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SAMMANFATTNING 

Koloskopi är en endoskopisk undersökning som visualiserar insidan av tunntarmens sista del, 

tjocktarmen och ändtarmen. Det är den bästa undersökningsmetoden för att diagnostisera 

sjukdomar i tjock- och ändtarmen.  

Studier visar att patienten kan uppleva oro, obehag och smärta inför/under en koloskopi. 

Patienten kan dessutom känna sig generad och obekväm i den utsatta situationen som en 

koloskopiundersökning innebär. Dessutom måste patienten gå igenom omfattande kost- och 

laxeringsförberedelser för att kunna genomföra undersökningen. Kommer patienten till sitt 

besök utan att vara förberedd ordentligt, kan detta innebära onödigt lidande med förlängd och 

därigenom en mer smärtsam undersökning. 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar patienters tillfredsställelse i samband koloskopi. 

En allmän litteraturöversikt valdes som metod för att kritiskt granska redan existerande och 

publicerad forskningslitteratur och sedan sammanställa resultatet som svarade på studiens 

syfte. Till resultatet inkluderades 17 vetenskapliga artiklar där både kvantitativa och 

kvalitativa studier ingick. De inkluderade artiklarna var publicerade mellan 2007 och 2017, 

skrivna på engelska och var peer-reviewed. Databaserna som användes till sökning var 

Academic Search Elite, CINAHL complete och PubMed.  

Genom integrerad dataanalys av de 17 vetenskapliga artiklarna kunde fyra huvudkategorier av 

faktorer identifieras. Dessa var omhändertagande av patienten, kommunikation, individuell 

upplevelse av smärta och distraktion. Till huvudkategorierna följde ett antal underkategorier; 

tekniskt utförande, personligt bemötande, information, smärtlindring/sedering, musik och 

film. De faktorer som betydde mest för patienten gällande tillfredsställelse vid koloskopi 

visade sig vara bemötande, information och smärtlindring/sedering.  

Slutsatsen var att patienttillfredsställelsen vid koloskopi ökar vid tillämpning av 

personcentrerad vård. Vid individanpassad information, kommunikation och 

smärtlindring/sedering ökar tillfredsställelsen hos patienten. I bemötandet, genom 

personcentrerad vård öppnas möjligheter upp för patienten att ställa frågor vid behov, vilket 

också har en positiv inverkan på patienttillfredsställelsen.  

 

Nyckelord: koloskopi, patienttillfredsställelse, personcentrerad vård, informatik och faktorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Colonoscopy is an endoscopic procedure which visualizes the inside of the last part of the 

small intestine, colon and rectum. It is the best method for examining and diagnosing illnesses 

in the colon and rectum. 

Studies show that the patient can experience anxiety, discomfort and pain before and during 

colonoscopy. Patients may feel embarrassed and uncomfortable by the exposure that such a 

procedure involves. In addition, the patient has to go through changes in their diet and heavy 

bowel preparation to prepare for the procedure. If the patient arrives to their appointment 

without being prepared properly, this can mean unnecessary suffering with a prolonged and 

therefore a more painful colonoscopy experience. 

The aim of this study was to describe factors which affect patient satisfaction in connection to 

colonoscopy. 

A literature review was chosen as method for this study, to critically review already existing 

and published research on the subject and to collect and compile the results which answered 

to the aim of this study. 

The result included 17 scientific articles, where both quantitative and qualitative articles were 

a part. The articles were published between 2007-2017, peer reviewed and written in the 

English language. Databases used for search of scientific articles were; Academic Search 

Elite, CINAHL complete and PubMed. 

Through integrated data analysis of the 17 scientific articles, four main categories of factors 

emerged; caring for the patient, communication, individual experience of pain and distraction, 

with subcategories technical performance, personal treatment, information, pain 

relief/sedation, music and movie. The factors which were the most important to the patient, 

regarding satisfaction in connection to colonoscopy turned out to be personal treatment, 

information and pain relief/sedation. 

The conclusion was that patient satisfaction in connection to colonoscopy, increases by the 

use of patient-centered care. Through individualized information, communication and pain-

relief/sedation the satisfaction increases with the patient. In the treatment of the patient, 

through patient-centered care opportunities open up for the patient to ask questions if needed, 

which also have a positive influence on the patient satisfaction. 

