hon erhåller”. Flera forskarlag har studerat vad 

patienterna upplever som viktiga aspekter. Enligt Yanai, Schushan-Eisen, Neuman och Novis 

(2008) där informationen till patienten ansågs som viktig och Schoen, Weissfeld, Bowen, 

Switzer och Baum (2000) fastslog att oro, ångest och endoskopisten ansågs som viktigt. Del 

Río, Baudet, Fernández, Morales, och Socas (2007) fann att väntetiden till undersökningen 

och att få undersökningen förklarad på ett förståeligt sätt ansågs som viktigt. 

En del medicinska kvalitetsmått anses vara de viktigaste måtten för att mäta kvaliteten av en 

koloskopi. Sådana mått är tex Adenoma Detection Rate [ADR], Ceakum Intubations Rate 

[CIR] och Intubation av terminala ileum och utdragningstid (Rex et al., 2015). Vid en FS är 

ADR ett viktigt medicinskt kvalitetsmått, men även hur långt instrumentet intuberades in i 

tarmen (Haycock et al., 2014).  Det är inte bara den medicinska kvaliteten som mäts i den 

endoskopiska utvärderingen utan patientens upplevelse är en viktig del vårdens resultat. I en 

studie av Mcentire, Sahota, Hydes och Trebble (2013) tillfrågades patienten vad de tycker är 

viktiga faktorer att beakta vid en koloskopiundersökning och det som framkom var: oro inför 

undersökningen, skopistens skicklighet, smärta under koloskopin, information om 

undersökningen, information om resultatet av undersökningen och i vissa fall önskan att bli 

undersökt av kvinnlig endoskopist. Trots detta saknas det standardiserade metoder och 

mätinstrument att mäta patientupplevelser vid koloskopiundersökningar, vilket är en stor brist 

(Sint Nicolaas et al., 2012).  

För att mäta patientnöjdhet vid nedre intestinal endoskopi har forskare använt olika metoder 

allt från enkäter som skickas ut innan och efter undersökningen (Mcentire et al., 2013) till att 

ta ut information från befintliga journalsystem samt att sjuksköterskor frågar om upplevelsen 

under tiden på uppvakningsavdelningen kort efter undersökningen (Ekkelenkamp, Dowler, 

Valori & Dunckley, 2013). Ett kvalitetssäkringsprogram för att utvärdera personcentrerad 

vård vid endoskopi har utvecklats i England, programmet använder patientrapporterad 

instrument Global Rating Scale [GRS] för att mäta patientupplevd kvalité vid undersökningen 

(Sint Nicolaas et al., 2012). I en studie av Saifuddin, Trivedi, King, Madsen och Marshall 

(2000) påvisades att det viktigaste för patienterna vid undersökningen var skopistens och 

sjuksköterskornas personlighet, skopistens skicklighet, den fysiska miljön samt hur lång tid 

undersökningen pågick. Enligt Ekkelenkamp et al. (2013) nådde de endoskopister som hade 

den högsta ceakum intubationsfrekvensen den högsta patientnöjdheten och skapade minst 

obehag för patienten. 
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Endoskoperande specialistsjuksköterskas profession  
 

Endoskoperande sjuksköterskors roll beskrevs första gången utav Spencer och Ready (1977) 

från Mayo Clinic.  

En specifik sjuksköterska fick 10 veckors utbildning - både teoretisk och praktisk och fick 

efter det att utföra sigmoideoskopier. I dag finns det endoskoperande sjuksköterskor i både 

Europa, Asien, Canada, USA och i Norden, men de flesta finns i Storbritannien. Utbildningen 

för endoskoperande sjuksköterskor är belagd på universitet där verksamhetsförlag praktik 

utförs på klinik. Både registrerade sjuksköterskor (RN) och nurse practitioner utför 

endoskopiska undersökningar i USA (DiSario & Sanowski, 1993). 

 

Den första utbildningen i Sverige hölls från 2006–2008 och var då en diplomutbildning.  

Denna form av utbildning varade fram till 2014 då utbildningen gjordes om till en 

specialistsjuksköterskeutbildning med en yrkesexamen och en magisterexamen i 

omvårdnadsvetenskap, omfattande 60 högskolepoäng. I Sverige finns ett 50-tal 

endoskoperande sjuksköterskor. Denna utveckling är i linje med den alltmer specialiserade 

och kvalificerad hälso- och sjukvården där det ställs högre krav för sjuksköterskans 

kompetens. En endoskoperande specialistsjuksköterska utför självständigt gastroskopier, 

sigmoideoskopier samt koloskopier. Föreningen för sjuksköterskor inom Gastroenterologi i 

Sverige (2018) har beskrivit i sin kompetensutvecklingsplan att den endoskoperande 

specialistsjuksköterskan får självständigt sätta diagnos, hantera patologisk-anatomisk diagnos 

[PAD] samt rekommendera behandling. Sjuksköterskan skall dessutom utifrån patientens 

sjukdomstillstånd anpassa den information som ges och verka för att patientens subjektiva 

uppfattning av välbefinnande bibehålls. Mottagandet av informationen skall ske utifrån 

patientens behov och förutsättningar och skall således utformas utifrån dessa premisser 

(Edberg et al., 2015) 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2016) har i sin kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med specialisering inom gastroenterologi beskrivit vikten av sjuksköterskans 

förmåga att kommunicera med patienter samt dess anhöriga, ha kunskap kring och kunna 

identifiera komplikationer vid gastroenterologiska tillstånd, samt känna till indikationer för 

endoskopiska undersökningar. Kompetensbeskrivningen beskriver vidare hur sjuksköterskan 

skall vägleda och stödja patienten i dennes behandling för att göra patienten mer delaktig i sin 

vård, samt att sjuksköterskan bör förvissa sig om att patienten har förstått den information 

som har getts.  En viktig del i sjuksköterskeprofessionen är att lindra patientens lidande 

avseende smärta och obehag (ICN, 2014).  

Personcentrerad vård  

 

Specialistsjuksköterskan ansvarar för att vården bedrivs utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. Patienten och dess anhöriga ska vara involverade så att patientens integritet 

och värdighet bibehålls [QSEN] (2013). Personcentrerad vård är en av de sex 

kärnkompetenserna för vårdprofessionerna (Edberg et al., 2015). Personcentrerad vård är 

också ett förhållningssätt som innebär att hänsyn till den enskilde patientens förväntningar 

och önskningar skall tas med i planeringen av patientens vård där även patientens integritet 

och värdighet bevaras (Ekman, 2014). I studien av Bertakis och Azari (2011) beskrivs att när 

vården bedrivs personcentrerat minskades det missnöje som uppstår när patienten upplever att 

informationen som ges är undermålig eller där patienten känner sig osedd.  
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Socialstyrelsen skriver i ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok 

för vårdgivare, chefer och personal” (2015) att om patienten är delaktig kan han eller hon på 

ett lättare sätt medverka att vårdens mål och behandlingar uppnås. Detta leder även till att 

vissa komplikationer kan förebyggas.  

Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan ingår ett partnerskap tillsammans med 

patienten gällandes dess behandling och vård. Sjuksköterskan skall ha respekt för patientens 

självbestämmande, integritet, värdighet och sårbarhet för att patienten ska ges möjlighet att 

uppleva tillit vilket i sin tur kan lindra lidandet (Ekman, 2014). 

Personcentrerad vård inom koloskopin utförs genom att sjuksköterskan redan vid första mötet 

uppmärksammar patientens oro och vidtar åtgärder. Genom information och genom att ge 

patienten tid, kan man genom den personcentrerade vården skapa en trygghet för patienten. 

Enligt Almqvist och Strand-Nyström (2016) bör fokus på omvårdnaden ligga på att stärka 

patienternas förmåga att genomföra undersökningen samt att lindra patientens oro och smärta.  

Patienten skall göras delaktig i sin vård och undersökningar genom att patienten inkluderas 

som en jämlik part i vården och genom att patienten ses som en expert i sin situation och sin 

upplevelse av din sjukdom. Personcentrad vård inom endoskopin finns beskrivet utav Dubois, 

Schmidt, Creutzfeldt och Bergenmar (2017) där de beskriver utveckling, implementering och 

utvärdering av en personcentrad endoskopisk checklista med patienten som aktiv partner i 

vården. Resultatet visade en signifikant ökning av patientsäkerhet tex genom att läkaren 

kontrollerade patientensidentitet.  

Problemformulering 

 

Behovet av endoskopiska undersökningar har ökat och läkarresurser med 

endoskopikompetens täcker inte den ökade efterfrågan av undersökningar. Från 2008 utför 

sjuksköterskor i Sverige endoskopiska undersökningar vilket innebär att självständigt sätta 

diagnos, hantera patologisk-anatomisk diagnos [PAD] samt rekommendera behandling. En 

viktig del av undersökningen är personcentrerad bemötande, adekvat information och 

samarbete med patienten, kunskaper som är centrala för sjuksköterskans profession. Trots att 

stora volymer av undersökningar via nedre intestinal endoskopi genomförs i Sverige är 

kunskap om patienternas upplevelser och tillfredsställelse vid undersökningen bristfällig 

beskrivet. 

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva vilka aspekter som påverkar patientens upplevelse vid nedre intestinal 

endoskopi utförda av endoskoperande specialistsjuksköterska. 

METOD 

Ansats och Design 

 

För att besvara syftet gjordes en litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt som 

metod då författaren vill sammanställa det material som är publicerat för att skapa en 

helhetsbild av patientens upplevelse där en specialistsjuksköterska inom endoskopi utför 

nedre intestinal endoskopi. Litteraturöversikten innehåller flera steg med en systematisk 

design för att hitta den information som tillfördes litteraturöversikten (Polit & Beck, 2017; 

Forsberg & Wengström, 2013).  
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I det första steget formulerades en forskningsfråga, oftast ett ämne som var intressant för 

forskaren, i nästa steg formulerades forskarens sökstrategi, i vilket sökorden formuleras samt i 

vilka databaser den insamlade data kommer att ske ifrån. Under detta steg dokumenteras 

sökningsförfarande noggrant för att kunna redovisas, den insamlade data utvärderas sedan 

kritiskt med hjälp av ett formulär från Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). Den analyserade 

data delas sedan in i huvudkategorier och subkategorier som i sista steget diskuteras (Polit & 

Beck, 2017). 

 

Litteraturöversikter används för att kritiskt granska och sammanställa tidigare forskning inom 

i detta område, men även få en överblick av kunskapsläget inom det valda området (Forsberg 

& Wengström, 2013). I denna litteraturöversikt används en induktiv ansats för att på ett 

förutsättningslöst sätt samla in material, analysera och tolka och sedan utefter detta drar 

slutsatser (Polit & Beck, 2017).   

Urval 

 

Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod inkluderades i litteraturöversikten som syftar 

till att beskriva vilka aspekter som påverkar patientens upplevelse vid nedre intestinal 

endoskopi utförda av endoskoperande specialistsjuksköterska.  

Eftersom det fanns ett begränsat antal vetenskapliga artiklar inom den valda forskningsfrågan 

har författaren valt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar samt artiklar som 

använder mixade metoder. Litteraturöversiktens inklusions- samt exklusionskriterier är 

begränsade och tydligt definierade för att utomstående vid val av samma ämne skall kunna få 

fram till liknande resultat (Polit & Beck, 2017). Endast artiklar med etiskt godkännande från 

en etisk kommitté inkluderas. Samtliga artiklar som identifierades var peer reviewed, vilket 

enligt Polit & Beck (2017) innebär att en vetenskaplig granskning och sammanställning har 

skett av en författare som ger sin feedback på den publicerade studien.  

Inklutionskriterier: För att svara på litteraturöversiktens syfte formulerades 

inklustionskriterier.  Artiklarna som ingick i resultatdelen skulle vara tillgängliga som fulltext 

samt vara peer rewied, en åldersbegränsning valdes till vuxna personer över 18 år, artiklarna 

skulle dessutom vara publicerade mellan 2007–2018, artiklarnas publiceringsspråk skulle vara 

engelska eller svenska. Hänsyn togs också till artiklarnas vetenskapliga kvalitet och för att 

inkluderas till litteraturöversikten skulle artiklarna ha hög eller medelhög (nivå 1 och 2) 

kvalitetsnivå enligt bedömningsunderlag, (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011).  

Exklusionskriterier: Inga exklusionskriterier användes i denna litteraturöversikt. 

Datainsamling 
 

Databassökning för att hitta artiklar som var relevanta för litteraturöversiktens syfte pågick 

mellan januari 2018 och februari 2018. Sökorden gjordes om till MeSH termer för sökningar i 

PubMed och till Subject Headings för sökningar i CINAHL.  

Första sökningen gjordes som en fritextsökning utan några exklutionskriterier för att skapa en 

uppfattning om vad som finns publicerat inom det valda ämnet samt om tillräckligt med 

material finns för att kunna skapa sammanställning av området (Friberg, 2012).  
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Fritextsökning minimerar även risken att artiklar som författaren finner intressant inte 

kommer med, som med sökord kanske ej hade återfunnits i sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökordet som användes i fritextsökningen var Nurse endoscopist på 

Google Schoolar, Pubmed och CINAHL. Dessa databaser innehåller en stor mängd 

medicinsk- samt omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Fritextsökning gav 

7700 träffar på Google schoolar, 76 på CINAHL och 157 träffar på Pub Med.  

När problemområdet till litteraturöversikten hade identifierats, valdes sökorden ut, sökorden 

gjordes om till Subject Headings för sökning i CINAHL och till MeSH termer för sökning i 

PubMed (tabell I). Sökorden som användes till litteraturöversiktens resultat var Nurse 

Endoscopist, Patient satifaction, Patient experience, Nurse, Colonoscopy, Sigmoidscopy och 

Endoscopy. För att sökorden ska presenteras på ett tydligt sätt skapades en sökordsöversikt. 

(se tabell I). Till sökorden adderades sedan det booleska sökordet AND till för att begränsa 

sökordsträffarna (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

När författaren till denna litteraturöversikt påbörjade resultat, framkom snabbt att många av 

artiklarna fokuserade på medicinska aspekter, varvid en ny artikelsökning gjordes med 

sökorden patient experience AND colonoscopy, Patient experience AND Sigoidoscopy, 

Patient satisfaction AND colonoscopy och patient satisfaction AND sigmoidoscopy.  

Utifrån dessa sökord hittades ett stort antal artiklar där abstract kunde läsas igenom. I de fall 

abstract stämde in på litteraturöversiktens syfte lästes artikeln igenom i sin helhet och 

ytterligare fyra artiklar kunde inkluderas till litteraturöversikten. Författaren kunde på så sätt 

sammanföra de nya artiklarna med de gamla för att skapa ett sammanhang för att syftet skulle 

kunna besvaras. 

I nästa skede lästes abstracten igenom till de artiklar som verkade motsvara 

litteraturöversiktens syfte. Därefter valdes relevanta artiklar ut och lästes i sin helhet. 

Slutligen utfördes kvalitetsgranskning av artikelns vetenskaplighet enligt bedömningsunderlag 

(Berg et al., 1999; Willman et al., 2011). I de fall artiklar återfanns i båda databaser 

exkluderades denna i en av sökbaserna. Litteraturöversiktens identifierade sökord 

kombinerades på olika sätt för att på så sätt få fram relevanta artiklar (se tabell I).  

Tabell I. Resultat av databassökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Artiklar för 

inkludering 

till resultat 

Pubmed Nurse 

Endoscopist 

156 60 20 7 

 Nurse 

Endoscopist 

AND 

colononoscopy 

71 40 5 2 

 Nurse 

Endoscopist 

AND 

Sigmoidoscopy 

18 10 5 2 

 Nurse AND 

Sigmoidoscopy 

144 45 5 1 
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 Patient 

experience 

AND 

colonoscopy  

1356 50 20 2 

 Patient 

satisfaction 

AND 

colonoscopy  

824 60 17 1 

CINAHL Nurse 

Endoscopist 

117 30 4 1 

 Nurse 

Endoscopist 

AND patient 

satisfaction 

20 5 2 1 

 Patient 

satisfaction 

AND 

colonoscopy  

268 15 6 2 

 

Dataanalys 
 

Målet var att sammanställa den evidens som finns framtagen under de senaste 10 åren om 

vilka aspekter som påverkar patienternas upplever att genomgå en nedre intestinal endoskopi 

utförda av en endoskoperande specialistsjuksköterska.  

Dataanalysen genomfördes för att syntetisera data från de enskilda studierna och att 

sammanställa och förstå det insamlade materialet, organisera det samt skapa en struktur samt 

visa likhet och olikheter (Polit & Beck, 2017).  

De 19 artiklarna som motsvarade litteraturöversiktens syfte sammanställdes i en matris 

(Bilaga 1). I de artiklar som hade valts ut till litteraturöversikten, fördes artiklarnas syfte, 

metod, deltagare, resultat och kvalitet in i matrisen. När samtliga artiklarna var införda i 

matrisen, påbörjades dataanalysen. Samtliga artiklar granskades utifrån sin kvalitet och sin 

vetenskapliga klassificering med hjälp av bedömningsunderlag i datainsamlingsfasen (Berg et 

al., 1999; Willman et al., 2011). (Bilaga 2). Granskning av vetenskaplig kvalitet hjälper till att 

bedöma i vilken utsträckning resultat för en enskild studie beror på av systematiska fel (bias) 

(Polit &Beck, 2017). 

Artiklarna som valts ut till resultatdelen lästes igenom flertalet gånger för att analysera och 

identifiera gemensamma nämnare, men även för att urskilja olikheter. När artiklarnas resultat 

del hade lästs igenom ett flertal gånger markerades allt som svarade på syftet i författaens 

litteraturstudie med överstryknings penna. För att tydligt markera gemensamma nämnare 

användes olika färger på överstrykningspenna. I nästa steg skapades en struktur för att 

sammanställa det insamlade materialet till litteraturöversiktens resultatdel, slutligen kodades 

artiklarna för att delas upp i huvudkategorier och subkategorier. (Forsberg & Wengström, 

2013; Polit & Beck, 2017). 
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Forskningsetiska överväganden 
 

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna vara granskade med ett 

forskningsetiskt övervägande, där det tydligt skall framkomma att ett etiskt ställningstagande 

har utförts. Med detta avses att studierna har granskats och godkänts av en etisk kommitté 

(Polit & Beck, 2017). Forsberg och Wengström (2013) beskriver även att artiklarna som inte 

stärker författarens uppställda hypotes även de bör redovisas, källhänvisning skall redovisas 

korrekt samt att de artiklar som skall ingå i litteraturöversikten skall analyseras objektivt. 

Syftet med att bedriva all forskning är att upptäcka ny evidens, den nyupptäckta evidensen 

kan sedan användas för att kvaliteten inom exempelvis hälso- och sjukvården skall höjas.  

Till denna litteraturöversikt behövdes ingen ansökan till etisk kommitté, då författaren enbart 

kommer att presentera en sammanställning av tidigare forskning. Dessutom har samtliga 

artiklar som kommer ingick i litteraturöversiktens resultatdel ett etiskt godkännande. Forsberg 

och Wengström (2013) påpekar även att det är viktigt att se till de etiska aspekterna när ny 

kunskap inhämtas, detta för att visa hänsyn samt skydda de individer som är deltagare i 

forskningsstudien. God forskning utförs på ett objektivt sätt, artiklarnas bearbetning skall ske 

objektivt där författarens egna åsikter ej skall framkomma. Där författaren enbart presenterar 

artiklar som överensstämmer med dennes åsikt skapar falsk och oriktig bild av det 

identifierade problemområdet, detta anses i forskningsvärlden oetiskt (Forsberg & 

Wengström, 2013). Författaren till denna litteraturöversikt har granskat materialet kritiskt och 

har inte låtit sin förförståelse och hypotes påverka resultatet på något sätt.  

RESULTAT 

I resultatet framkom flera olika aspekter som spelade roll för patientens upplevelse av att 

genomgå en nedre intestinal endoskopi. Patienterna såg endoskopiundersökningen som en 

tredelad vårdprocess – före, under och efter undersökning, där vissa aspekter genomsyrar hela 

undersökningen för att patienterna skall uppnå en hög patientnöjdhet. 

Vid granskning och genomgång av utvalda artiklar i litteraturöversikten blev två 

huvudkategorier tydliga nämligen aspekter som påverkar patientupplevelsen under hela 

processen och aspekter som påverkar patientupplevelsen under själva ingreppet. Sju 

subkategorier framkom sedan med aspekter som påverkade patients upplevelse av nedre 

intestinal endoskopi utförd av en endoskoperande specialistsjuksköterska, se tabell II. 