 

Keywords: colonoscopy, patient satisfaction, patient-centered care, informatics and factors. 
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BAKGRUND 

Koloskopi är en undersökning som gör att patienten kan känna sig generad, obekväm och 

orolig för vad resultatet blir av undersökningen. Detta resulterar också i ångest och oro, 

samt minskar patientens tillfredsställelse och samarbete under hela proceduren (Chung et 

al., 2012). En koloskopi är en relativt säker undersökningsmetod. Många patienter har ofta 

ångest före och under koloskopin som påverkar själva undersökningen vad det gäller den 

upplevda smärtan och samarbetet (De Silva et al., 2016). Eftersom en koloskopi ofta 

orsakar smärta och obehag hos patienten, gör det att han eller hon inte gärna är villig att 

genomföra undersökningen (Chung et al., 2012). Smärta uppkommer vid stimuli av 

kroppsvävnad och kan upplevas både obehagligt och skrämmande. Olika personer kan 

uppleva smärta på olika sätt vid likadan påverkan. Tidigare upplevelser, social och 

kulturell bakgrund inverkar på smärtupplevelsen (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2015). 

Därför krävs förbättringar med bland annat adekvat sedering. Smärta kan bero på flera 

olika faktorer som tidigare bukoperation, slingrig tarm med loopbildningar och 

inflammatorisk tarmsjukdom (Shingina et al., 2016). Vid korrekt utförd koloskopi under 

normala förhållanden upplever patienten mindre smärta i ungefär 20-30 sekunder och då 

handlar det ofta om loopbildning i tarmen (Haycock, Cohen, Saunders, Cotton & Williams, 

2015). 

En översiktsartikel visar att, för att patienten ska klara av att genomgå en endoskopisk 

undersökning krävs en förståelse för vad han eller hon vill ha ut av sin vårdupplevelse och 

detta kan uppnås genom personcentrerad vård (Tierney, Bevan, Rees & Trebble, 2016). 

Tillfredsställda patienter har en större tendens att fortsätta konsultera vården, de tenderar 

att inneha en större följsamhet det vill säga att i större utsträckning följa ordinationer och 

rekommendera vården till andra (Stepurko, Pavlova & Groot, 2016).  

Sveriges hälso- och sjukvård brister ofta i mötet med patientens individuella behov, 

värderingar och förkunskaper. Det finns uppenbara brister vad gäller att patienten är 

välinformerad och aktivt deltar i vården. Detta kan leda till sämre vårdresultat för 

patienten, onödiga kostnader för samhället och hälso- och sjukvården (Vårdanalys, 2012).   

Patienten har vid brister i kontakten med vården och när de inte är tillfredsställda vid 

kontakt i vården rätt till att ha synpunkter och framföra klagomål för att få en patientsäker 

vård (SFS, 2014:821). För att patienten skall klara av sin koloskopi krävs att han/hon 

förbereds på rätt sätt, med kost- och laxeringsförberedelser (Haycock et al., 2015). Utifrån 

ett översiktsresultat från 168 studier, påvisas att de flesta patienter tycker att laxeringen är 

den värsta biten av koloskopin (Parra-Blanco et al., 2014).  

 

Vad är endoskopi? 

Vid endoskopi görs en visuell undersökning av inre kroppsdelar (Svensk MeSH, 2017), 

som gör det möjligt att inspektera, diagnostisera och behandla i mag-tarmkanalen och 

andra organ som urinblåsa och lungor med mera (de Groen, 2017). Vid en koloskopi 

undersöks sista delen av tunntarmen, tjocktarmen och ändtarmen. En sigmoideoskopi är en 

undersökning av cirka 50 cm av tjocktarmens nedre del (Haycock et al., 2015).  
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Diagnostisering och behandling med koloskopi 

Koloskopi är den bästa undersökningsmetoden när det gäller att diagnostisera sjukdomar i 

tjock- och ändtarmen (Hsuen et al., 2016). Det är lättare att upptäcka polyper och cancer 

vid en koloskopi än vid en röntgen. En signifikant fördel är att det också går att genomföra 

diagnostiska och terapeutiska åtgärder, som att ta vävnadsprover, ta bort polyper och att 

stoppa blödningar i tarmen. Vid en koloskopi kan hela tjocktarmen inspekteras från 

ändtarmen till sista delen av tunntarmen. Tjocktarmen är ca 150 cm lång och en 

undersökning kan ta mellan 30 – 40 minuter beroende på endoskopist, utrustning, resultat 

av tarmrengöring och smärtstillande eller lugnande läkemedel. Vid de flesta 

koloskopiundersökningar får patienten sedering, det vill säga smärtstillande och lugnande 

läkemedel, vilket gör det möjligt att genomföra en komplett undersökning (Pope, 2011). 

Årligen diagnostiseras 4 200 personer med tjocktarmscancer och 2 100 med 

ändtarmscancer. Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i 

Sverige (Cancercentrum, 2016). Vid en välgrundad misstanke om tjocktarms- eller 

ändtarmscancer ska koloskopi erbjudas inom tio kalenderdagar (Cancercentrum, 2017). 