Tabell II. Sammanställning av kategorier och subkategorier till resultatet 

Huvudkategorier Subkategorier 

Aspekter som påverkar patientupplevelsen 

under hela processen 

Information och kommunikation 

 Oro och ångest 

Aspekter som påverkar patientupplevelsen 

under själva ingreppet 

Laxering  

 Smärta och obehag 

 Smärtlindring och sedation 

 Endoskopistens skicklighet 

 Genusperspektiv 
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Aspekter som påverkar patientupplevelsen under hela processen 
 

Information och kommunikation 

Information och kommunikation till patienten var en central aspekt för patientens upplevelse 

genom hela endoskopiundersökningen, utan tydlig och lättförståelig skriftlig och muntlig 

information var det risk att patienten inte kände sig delaktig och riskerade att patientens 

upplevelse blev sämre. Ytterligare aspekter var att informera patienterna kring 

undersökningen på ett sådant sätt så att patienterna förstod och kunde ta del, detta bidrog till 

att bygga upp förtroendet för vårdpersonalen. De endoskoperande specialistsjuksköterskornas 

information upplevdes av patienterna som mer tydlig och lättförståelig än de endoskoperande 

läkarnas. 

 

Väntetiden för att få sin endoskopi genomförd var en viktig faktor för hur patienterna 

upplevde mottagandet. I studien av Sint Nicolaas et al. (2012) var genomsnittiden för att få sin 

undersökning 4,3 veckor. Där väntetiden översteg mer än fyra veckor var patienterna 

signifikant mer missnöjda än de som fick vänta mindre än fyra veckor. Mest nöjda var 

patienterna som fick välja datum och tid för undersökningen, vilket var möjligt för 54 procent 

av patienterna. 

 

För att bygga upp förtroendet hos patienterna var information innan undersökningen en viktig 

aspekt, detta har de flesta endoskopienheter anammat och skickar ut information kring 

ingreppet samt laxeringsinformation till sina patienter. I studien av Sint Nicolaas et al. (2012) 

beskrevs det att 98 procent av patienterna fick ett informationsbrev innan undersökningen, 

vilket visade sig mycket viktigt då förberedelserna inför den nedre intestinala endoskopin är 

en kritisk framgångsfaktor att undersökningen ska kunna genomföras med god kvalitet samt 

minimera patientens obehag och smärta. Detta styrktes även i studien av Willams et al. (2008) 

som undersökte hur patienterna upplevde den muntliga informationen som de fick innan 

ingreppet. Patienterna upplevde att de endoskoperande specialistsjuksköterskornas 

information var mer tydlig och lätt förståelig än de endoskoperande läkarnas information som 

innehöll mer medicinsk jargong (Chapman & Cooper, 2009; Willams et al., 2008).  

 

Informationen som ges av den endoskoperande specialistsjuksköterskan kan påverkas av den 

helhetssyn som sjuksköterskan har i sin profession. Chapman och Cooper (2009) menade på i 

sin studie att den endoskoperande specialistsjuksköterskan inte enbart koncentrerade sig på 

undersökningen utan kommunicerar med patienten för att tillgodose dennes behov. 

Helhetssynen kring patienten ledde till en högre patientnöjdhet. I samma studie menade 

författarna att den endoskoperande specialistsjuksköterskan hade ett holistiskt synsätt vilket 

underlättade synen kring och förståelse för patienten. I studierna av Van Putten et al. (2011) 

och Duncan, Bonney, Au, Chalmers och Bennet (2017) beskrevs en hög patientnöjdhet kring 

den kommunikation som fördes mellan patient och den endoskoperande 

specialistsjuksköterskan, informationen uppfattades dessutom som tydligt och ändamålsenligt. 

Sint Nicolaas et al. (2012) och Williams et al. (2009) beskrev även i sina studier vikten av god 

information även efter endoskopiundersökningen. I dessa studier visade sig att 75 procent av 

patienterna var nöjda med informationen om de preliminära fynden som de fick postoperativt. 

Patienterna upplevde informationen som tillräckligt god kring de komplikationer som skulle 

kunna uppstå postoperativt.  I de fall patienterna hade erhöll ett informationsblad för 

eftervården sågs en högre signifikans kring patienterna att de kom ihåg vad de skulle göra om 

en postoperativ komplikation skulle uppstå. 
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Informationen som ges postoperativt efter en nedre intestinal endoskopi kan vara 

problematisk i och med att lugnande och smärtstillande läkemedel har givits. Patienterna kan 

vara påverkade av dessa läkemedel vilket leder till att patienterna inte alltid kommer ihåg vad 

endoskopisten har sagt, i studien av Ko, Zhang, Telford och Enns (2009) kom knappt hälften 

av patienterna ihåg det endoskopisten informerade kring fynden postoperativt. En hög 

patientnöjdhet sågs hos de patienter som fick information kring endoskopiundersökningen och 

det preliminära svaret av den som endoskoperade patienten, än i de fall som svaret uteblev 

eller gavs av den assisterande sjuksköterskan (Sint Nicholas et al., 2012). 

 

Oro och Ångest  

Den nedre intestinala undersökningen var för många förknippad med smärta och obehag, detta 

medför att patienter kan känna oro och ångest både före och under undersökningen. Detta var 

en viktig aspekt som påverkar patienternas upplevelse under hela undersökningen både innan 

under och efter. Rädslan inför eventuella allvarliga fynd kunde öka oro och ångest och är som 

starkast innan undersökningen men även efter endoskopiundersökningen då patienten väntar 

på slutgiltigt svar. Såvida undersökningen utfördes av specialistsjuksköterska och läkare 

påverkade inte nämnvärd för patientens oro. 

 

Redan innan endoskopiundersökningen har det visat sig att patienterna upplever en viss oro. I 

studien av Ko et al. (2009) visade det sig att cirka en fjärdedel av patienterna inte alls var 

oroliga inför endoskopiundersökningen. Liter mer än en tredjedel av patienterna uppgav att de 

kände en lätt oro inför själva endoskopiundersökningen och cirka en fjärdedel av patienterna 

upplevde en måttlig oro. Fem procent av patienterna uppgav en allvarlig oro och tre procent 

uppgav en mycket allvarlig oro inför själva endoskopiundersökningen. Således är det en 

betydande andel av patienterna som upplevde en måttlig eller starkare oro inför 

undersökningen. Förväntningar inför undersökningen hade betydelse för patientupplevelsen.  

 

Limoges-Gonzalez et al. (2011) jämförde i sin studie patienters oro inför undersökningen 

mellan grupper som skulle undersökas av endoskoperande specialistsjuksköterska och läkare 

och resultatet visade att patienter i den endoskoperande specialistsjuksköterskan hade en liten 

högre andel med oroliga patienter. 

 

Det är inte enbart före undersökningen patienter kan känna oro och ångest utan även under 

undersökningen. I studien av Ko et al. (2009) beskrevs det hur cirka hälften av patienterna 

inte upplevde någon oro eller ångest under själva koloskopiundersökningen, en fjärdedel 

upplevde en viss oro och smärta och cirka en tiondel av patienterna upplevde en stark eller 

mycket stark oro och ångest under koloskopiundersökningen. Liknande fynd hittade Duncan 

et al. (2017) i sin studie där upplevde cirka 70 procent av patienterna ingen oro under själva 

undersökningen. 

Aspekter som påverkar upplevelsen under själva ingreppet 

 

Laxering 

För att undersökningen ska kunna utföras måste tarmen vara ren från avföring. Detta görs 

genom att patienten tar laxeringsmedel. En oren tarm medför risker att patienten kan uppleva 

mer smärta och risken att endoskopisten missar förändringar i tarmslemhinnan ökar. För 

många patienter kan laxeringsprocessen upplevas som besvärlig. 

 

Ko et al. (2009) beskrev i sin studie att patienter över 50 år upplevde att laxeringen var mer 

besvärlig än vad patienter under 50 år.  
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En hög andel (82 procent) av de patienter som var över 50 år ansåg laxeringsförberedelserna 

som mycket besvärlig, mot de patienter som var under 50 år där cirka ¾ av patienterna 

upplevde laxeringsförberedelserna som besvärlig. Det finns en mängd olika laxeringsmedel på 

marknaden, studien påvisade att de patienter som fick två liter laxeringsmedel var signifikant 

mer positiva än de som hade fått fyra liter. Hui et al. (2015) påpekade i sin studie vikten av 

hur väl rengjord tarmen var, en icke väl rengjord tarm kan påverkade 

endoskopiundersökningen negativt. I de fall tarmen ej var tillräckligt rengjord, tvingades 

undersökningen brytas och patienterna tvingades göra om endoskopiundersökningen med nya 

förberedelser såsom laxering. Laxering är besvärligt för patienten, men det finns få studier 

som har studerat detta från patientperspektivet. 

 

Smärta och obehag 

De flesta patienter förknippade undersökningen med obehag och smärta, vilket kan delvis 

vara beroende på instrumentets instrumentdjup och dem tekniska aspekter av undersökningen. 

Det finns inget klart bevis om smärta och obehag påverkas av professionen som utför 

undersökningen. 

 

Hälften av patienterna i studien av Ko et al. (2009) trodde att smärtan och obehaget skulle 

upplevas som mild under endoskopiundersökningen, cirka en femtedel av patienterna trodde 

att smärtan skulle vara hanterbar. Endast cirka två procent av patienterna trodde att smärtan 

och obehaget skulle vara mycket smärtsamt och obehagligt.  
 

Vid sigmoideoskopier är det endoskopiska instrumentets instrumentdjup som kan påverka 

patientens upplevda smärta och obehag vid en undersökning. I en studie av Brotherstone et al. 

(2007), erbjöds patienter att delta i en screening sigmoideoskopi som utfördes av 

endoskoperande specialistsjuksköterskor, patienterna erhöll inte sedativa eller 

muskelrelaxerande läkemedel vid undersökningen. Instrumentets längd var 65 centimeter och 

fördes in så långt som det gick utan att orsaka patienteten obehag eller smärta, i denna studie 

upplevde en stor del av patienterna obehag när instrumentet var vid colon descendes. Även 

författarna till studien av Shum, Lui, Choi, Lau och Ho (2010) påvisade att instrumentdjupet 

innan patienten uppgav smärta eller obehag till cirka 50 centimeter. När patienterna klagade 

på obehag eller smärta avbröts endoskopiundersökningen.  

 

I studien av Van Putten et al. (2011) och Sint Nicolaas et al. (2012) tillfrågades patienterna 

om smärta i samband med koloskopiundersökningen, cirka hälften av patienterna upplevde 

ingen smärta alls, en tredjedel upplevde en lätt smärta och cirka en tiondel av patienterna 

uppgav kraftig smärta. I en jämförelse mellan endoskoperande specialistsjuksköterskor och 

läkare av Limoges-Gonzalez et al. (2011), upplevde patienterna ingen direkt skillnad i smärta 

eller obehag beroende på vilken yrkeskategori som utförde undersökningen. Detta styrks även 

i studien av Koornstra, Coporaal, Giezen-Beintema, De Vires och Van Dullemen (2009) där 

smärtan och obehaget hos patienter som blir undersökta av en endoskoperande 

specialistsjuksköterskor och ST-läkaren upplevdes som liknande oberoende på vilken kategori 

som utfört undersökningen. Dock påvisade studier av Willams et al. (2009) och Duncan et al. 

(2017) att patienterna upplevde mindre smärta och obehag när de endoskoperades av en 

endoskoperande specialistsjuksköterska än av läkare som utförde undersökningen.  

Den endoskopist som hade den mest smärtsamma undersökningen var ST läkaren i jämförelse 

med gastroenterolog, kirurg/intermedicinare och endoskoperande specialistsjuksköterska (Sint 

Nicolaas et al., 2012).   
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I studien av Ko et al. (2009) beskrevs att 92 procent av patienterna hade upplevt en stark 

smärta och obehag i samband med endoskopiundersökningen, men att de upplevde att de hade 

kontroll över smärtan och situationen och kunna fortsätta genomföra 

endoskopiundersökningen. 

Smärtlindring och sedation 

De flesta patienter ville bli erbjuden smärtlindrande och avslappnade mediciner i sambanden 

med undersökningen även om långt från alla sedan begärde läkemedel under undersökningen. 

Generellt vill kvinnor i minder omfattning än män ha läkemedel under undersökningen. 

Såvida vilken profession som genomför undersökningen påverkar patientens konsumtion av 

läkemedel är inte tydligt påvisat. 

 

Läkemedel kan ges vid undersökningen för att lindra både smärta och oro. I en studie av 

Petrini, Egan och Hahn (2009) beskrevs hur patienterna upplevde koloskopieundersökningen 

utan sedering och smärtstillning. Studien visar att kvinnor väljer bort läkemedel innan 

undersökningens start i större utsträckning än män (84 procent mot 60 procent), av de 

patienter som startar undersökningen utan läkemedel är det fler kvinnor som önskar 

läkemedel under proceduren, 33 procent mot 12 procent av männen. De patienter som valde 

att inte ta några läkemedel inför undersökningen hade en signifikant högre vilja att genomföra 

nästkommande undersökning utan läkemedel om undersökningarna hade förlöpt utan smärta 

eller oro. Dock ville patienterna erbjudas läkemedel både inför och under undersökningen. 

 

I studierna av Hui et al. (2015) och Maslekar, Hughes, Gardiner, Monson och Duthie (2009) 

uppgav forskarna att patienterna krävde mindre sedativa- och analgetiska läkemedel när 

undersökningarna gjordes av en endoskoperande specialistsjuksköterska gentemot läkare. I en 

liknande studie av Limoges-Gonzalez et al. (2011) uppmättes dock ingen betydande skillnad i 

läkemedelskonsumtion under endoskopiundersökningen. Liknande resultat fick även Massl et 

al. (2014) dock använde endoskoperade sjuksköterska sedativa läkemedel i 99 procent av alla 

undersökningar medan ST läkaren använde det i 92 procent av fallen. Komplikationer 

gällande medicineringen kan alltid uppstå vilket gör att ett noga övervägande alltid ska göras. 

Studien visade också att 0,4 procent av ST-läkarnens patienter fick cardiorespiratoriska 

komplikationer i jämförelse med den endoskoperande specialistsjuksköterskans 0,1 procent.  

Petrini et al. (2009) och Shum et al. (2010) visade att tidigare kirurgi i buken var en faktor 

som verkade vara förutsägande för att det skulle uppstå problem med att göra undersökningen 

utan smärtstillande och lugnande.  För kvinnor var utbildning en annan faktor som påverkade 

valet att göra undersökningen utan medicinering. En signifikant högre antal av kvinnor med 

högre utbildning än gymnasium valde att börja och genomgick undersökningen utan 

medicinering i jämförelse med de med lägre utbildning. Kvinnor som fullföljde 

undersökningen utan medicinering hade en signifikant högre vikt (72 kg) än kvinnor som fick 

medicinering innan (70 kg) och de som fick medicinering under själva undersökningen vägde 

67 kg. Detta tolkade författarna att smalare kvinnor upplevde undersökningen som mer 

smärtsam än vad större kvinnor gjorde. Smärtskattningen hos män var signifikant lägre hos 

män som hade fått medicinering innan proceduren i jämförelse med de som var icke 

medicinerade eller fick medicin under ingreppet. Likvärdiga resultat sågs hos kvinnor som 

hade fått medicinering innan proceduren (Shum et al., 2010).  
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Endoskopistens skicklighet  

En aspekt för själva endoskopiundersökningen är hur pass skicklig endoskopisten är då detta 

påverkar tiden för själva undersökningen samt att undersökningen skall anses som komplett 

och ej behöver göras om. Patienterna upplevde dessutom en högre patientnöjdhet där 

endoskopisten hade kunskap kring patientens bakgrund. 

 

Tiden för själva undersökningen var en viktig faktor för patientupplevelsen och varierar i 

olika studier. Massl et al. (2014) påvisade i sin studie att genomsnittiden var 29.8 minuter för 

en koloskopi som utfördes av endoskoperande specialistsjuksköterska och 30.3 minuter för en 

ST-läkare. Maslekar et al. (2009) beskrev att den endoskoperande specialistsjuksköterskans 

medeltid på endoskopiundersökningen var 19 minuter gentemot den endoskoperande läkaren 

som hade en medeltid på 21 minuter.  

 

I studien av Riegert, Khasab och Kallo (2015) påvisades att utdragningstiden var något över 

genomsnittstiden för endoskoperande specialistsjuksköterskor.  Dock påverkade detta inte 

patientens upplevelse nämnvärt trots att tiden var mer än tredubblat från de rekommenderade 

sex minuter som ASGE/ASG har som standard utdragningstid. I studien av Van Putten et al. 

(2011) uppmättes utdragningstiden av instrumentet till ungefär 10 minuter. Hutfless och 

Kaloo (2013) beskrev i sin studie utdragningstiden av instrumentet för den endoskoperande 

specialistsjuksköterskan till 15 minuter.  

För att en koloskopi skall räknas som komplett skall endoskopisten nå ceakum, detta är viktigt 

för patientens undersökning och förtroende för endoskopisten, samt fastställa om det finns 

abnormiteter i kolon.  

Riegert et al. (2015) påvisade att ceakum undersöktes i 99 procent av fallen hos den 

endoskoperande specialistsjuksköterskan, enligt American Society for Gastrointestinal 

Endoscopy [ASGE] finns ett standardmått uppmätt på intubering av ceakum på 95 procent. 

En hög ADR påvisar hög skicklighet hos den endoskoperande specialistsjuksköterskan, vilket 

hos patienterna upplevdes som en trygghet och att chansen att någon förändring missas är 

minimal. Kvalitetsmåtten för ADR som är uppsatta hos ASGE är 30 procent hos männen samt 

20 procent hos kvinnorna. Flera studier visade att endoskoperande specialistsjuksköterskor 

hade en högre ADR än de uppsatta målen hos ASGE/ASG av Riegert et al. (2015); de Jonge 

et al. (2012); Van Putten et al. (2011). I studien av Hui et al. (2015) påvisades att de 

endoskoperande specialistsjuksköterskorna hade en något högre upptäckt av polyper än hos 

läkarna, 58,2 procent mot 43,3 procent.  

 

En ytterligare aspekt för patientens upplevelse av endoskopiundersökningen var när 

endoskopisten hade kännedom om patientens sjukdomshistoria. För att kunna göra en korrekt 

medicinsk bedömning utav patienten, bör endoskopisten ha en kunskap om patientens 

medicinska sjukdomshistoria. Genom att ha en god kännedom om patientens sjukdomshistoria 

kan det tillsammans med patientens aktuella status ge en bättre anamnestagning och 

diskussion med patienten innan undersökningen.  I Ko et al. (2009) studie visade att 91 

procent av alla patienter ansåg att endoskopisten hade korrekt kunskap om dennes 

sjukdomshistoria. Maslekar et al. (2009) undersökte vad patienterna ansåg om den 

endoskoperande specialistsjuksköterskan kunskap om patienternas sjukdomshistoria, vilket 

uppfattades som god. 

 

Det är inte bara endoskopistens personlighet som resulterade i hur patienten upplevde sin 

undersökning utan att endoskopisten måste vara teknisk skicklig (Ko et al., 2009).  
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Patientens upplevelse hur personalen på salen var samt om patienten upplevde personalen 

som stressad var också en viktig aspekt enligt Sint Nicolaas et al. (2012). Tiden var också en 

viktig faktor för patientens upplevelse, Duncan et al. (2017) beskrevs i sin studie att 65 

procent av patienterna var mycket nöjda och 25 procent var nöjda med den endoskoperande 

specialistsjuksköterskans tid för undersökningen.  

Maslekar et al. (2009) jämförde i sin studie endoskoperande läkare, endoskoperande 

specialistsjuksköterskor samt icke medicinska endoskopister genom att patienter fick svara på 

ett frågeformulär som var utformat av ASGE. Ingen signifikant skillnad uppmättes bland de 

tre olika yrkeskategorierna gällande den övergripande patientnöjdheten. En hög andel av 

patienterna (95 procent) uppgav även att den endoskoperande specialistsjuksköterskan hade 

en strålande eller mycket bra personlighet. Ko et al. (2009) fick fram liknande resultat i sin 

studie där skopisterna fick höga värden i deras personlighet. Av de som undersöktes av den 

endoskoperande specialistsjuksköterskan hade lite mer än hälften tidigare genomgått en 

endoskopi tidigare och av dessa patienter var 80 procent mycket nöjda med den genomförda 

undersökningen. Dobrow et al. (2007) rapporterade att ett fåtal patienter inte ville genomgå 

undersökning på grund av att endoskopisten var en endoskoperande specialistsjuksköterska, 

utan att de istället önskade bli undersökta av en läkare. 

Överlag sågs hög patientnöjdhet hos patienterna efter själva endoskopiundersöknigen som 

utfördes av den endoskoperande specialistsjuksköterskan. I studien av Hui et al. (2015) 

uppgav merparten av patienterna att de kunde tänka sig att genomgå ytterligare endoskopi hos 

samma endoskopist om så krävdes.  

Koornstra et al. (2009) har fått fram liknande resultat i sin studie, där 99 procent av 

patienterna kunde tänka sig göra om undersökningen hos den endoskoperande 

specialistsjuksköterskan och 97 procent av patienterna hos ST-läkaren. Samtliga patienter 

(100 procent) kunde tänka sig att göra om undersökningen hos den erfarna endoskopisten. 

Studien av Limoges-Gonzalez et al. (2011) visade att de patienter som hade undersökts av en 

endoskoperande specialistsjuksköterska upplevde en signifikant högre patientnöjdhet av deras 

vård än dem som hade genomgått endoskopi hos en läkare.  

I studien av Willams et al. (2008) randomiserades patienterna till antigen endoskoperande 

läkare eller endoskoperande specialistsjuksköterska.  I cirka 12 procent av fallen bytte 

patienterna sin randomiserade endoskopist, de flesta från läkare till specialistsjuksköterska. 

När patienterna fick svara på ett frågeformulär ett år efter undersökningen visade det sig att 87 

procent av patienterna skulle rekommendera en endoskopi utförd utav en läkare och 91 

procent av patienterna hos den endoskoperande specialistsjuksköterskan. Det visade dock att 

patienter som hade blivit endoskoperade av en läkare hade ett signifikant högre välmående än 

i gruppen hos de endoskoperande specialistsjuksköterskorna. 

Genusperspektiv 

Många patienter upplever koloskopi och sigmoideoskopi som en intim undersökning där 

integriteten påverkas. För patienter är det viktigt att endoskopisten som utför undersökningen 

är av samma kön som patienten själv för att kunna helt slappna av och kunna medverka till att 

undersökningen blir så optimal som möjligt.  

 

Lee et al. (2018) beskrev i sin studie att könet hos endoskopisten har blivit mer viktigt under 

det senaste decenniet. Forskarna i studien jämförde resultat från 2008 med 2016, resultatet 

visade att 2008 var det 10 procent av de manliga patienterna och 22 procent av de kvinnliga 

patienterna som hade önskemål om ett specifikt kön på endoskopisten.  
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I resultatet från 2016 var det 20 procent av de manliga och 30 procent av de kvinnliga 

patienterna som hade önskemål. I båda resultaten från 2008 och 2016 önskade majoriteten av 

patienterna att könet på endoskopisten skulle vara av samma kön som patienten själva var. 

Dessutom visade resultatet i studien att yngre ålder påverkade mest om patienten hade 

önskade ett speciellt kön på endoskopisten. I studien jämfördes även orsaken till varför 

patienterna valde manlig eller kvinnlig endoskopist. År 2008 valde män i första hand manliga 

skopister på grund av att dem uppfattades som experter (57 procent). Valet av endoskopist av 

samma kön berodde också på att 29 procent uppfattade det obekvämt med kvinnlig 

endoskopist Det tredje orsaken av att välja endoskopist av samma kön handlade om mildhet - 

försiktighet att genomföra undersökning (14 procent).  År 2016 var orsaken hos majoritet av 

männen (63 procent) som valde endoskopist av samma kön obekvämhet. Endast 37 procent 

ansåg att expertis var viktigast. År 2008 valde majoriteten (72 procent) av kvinnorna också 

endoskopist av samma kön på grund av känsla av obekvämhet för att bli undersökt av en 

endoskopist av motsatta kön. Försiktighet och uppfattning av expertis var andra orsaker. 

Resultat stod sig i även i undersökningen 2016 där 78 procent angav att endoskopist av 

samma kön är att föredrag på grund av obekvämhet att bli undersökt av en manlig 

endoskopist. Trots dessa resultat var 46 procent av patienterna villiga att vänta drygt 30 

minuter för att få en kvinnlig respektive en manlig endoskopist år 2008 men endast 32 procent 

2016. 

 

I en sigmoideoskopi screening som gjordes i studien av Brotherstone et al. (2007) 

informerades patienterna att endoskopiundersökningen skulle genomföras av en 

endoskoperande specialistsjuksköterska.  

Resultatet visade att flertalet kvinnliga patienter sökte till just denna screening jämfört med 

andra liknade studier där inte professionen av endoskopist framgick. De flesta 

endoskoperande specialistsjuksköterskor är kvinnor och litteraturen påvisar att en del av de 

kvinnliga patienterna önskar en kvinnlig endoskopist om möjlighet finns att välja (Riegert et 

al., 2015; Brotherstone et al., 2007).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

För att besvara litteraturöversiktens syfte användes redan publicerat material som söktes i 

databaserna CINAHL och PubMed. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är artiklar en 

färskvara och rekommenderar att artiklar inte skall vara äldre än fem år. I denna 

litteraturöversikt var det svårt att hitta artiklar som kunde inkluderas till resultatet när 

tidsspannet begränsades till endast fem år, detta skulle kunna ses som en svaghet i 

litteraturöversikten. Då författaren ansåg det var viktigt att sammanfatta den senaste 

publicerade litteraturen valdes årsspannet istället till 10 år. Den största mängden artiklar kring 

nedre intestinal endoskopi, endoskoperande specialistsjuksköterska samt patientupplevelse 

finns publicerat i slutet av 1900-talet och precis i början av 2000-talet. När författaren gjorde 

eftersökningar i databaserna PubMed och CINAHL gjordes även en begränsning till att 

artiklarna skulle vara free fulltext, tre artiklar som författaren hittade gick ej att få tillgång till 

vilket även det skulle kunna ses som en svaghet då dessa föll bort som eventuellt hade kunnat 

svara på litteraturöversiktens syfte.  

Forsberg och Wengström (2013) betonar att behovet av litteraturöversikter ökar då det forskas 

i stor utsträckning och en mängd artiklar publiceras inom omvårdnadsforskning.  
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Till denna litteraturöversikt fanns begränsad tillgång till artiklar inom tidsspannet 2012–2017 

då författaren endast hittade åtta artiklar som motsvarade de syfte författaren efterfrågade. 

Författaren valde då att utöka tidsspannet till 2007–2011 och fann då ytterligare tio artiklar 

som kunde inkluderas till litteraturöversikten. Därefter valde författaren att göra ytterligare en 

sökning för att se så att inga nya artiklar valdes bort, på så sätt hittade författaren ytterligare 

en artikel från 2018 att inkludera. Genom hela artikelsökningen genomlästes ett stort antal 

abstract – 521 stycken samt 155 artiklar i sin helhet, utav dessa valdes 19 artiklar ut till 

resultatdelen. Då valt ämnesområde är relativt smalt var författaren rädd att förbise några 

nyare artiklar, vilket ledde till att författaren genomläste ett stort antal abstract. 

Giltighet, validiteten i de utvalda artiklarna som ingick i resultatet har bedömts utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg et al. 

(1999) och Willman et al. (2011). Den vetenskapliga kvalitén bedömdes som hög eller medel. 

En styrka med litteraturöversikter är att perspektivet blir lite bredare än vad en intervjustudie 

återger då intervjustudier oftast enbart har några få personer inkluderade (Polit & Beck, 

2017). Alla studier har på ett tydligt sätt redovisat sin metod noggrant och svarar på syftet i 

litteraturöversikten. De nitton artiklar som inkluderades till litteraturöversikten kom från hela 

världen, vilket ger en bredd på materialet och kan ses som en styrka, då det framkom ungefär 

liknade aspekter i artiklarna kring patientupplevelse och nedre intestinal endoskopi oavsett 

vart i världen de utförs.  

 

Tillförlitlighet, reliabiliteten anses också vara hög då författaren genom hela genomförandet 

av litteraturöversikten haft ett kritiskt tänkande. Genom ett kritisk tänkande, värdering samt 

reflektion under arbetet har författaren kunnat presentera egna slutsatser från det resultat som 

framkom i litteraturöversikten.  

Det är viktigt att analysarbetet inte genomsyras av författarens egna tankar och åsikter som 

kan komma att påverka litteraturöversiktens resultat. För att öka tillförlitligheten bad 

författaren andra granska och ge synpunkter på de kategorier och subkategorier som hade tagit 

fram och vilket gjorde att författaren hela tiden under arbetets gång reflekterade samt hade ett 

kritiskt tankesätt till tillvägagångssättet som tillslut skapade ett resultat. Under hela arbetet har 

författaren diskuterat med sin handledare för att få råd och guidning på vad som är relevant att 

ta med i litteraturöversikten. Ett av inklusionkriterierna var att artiklarna skulle vara peer 

rewieved, vilket betyder att artikeln är granskad av en utomstående expert. En svaghet är att 

författaren skrev litteraturöversikten själv då analys och tolkning av framkommen data har 

gjorts av endast en person. Polit och Beck (2017) menar att om fler personer läser och 

behandlar datan ökar det trovärdigheten. Ytterligare en svaghet i denna studie var att 

författaren valde att exkludera de artiklar som inte var skriva på engelska eller svenska, en av 

de artiklar som författaren hittade var skriven på spanska. Detta hade medfört att författaren 

hade behövt involvera ytterligare en person att översätta vilket inte författaren kände sig 

bekväm med. Detta påpekar även Forsberg och Wengström (2013) som menar att endast 

artiklar med språk som författaren behärskar bör inkluderas. I de fall författaren inte förstod 

innebörden i resultatet tillfrågades engelsktalande kollegor för att på så sätt förstå vad 

resultatet innebar och inte gissa sig till vad det innebar, detta anser Forsberg och Wengström 

(2013) är en styrka då det inte är författarens tolkning som avgör utan en korrekt översättning 

av en person med engelska som modersmål. 

 

Författaren till litteraturöversikten anser att resultatet kan överföras till svensksjukvård även 

om inga artiklar var skrivna i Sverige och inkluderade svenska förhållanden. 
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Litteraturöversiktens syfte är smalt dock finns det aspekter som med största sannolikhet kan 

användas i andra områden som tex vikten av kontinuerlig information och genusperspektivet. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienternas upplevelse av nedre intestinal 

endoskopi utförd av en endoskoperande specialistsjuksköterska. Resultatet visar att många 

olika aspekter spelar roll för hur patienten upplever undersökningen utförda av en 

endoskoperande specialistsjuksköterska. De flesta artiklar som hittades var jämförelse mellan 

endoskoperande läkare och endoskoperande specialistsjuksköterska som inkluderar patienters 

upplevelse vid nedre intestinal endoskopi. Patienten ser undersökningen som en tredelad 

process, före, under och efter undersökning. Aspekterna som framträder tydligast för 

patientens upplevelse är: Information, smärta och obehag, oro, undersökningstid, 

genusperspektiv och endoskopisten skicklighet.  

 

Många patienter upplever laxeringen inför koloskopin som mycket besvärlig (McLachlan, 

Clements & Austoker, 2011). Information kring laxering är en mycket viktig aspekt för att 

inga misstag skall kunna uppstå kring laxeringen, författaren till denna litteraturöversikt 

menar att om laxeringen misslyckas på grund av att patienterna inte förstått 

tillvägagångssättet så skapar detta missnöje hos patienterna som kanske måste genomgå 

ytterligare undersökningar. Detta styrks i studien av Ghanouni et al. (2016) som påpekar 

vikten av att patienten förstår instruktionerna för hur laxeringen går till. I denna studie förstod 

majoriteten av patienterna hur förberedelsen med laxeringen skulle genomföras, vilket ledde 

till att endoskopierna oftast inte behövdes göras en ytterligare gång på grund av oren tarm. 

Författaren menar på att patienterna bör göras mer delaktig i deras vård för att kunna 

förberedas på bästa sätt, där en viktig aspekt är information kring förberedelser, vilket även 

görs vid personcentrerad vård. 

Författaren till denna litteraturöversikt anser att genom att patienterna görs mer delaktiga i 

deras vård ökar tryggheten hos patienten, detta styrks även i studien som gjordes av Doss, 

DePascal och Hadly (2011). Vid personcentrerad vård ställs patienternas behov i centrum i 

skillnad att tidigare utgick vården ifrån att vara sjukdomscentrerad. När man istället väljer att 

arbeta utifrån ett personcentrerat synsätt, menar man på att patienten skall ses som experten 

och vården skall då utgå ifrån patientens behov istället för som tidigare betrakta patienten 

utifrån sin sjukdom. Bertakis och Azari (2011) påvisar i sin studie att där vården bedrivs med 

ett personcentrerat synsätt ses positiva effekter där patienterna upplever att de 

uppmärksammas, att de får vara delaktiga i sin behandling samt att de även får information 

gällande sin hälsosituation. Personcentrerad vård (PVC) var inte beskrivet i undersökt 

litteratur utan delar av det som tex att man känner till patientens historia och tar hänsyn till det 

under undersökningen kan uppfattas som utryck för personcentrerad vård. En annan orsak kan 

vara att studier är genomföra utanför Sverige och begreppet PCV inte är definierat i dessa 

länder ännu skillnad till Sverige där PCV är implementerat i vården och forskningen flera år 

sedan. 

 

Patienterna önskade även att få information när i tid undersökningen skulle bli av, de önskade 

även att få vara delaktiga i beslut när tiden skulle bokas (Sint Nicolaas et al., 2012). Önskemål 

om delaktighet återspeglas ofta och är ju en av hörnstenarna inom den personcentrerade 

omvårdnaden. Författaren till litteraturöversikten menar på att det kan vara av vikt för 

patienterna att få någon slags återkoppling om när i tid endoskopiundersökningen kan ske så 

att patienterna inte skall uppleva att det blivit bortglömde och bygga upp sin oro eller ångest. 
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I en studie av Carpentier et al. (2015) framkom det ett starkt önskemål från patienterna att 

själva kunna vara delaktiga och boka tid för sin undersökning tillsammans med den 

endoskoperande enheten. 

Information kring själva undersökningen är en viktig aspekt som genomsyrar hela 

genomförandet både innan under och efter endoskopiundersökningen. Patienterna känner 

oftast en viss oro innan undersökningen, vilket kan mildras om endoskopisten tar sig tid att ge 

patienterna muntlig information strax innan endoskopiundersökningen påbörjas. Författaren 

till denna litteraturöversikt tror att genom ökad delaktighet mellan samt ett samspel mellan 

endoskopist och patient ses positiva effekter såsom högre tolerans inför 

endoskopiundersökningen såsom högre acceptans kring smärta och minskad oro och ångest. 

Patienterna bör dessutom informeras att de själva kan vara mer delaktiga under 

endoskopiundersökningen genom att ändra exempelvis läge under undersökningen eller be 

om mer smärtlindring om det skulle behövas. Informationen kring smärta/obehag under 

endoskopiundersökningen är en viktig aspekt för att patienterna skall förstå att det inte är 

något konstigt om varför det gör ont, samspelet mellan endoskopist samt patienten tror 

författaren till litteraturöversikten är en mycket viktig del. Detta styrks även i studien av 

McLachlan et al. (2011) som beskriver vikten av ett samspel mellan endoskopist-patient.  

Enligt Williams et al. (2009) gav endoskoperande specialistsjuksköterskor en mer tydlig och 

bättre information än vad de endoskoperande läkarna gjorde. Den endoskoperande 

specialistsjuksköterskan använde inte krångliga medicinska termer utan förklarade på ett 

sådant sätt så att patienten förstod, detta kan enligt författaren bero på att 

specialistsjuksköterskan har ett holistiskt förhållningssätt och även är mer van att arbeta 

utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Den endoskoperande specialistsjuksköterskan har en 

helhetssyn som inte bara ser till själva endoskopiundersökningen utan även fokuserar på hur 

patienten upplever och klarar av själva undersökningen, detta påtalas även i studien av 

Chapman och Cooper (2009).  

Författaren till litteraturöversikten tror liksom Chapman och Cooper (2009) att detta kan 

påverkas av att sjuksköterskor är vana att prata med patienter och att sjuksköterskorna är vana 

att anpassa sitt att kommunicera med olika patienter.  

Doss et al. (2011) påpekade även i sin studie att patienter upplever högre tillit och menighet 

där sjuksköterskan visar respekt för patienternas sårbarhet, integritet, värdighet samt 

självbestämmande, enligt författaren till litteraturöversikten är detta något som görs när 

arbetssättet är personcentrerat. I en studie av Toomey et al. (2015) skriver de att suboptimal 

kommunikation med patienterna och förståelse för hela proceduren kan leda till att patienter 

inte kommer att vara nöjda med ingreppet och med största sannolikhet leda till klagomål. 

För många är en nedre intestinal endoskopieundersökning är intim och utelämnade och 

patienter tycker att undersökningen är av pinsam karaktär och önskar en endoskopist av 

samma kön. Brotherstone et al. (2007) påvisar i sin studie att det generellt är fler 

endoskoperande specialistsjuksköterskor som är kvinnor än män, vilket de säger att det är fler 

manliga endoskopister än kvinnliga. Författaren till litteraturöversikten anser att om möjligt 

för att upprätthålla patientens integritet bör önskemålet om kön på endoskopisten uppfyllas, 

då patienten förhoppningsvis kan känna sig mer avslappnad och kan fokusera på att 

genomföra undersökningen. Tidigare studier har antytt att fler kvinnor än män känner sig 

utlämnade men enligt Ghanouni et al. (2016) visar att det inte någon skillnad om du är man 

eller kvinna. 
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För de patienter som genomgått operationer i buken kan sigmoideoskopi och koloskopi 

upplevas med ett större obehag och smärta, i studierna av Petrini et al. (2009); Shum et al. 

(2010) påpekades att det kan vara tekniskt svårare för endoskopisten att genomföra en 

undersökning på patienter som är bukopererade vilket föranledde att dessa patienter upplevde 

ett större obehag eller smärta. Ungefär hälften av de patienter som genomgår en nedre 

intestinal endoskopi upplever smärta eller obehag i någon form. För att 

endoskopiundersökningen skall utföras så pass obehag- och smärtfritt som möjligt anser 

författaren till litteraturöversikten att patienten i samråd med endoskopisten skall erbjudas 

smärtlindring samt sedativa läkemedel i den grad det behövs för god upplevelse kring 

endoskopiundersökningen 

Inom endoskopin är den medicinska kvaliteten en mycket viktig del där jämförelser av ADR, 

ceakumintubation, intubation av terminala ileum, hur lång in instrumentet har förts in, tid för 

undersökning och utdragning. Dessa aspekter påverkar även patientens upplevelse då 

undersökningstiden och undersökningsresultatet är viktiga aspekter för hur patienten upplever 

själva undersökningen. Utförandet av nedre intestinal endoskopi handlar mycket om 

skicklighet och flertalet artiklar i litteraturöversikten beskriver att den endoskoperande 

specialistsjuksköterskan är om inte bättre, likvärd med läkare då den endoskoperande 

specialistsjuksköterskor utför stora volymer av endoskopier vilket gör att en stor vana och 

skicklighet byggs upp Williams et al. (2009); Duncan et al. (2017). Patologiska fynd är viktigt 

att hitta för patienternas tilltro till endoskopisten, enligt Chapman och Cooper (2009) har de 

flesta endoskoperande specialistsjuksköterskorna arbetat en lång tid med att assistera vid 

endoskopiska ingrepp innan de själva vidareutbildar sig. Detta underlättar för den 

endoskoperande specialistsjuksköterskan att se patologiska fynd i samband med 

undersökningar, vilket leder till att patienterna känner förtroende för endoskopisten som 

genomför endoskopiundersökningen. Författaren förutsätter även att patientens önskan är att 

få en högkvalitativ undersökning som de inte ska behöva göra om och att det inte heller tar för 

lång tid, vilket förutsätter att den som utför den nedre intestinala endoskopiundersökningen är 

skicklig samt noggrann. I en annan studie av Ekkelenkamp et al. (2013) påvisas att de 

endoskopister som har högst CIR, använder minst sedativa läkemedel, åsamkar minst obehag 

och hittar mest polyper.  

I resultatet framkom även att patienterna önskar att få det preliminära svaret från 

endoskopisten som utfört själva undersökningen, enligt författaren till denna litteraturöversikt 

bör detta vara en självklarhet. Problemet som dock kan uppstå med information och det 

preliminära svaret efter undersökningar där sedativa och smärtlindrande läkemedel har givits, 

är att patienter kan uppleva en amnesi under undersökningen och även en kort tid efter själva 

undersökningen. Patienten såg helst att det var endoskopisten som gav dem 

undersökningsfyndet direkt i anslutning till undersökningen, dock menade patienterna på att 

om endoskopisten stod upptagen när de inte längre var sederade kunde acceptera att den 

assisterande sjuksköterskan eller sjuksköterskan på övervaket kunde få ge det preliminära 

svaret istället för att patienterna inte skulle få någon information kring undersökningen. 

Författaren till litteraturöversikten menar på att det är viktigt att information ges både muntligt 

under och efter undersökning även om patienten fortfarande är sederad, men att det är viktigt 

att patienterna även får en skriftlig information kring det preliminära svaret. 

Patientnöjdhet mäts inom endoskopin bland annat i viljan att genomgå samma procedur hos 

samma endoskopist på samma enhet. Många av artiklarna i litteraturstudien jämför 

endoskoperande läkare och specialistsjuksköterska resultatet visar att patienternas nöjdhet är 

högre hos de som blir undersökta av en specialistsjuksköterska.  
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I en av studierna som ingick i litteraturöversikten var det ett fåtal patienter som inte ville bli 

undersökta av en endoskoperande specialistsjuksköterska utan önskade en läkare.  

Slutsats 

 

Litteraturöversikten visade att patienterna önskade information före, under och efter 

undersökningen. Ett samspel mellan den endoskoperande specialistsjuksköterskan och 

patienten ökade dels delaktigheten under endoskopiundersökningen, men fungerade även som 

ett stöd och hjälp under hela proceduren. Den medicinska kvalitén är en mycket viktig aspekt 

och litteraturöversikten visade att endoskoperande specialistsjuksköterskor var om inte bättre 

lika bra som endoskoperande läkare gällande fynd och bedömning av patologiska fynd. I flera 

studier har det visat sig att endoskoperande specialistsjuksköterskor uppfyller en mycket 

viktig funktion inom nedre intestinal endoskopi då efterfrågan av endoskopi bara ökar. Ett 

flertal studier visade även att den endoskoperande specialistsjuksköterskan utför nedre 

intestinal endoskopi på ett högkvalitativt sätt, med helhetssyn av patientens situation och med 

god patientsäkerhet ur ett medicinskt perspektiv. Patientnöjdhet var inte systematisk och 

konkretiserat undersökt, vilket är viktigt för utvärdering av vården. Förvånansvärt lite artiklar 

hittades kring personcentrerad vård utifrån endoskopiverksamhet. Kanske är detta begrepp 

någonting som inte är implementerad i stort i Europa, även om det i Sverige pågår forskning 

och diskussion om denna aspekt i vården.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Litteraturöversiktens resultat skulle kunna användas inom endoskopiverksamheten för både 

endoskoperande specialistsjuksköterskor och läkare. För att höja vårdkvalitén för patienterna 

måste vi lyssna mer på vad patienterna har för åsikter och anpassa vården mer utifrån 

patienterna. Resultatet visar att många patienter upplever den nedre intestinala endoskopin 

som intim, besvärlig men uthärdlig. För patienterna är det viktigt med tydlig och förståelig 

information från start till avslut. Vidare arbete med att ta fram personcentrerad information 

som kan ges ut muntligt, skriftligt och via olika integrativa media för att anpassa det till 

patientens behov att kunna ta del av informationen. Vidare studier som skulle vara mycket 

intressant är att göra en studie på svenska patienter för att se om det resultatet skulle 

överensstämma med de internationella studierna som är med i denna litteraturöversikt. Att 

med studier belysa patientens perspektiv som genomgår nedre intestinal endoskopi för att öka 

kunskapen hos vårdpersonal och att öka förståelsen för patienternas behov är stort.  

I Sverige utförs det stora mängder nedre intestinal endoskopi varje år och här bör det göras 

systematiska patientnöjdhetsmätningar samt mäta vad patienten verkligen upplever före, 

under och efter undersökningen. 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Brotherstone,  

Vance, Edwards,  

Miles, Robb,  

Evans, Wardle,  

Atkin 

2007 

Storbritanien 

Uptake of population-

based flexible 

sigmoidoscopy 

screening for 

colorectal cancer: a 

nurse-led feasibility 

study 

Syftet med studien 

var undersöka om 

flexibel 

sigmoideoskopi skulle 

vara en bra 

populationsbaserad 

metod för screening 

av kolorektalcancer. 

510 patienter mellan 60–64 

som var registrerade på tre 

allmänna praktiker i nord 

västra London valdes ut att 

vara med i studien. Alla fick 

ett brev där de blev inbjudna 

att få en FS gjord utav en 

erfaren sjuksköterska. 

N=510 (230) Högre antal patienter än tidigare 

studier genomgick en FS. 

Eventuellt kan detta bero på att 

en kvinnlig sjuksköterska 

genomförde undersökningarna. 

I / P 

Chapman, 

Cooper 

2009 

Stor Britannien 

Exploring the nurse 

endoscopist Role: a 

qualitative approach 

Att undersöka 

endoskoperande 

sjuksköterskors syn 

på sin roll.  

Semi-strukturerade 

intervjuer och analyserade 

kvalitativt 

N=8 Skillnad på utbildning. 

Sjuksköterska och läkare. 

Sjuksköterska ser hela patienten 

II / K 

de Jonge,  

Nicolaas, Chaen,  

Moolenaar, 

Ouwendijk.Tang,  

Van tillburg, 

Kuipers, 

Van Leerdam 

2012 

Holland 

Quality evaluation of 

colonoscopy reporting 

and colonoscopy 

performance in daily 

clinical practice. 

Syftet med studien 

var att jämföra 

överensstämmelsen 

mellan 

coloskopirapportering

en och komma åt 

kvalitén på 

koloskopierna. 

4800 koloskopier 

genomfördes av 116 

skopister (medicinläkare, 

kirurger och endoskoperande 

sjuksköterskor) på 12 

holländska 

endoskopienheter. Forskarna 

samlade in information om 

undersökningen.  

N=4800 Journalföringen skilde sig 

signifikant mellan de olika 

endoskopienheterna. Kirurger 

och internmedicinare hade en 

lägre ADR än gastroenterologer 

och endoskoperande 

sjuksköterskor. De 

endoskoperande 

sjuksköterskorna hade högst i 

ceakum intubering. De flesta 

endoskopienheterna rapporterade 

mängd av lugnande läkemedel. 

Lugnande läkemedel är en viktig 

parameter för att undersöka 

patientens nöjdhet samt 

komplikationer. 

I / R 

Dobrow, Cooper, 

Gayman, Pennington, 

Matthews,  

Referring patients to 

nurses: Outcomes and 

Syftet med studien 

var att utvärdera den 

endoskoperande 

Tre sjukhus med sex 

sjuksköterskor deltog i 

studien. 

N=178(101) Patientnöjdheten var bra samt de 

som kontrollerade 

sjuksköterskorna var nöjda. 

II / P 



                       

 

Rabeneck 

2007 

Canada 

evaluation of a nurse 

flexible 

sigmoidoscopy 

training 

program for colorectal 

cancer screening 

sjuksköterskan i ett 

screeningprogram för 

kolorektalcancer samt 

att bygga upp ett 

träningsprogram. 

Patienttillfredsställelse 

mättes genom ett 

frågeformulär. Fokusgrupper 

och intervjuer användes 

också. 

Endast två av de 101 patienterna 

avstod att delta i studien på 

grund av att det var en 

sjuksköterska som skulle 

genomföra undersökningen. 

Studien visade att 

endoskoperande sjuksköterskor 

kan göra sigmoideoskopier 

säkert och effektivt. 

Duncan, Bonney, Au, 

Chalmers, Bennett 

2017 

Australien 

Introduction of the 

Nurse Endoscopist 

role in one Australian 

health service. 

Beskriver Monash 

Healths erfarenhet att 

introducera 

endoskoperande 

sjuksköterska 

Patienter blev till en början 

utvalda av en läkare. 

Endoskoperande 

sjuksköterskan genomgick 

en 12 månaders avancerad 

kunskaps tränings program. 

Patienterna blev tillfrågade 

om de ville bli undersökta av 

en endoskoperande 

sjuksköterska under träning. 

40 patienter blev uppringda 

efter tre månader  

N=255  

40 blev 

uppringda 

efter tre 

månader. 

80 % av alla patienter som 

ringdes upp upplevde 

undersökningen som mycket bra. 

80 % upplevde ingen smärta eller 

obehag. 95 % upplevde den 

tränande endoskoperande 

sjuksköterskan hade en mycket 

bra personlighet. 

80% ansåg att informationen 

efter undersökningen var mycket 

bra eller excellent.  

I / P 

Hui, Lau, Lam, Chui, 

Fan, Lam, Tse, Tang, 

Ng, Wu, Ching, 

Wong, Chan, Sung  

2014 

Hong Kong 

Comparison of 

colonoscopic 

performance between 

medical and nurse 

endoscopist: a non-

inferiority 

randomized 

controlled study in 

Asia. 

Att testa hypotesen att 

tränade 

endoskoperande 

sjuksköterskor inte är 

sämre än medicinska 

endoskopister i att 

hitta adenom under en 

koloskopi. 

Tre endoskoperande 

sjuksköterskor och fem 

endoskoperande läkare 

jämfördes. Studien var 

prospektiv, randomiserad, 

singel-blind, en arm, inte 

underlägsen studie. 

Subjekten randomiserades 

mellan att blir skoperad av 

endoskoperande 

sjuksköterska eller 

endoskoperande läkare. 

Totalt randomiserades 787 

patienter över en 15 

månadsperiod.  

N=787 

 

 

Signifikant mer polyper hittades 

av endoskoperande 

sjuksköterskor dock hade de en 

längre utdragningstid, vilket 

leder till om tid kontra polypfynd 

leder till att de endoskoperande 

läkarna hade en bättre siffra.  

De endoskoperande 

sjuksköterskorna hade en 

signifikant lägre siffra på 

patienter som behövde extra 

sedering och smärtstillande. De 

hade en signifikant högre antal 

patienter som ville bli 

endoskoperad av samma skopist 

igen.  

I / RCT 

Hutfless, Kaloo 

2013 

Screening 

colonoscopy: A new 

Diskussion och 

utvärdering av 

119 koloskopipatienter 

granskades som en 
N=119 Det visade sig att hon hade lika 

om inte bättre värden en vad som 

II / R 



                       

 

USA 

 

frontier for nurse 

practitioners 

endoskoperande 

sjuksköterskor. 

Jämförelse mellan en 

utbildad 

endoskoperande 

sjuksköterska och de 

krav som den 

amerikanska 

gastrointestinal 

endoskopiföreningen 

har satt upp för 

gastroenterolog 

randande läkare. 

endoskoperande 

sjuksköterska hade 

genomfört. 

krävdes för en medicinsk 

endoskopist 

Ko, Zhang, Telford,  

Enns 

2009 

Kanada 

Factors influencing 

patient satisfaction 

when undergoing 

endoscopic 

procedures. 

Syftet med studien 

var att identifiera 

faktorer som är 

relaterade till 

patientnöjdheten 

En prospektiv kohortstudie. 

Patienter fick ett 

frågeformulär innan och ett 

efter den endoskopiska 

undersökningen. Sedan ett 

tredje frågeformulär efter en 

vecka. 

N=261 Faktorer som sågs som positiva 

var personligheten, tekniska 

skickligheten, omgivningen och 

hur tiden med endoskopisten när 

resultatet förklaras. 

I/P 

Koornstra, Corporaal. 

Giezen-Beintema. De 

Vires,  

Van Dullemen 

2009 

Holland 

Colonoscopy training 

for nurse 

endoscopists: a 

feasiblity study 

Två endoskoperande 

sjuksköterskor och en 

randande 

gastroenterolog 

registrerades för 

koloskopi och 

sigmoideoskopitränin

g. De första 150 

koloskopierna 

jämfördes med en 

senior endoskopist. 

Patienterna randomiserades 

till antingen endoskoperande 

sjuksköterska eller 

endoskoperande läkare. 

Patienterna fick efter 

undersökningen rapportera 

deras uppfattning av smärtan 

och obehaget under 

koloskopin med en 10 gradig 

VAS skala 

Endoskoperan

de 

sjuksköterska 

N=300 

Randande 

gastroenterolo

g N=150 

Senior 

endoskopist 

N=150 

Gällande smärta, obehag och 

nöjdhet fanns det ingen skillnad 

mellan de endoskoperande 

sjuksköterskorna och den 

randande gastroenterologen. 

Dock var siffran lite högre hos de 

endoskoperande 

sjuksköterskorna att patienten 

ville göra om undersökningen. 

II / RCT 

Lee, Kim, Chun, 

Yoo, Lee, Kim,  

Choi, Keum, Seo,  

Lee, Jeen, Park,  

Lee, Um, Kim 

2018 

Korea 

Is there a change in 

patient preference for 

a female 

colonoscopist during 

the last decade in 

Korea. 

Syftet var att 

undersöka om 

patienter önskar ett 

speciellt kön på den 

som utför koloskopin 

samt jämförde 

resultatet med en 

studie från 2008 

En prospektiv studie där de 

inkluderade patienterna fick 

svara på ett frågeformulär 

gällande kön på 

endoskopisten samt deras 

utbildningsnivå. 

N=304 69 patienter önskade ett speciellt 

kön på endoskopisten. Orsaken 

var att man skämdes.  

I/P 



                       

 

Limoges-Gonzalez, 

Mann, Al-Juburi,  

Tseng, Inadomi,  

Rossaro 

2011 

USA 

Comparisons of 

screening 

colonoscopy 

performed by a nurse 

practitioner and 

gastroenterologists 

Syftet var att jämföra 

noggrannheten, 

säkerheten, och 

patientnöjdheten hos 

patienter som 

genomgår en 

screening koloskopi 

utförda av en godkänd 

gastroenterolog och 

en godkänd nurse 

practitioner. 

Efter randomisering fick 

deltagarna ett frågeformulär 

med 9 frågor. 100 mm 

visuell analog skala [VAS] 

användes. Efter 

undedrsökningen fick 

deltagaren svara tre frågor i 

ett nytt frågeformulär. 

Skopist, den assisterande 

sjuksköterskan och 

forskningsassistenten fick 

svara på sex frågor på ett 

eget frågeformulär.  

N=150 

 

Den endoskoperande nurse 

practitioner hade signifikant 

högre ADR än doktorerna samt 

en signifikant bättre 

patientnöjdhet. 

II / RCT 

Maslekar, Hughes, 

Gardiner Monson, 

Duthie 

2009 

Storbritanien 

Patient satisfaction 

with lower 

gastrointestinal 

endoscopy: doctors, 

nurse and nonmedical 

endoscopist 

Att prospektivt 

bestämma patienters 

tillfredsställelse och 

faktorer som påverkar 

tillfredsställelse vid 

koloskopi och 

sigmoideoskopi, 

jämförande mellan 

sjuksköterskor, icke 

medicinska 

endoskopister och 

doktorer. 

Utfördes på en 

endoskopienhet i 

Storbritannien. Alla 

patienter som godkände att 

vara med i studien fick 2 

frågeformulär, en före 

undersökningen och en efter. 

Till vilken skopist 

patienterna hamnade hos 

sköttes av 

administrativpersonal. 

Frågeformuläret som 

patienterna fyllde i efter 

undersökningen gjordes 

innan information om 

undersökningen. Utöver 

detta fick patienterna en till 

frågeformulär som skulle 

fyllas i 24 timmar efter 

undersökningen och sedan 

postas till forskaren. Utöver 

detta fick 100 patienter 

bedöma vad de tyckte var 

mest relevant för patients 

syn på en bra upplevelse vid 

endoskopin. 

N= 503 (52) 

 

Det fanns ingen skillnad mellan 

de tre grupperna gällande patient 

tillfredställelse. Det som 

påverkade patienterna mest var 

smärtan/obehaget gällande vad 

de tyckte om undersökningen. 

I / RCT 



                       

 

Massl,  

Van Putten, 

Steyerberg, 

Van Tilburg, Lai,  

De Riddler, Brouwer, 

Verburg, Alderliesten, 

Schoon,  

Van Leerdam, 

Kuipers 

2014 

Holland 

Comparing quality, 

saifty, and cost of 

colonoscopies 

performed by nurse vs 

physician trainees. 

Utvärdering av 

kvalitén och 

säkerheten av 

koloskopier utförda 

av endoskoperande 

sjuksköterskor och 

randande 

gastroenterologer. 

7 endoskoperande 

sjuksköterskor och 8 

randande ST-läkare på två 

medicinska centrum 2008–

2012 jämfördes genom ett 

antal kvalitetsindikatorer. 

N=1946  

 

Endoskoperande utför 

koloskopier med samma kvalitet 

och säkerhet som randande ST-

läkare. Kostnaden var dock lägre 

för endoskoperande 

sjuksköterskor. 

I / CCT 

Petrini, Egan, Hahn 

2009 

USA 

Unsedated 

colonoscopy: patient 

characteristics and 

satisfaction in a 

community-based 

endoscopy unit. 

Undersöker 

erfarenheter med 

patienter som 

genomgår koloskopi 

utan smärtstillande 

och lugnande. 

En prospektiv studie där 

2091 patienter genomgick en 

koloskopi och blev erbjudna 

att genomföra den utan 

lugnande eller 

smärtstillande.  

N=578 470 av dem klarade av hela 

undersökningen utan lugnande 

eller smärtlindring.  

I/P 

Riegert, Khasab,  

Kallo 

2015 

USA 

Experience of a nurse 

practitioner 

performing 

colonoscopy at a 

tertiary center in the 

united states 

Att bedöma en nurse 

practitioner förmåga 

att utföra koloskopier 

efter ett år av intensiv 

gastroenterologisk 

träning. 

En erfaren senior 

endoskopisk jämförde den 

endoskoperande 

sjuksköterskan/ nurse 

practitioner utförande av 

koloskopin enligt American 

Society for Gastrointestinal 

Endoscopy och American 

College of Gastroenterology 

(ASGE/ACG) 

N=300 (27) Den endoskoperande 

sjuksköterskan uppfyllde alla 

krav på kvalitetsindikationer som 

var uppsatta av ASG/ACG ( 

American socitey for 

Gastrointestinal Endoscopy och 

American Collage of 

Gastroenterology)  

Diskussion om fördel med att 

andelen endoskoperande 

sjuksköterskor är kvinnor. 

 

I/P 

Shum, Lui, Choi, Lau, 

Ho 

2010 

Kina 

A comprehensive 

training programme 

for nurse endoscopist 

performing flexible 

sigmoidoscopy in 

Hong Kong 

Syftet med studien 

var att beskriva 

processen och 

genomförandet att 

träna kolorektala 

sjuksköterskor att 

utföra flexibel 

sigmoideoskopi. 

Hur ett utbildnings program 

tas fram för kolorektala 

sjuksköterskor som under ett 

år ska lära sig att utföra 

flexibel sigmoideoskopi. 

Programmet är blandad teori 

och praktik 

N=119 Studien visar att de 

sjuksköterskor som har 

genomgått detta träningsprogram 

kan utföra flexibel 

sigmoideoskopi på ett säkert sätt. 

Inga procedurrelaterade 

komplikationer uppstod. 

I / R 

Sint Nicolaas,  

Jonge, Korfage,  

Benchmarking patient 

experiences in 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

Ett GRS frågeformulär 

användes både före 
N=1904 Den övergripande patient 

upplevelsen är positiv. Studien 

I/P 



                       

 

Borg, Brouwer,  

Cahen, Lesterhuis,  

Ouwndjik, Kuipers,  

Van Leerdam 

2012 

Holland 

colonoscopy using the 

global rating scale. 

patientens upplevelse 

av koloskopi genom 

att använda GRS och 

att jämföra olika 

enheter och att sätta 

upp riktmärken. 

Studien utvärderade 

även faktorer som är 

förknippade med 

patientens 

tillfredsställelse. 

undersökningen och efter på 

12 endoskopienheter. 

visar även att det möjligt att 

använda ett GRS frågeformulär 

för att patienttillfredsställelse på 

holländska endoskopienheter. 

Van Putten, Borg,  

Adang, Koornstra, 

Romberg-Camps,  

Timmer, Poen,  

Kuipers,  

Van Leerdam 

2011 

Holland 

Nurse endoscopist 

perform 

colonoscopies 

according to the 

international standard 

and with high patient 

satisfaction. 

Syftet var att 

undersöka den 

endoskopiska kvalitén 

och 

patientupplevelsen av 

koloskopier gjorda av 

endoskoperande 

sjuksköterskor. 

6 sjukhus med 10 

endoskoperande 

sjuksköterskor i Holland 

deltog i studien.  Studien var 

uppdelad i två delar.  

Informationen om den 

endoskopiska kvaliten togs 

från procedur rapporten samt 

den elektroniska medicinska 

journalen. 

Patientens upplevelse mättes 

genom ett frågeformulär 

som patienten fyllde i efter 

undersökningen. 

Alla endoskopister utförde 

100 koloskopier var. 

N=1000 Endoskoperande sjuksköterskor 

utförde koloskopier med hög 

kvalité enligt internationell 

standard. Patientnöjdheten var 

hög. 

I / P 

Williams, Russel,  

Durai, Cheung,  

Farrin, Bloor,  

Coulton, Richardson 

2009 

Stor Britanien 

Effectiveness of nurse 

deliverd endoscopy: 

findings from 

randomized multi-

institution nurse 

endoscopy trial 

(MINuET) 

Att jämföra den 

kliniska effektiviteten 

mellan läkare och 

sjuksköterskor som 

utför endoskopi. 

67 läkare och 30 

sjuksköterskor deltog i 

studien på 23 olika sjukhus. 

1888 frågeformulär 

lämnades ut 1 dag efter 

undersökning, 1 månad efter 

undersökning och efter 1 år.  

N=4128 

(2240) 

Resultatet visade ingen större 

skillnad gällande 

gastrointestinala bedömningen 

förutom att patienterna var med 

sjuksköterskorna efter en dag. 

Sjuksköterskorna var mer 

noggranna när de undersökte 

ventrikel och matstrupe 

I / RCT 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 
 



                       

 

 
Bilaga 2 

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 välgenomförd 

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/deltagre 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 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 



                       

 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten 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. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 
 

 