Indikationer/orsaker för att göra en koloskopi kan bero på järnbrist, blodbrist, diarré och 

röntgenfynd som kan vara misstanke om cancer eller inflammation. Även uppföljning av 

inflammatorisk tarmsjukdom och kontroller efter tarmcancer genererar ytterligare 

koloskopiundersökningar (Lindberg & Nyhlin, 2016). 

 

Koloskopipatienten 

Tjock- och ändtarmstarmscancer 

Risken att drabbas av tjocktarmscancer ökar med stigande ålder och majoriteten, ca 60 

procent, är över 70 år. Män och kvinnor drabbas i lika hög utsträckning av 

tjocktarmscancer, medan något fler män drabbas av ändtarmscancer. Ca 75 - 80 procent av 

alla som drabbas av tjock- och ändtarmscancer år sporadiska. Blod i avföringen, ändrade 

avföringsvanor, slem i avföringen, uppkördhet och buksmärta är ospecifika symtom som 

leda tankarna till tjock- och ändtarmscancer. Järnbristanemi och trötthet utan att patienten 

noterat synligt blod i avföringen kan bero på en blödande tumör. Om tumören sitter i 

vänsterkolon eller ändtarmen ger det tidigare symtom än om tumören sitter i högerkolon, 

på grund av att tarminnehållet är lösare och lättare kan passera förbi utan att det uppstår 

några symtom (Lindberg & Nyhlin, 2016). 

Av all tjock-och ändtarmscancer är ca 20 - 25 procent ärftlig. Cancerinsjuknandet sker 

tidigare än vid sporadisk tjock- och ändtarmscancer. Alla förstagradssläktingar 

rekommenderas koloskopikontroll med start 5 – 10 år innan det tidigaste påvisade 

insjuknandet av tjock- och ändtarmscancer i familjen. Lynchs syndrom (LS) orsakas av 

mutation och risken är hög för att drabbas av tjock- och ändtarmscancer. Koloskopi 

rekommenderas varje till vart annat år från 20 – 30 års ålder. Familjär polypos (FAP) 

kännetecknas av rikligt med adenom (polyper med dysplasi) i både tjocktarmen och 

ändtarmen, vilka har en hög risk att utvecklas till cancer. De sågtandade polyperna är 

hyperplastiska, men innebär också en ökad risk för cancer och koloskopikontrolleras 

(Lindberg & Nyhlin, 2016). 

Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer 

År 2016 infördes Standardiserat Vårdförlopp (SVF) nationellt, för tjock- och 

ändtarmscancer. SVF ska startas vid välgrundad misstanke om cancer, så att utredningar 

som skall göras faller inom bestämd tidsram (Socialstyrelsen, 2016; Cancercentrum, 2017).  
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Patienter som remitteras inom ramen för SVF ska ha en tid för koloskopi inom tio dagar 

och ska inte vänta längre enligt gällande riktlinjer. Väntan kan ge ett onödigt lidande och ju 

snabbare diagnos desto tidigare kan behandling startas (Cancercentrum, 2017; Wilkens, 

Thulesius, Schmidt & Carlsson, 2016). En SVF-utredning innebär att alla som utreds ska få 

samma vård oberoende av var du bor eller vem du är (Bendt, 2017; Wilkens et al., 2016). 

Screening 

I hopp om att minska och att insjuknandet i tjock- och ändtarmscancer har många länder 

infört screening. Ett fekalt hemoglobin (F-Hb) är ett första steg och om det visar spår av 

blod i avföringen genererar det en koloskopi för vidare utredning (Lindberg & Nyhlin, 

2016). Allmän screening minskar risken att utveckla och ökar chansen till bot av sjukdom 

vid tidig diagnostik innan den kliniskt ger symtom. En populationsbaserad screening för 

tjock- och ändtarmscancer rekommenderas av Socialstyrelsen i åldersgruppen 50 – 74 år 

(Cancercentrum, 2016). I Sverige 2014 påbörjades en nationell studie, SCREESCO, med 

ett mål på 200 000 deltagare i åldern 60 år. En del fick erbjudande om direktkoloskopi, 

andra fick hemskickat ett avföringsprov samt en kontrollgrupp (Cancercentrum, 2015). 

Syftet är att undersöka vilken screeningmetod som bäst förebygger och hittar tarmcancer i 

ett tidigt stadium (Cancercentrum, 2018). 

Inflammatoriska tarmsjukdomar 

Irritable Bowel Syndrome (IBS), är en magtarmsjukdom med symtom som är 

återkommande eller kroniska. Obehag och/eller smärta i buken tillsammans med ett stört 

avföringsmönster kännetecknar symtomen. Smärtan kan vara molande men oftast mer 

krampartad och efter matintag förvärras den. Efter tarmtömning lindras oftast smärtan. 

Vanligt är också en känsla av uppblåsthet och svullen buk, som tilltar under dagen och blir 

som värst på kvällen. Dessa patienter har en så kallad öm tarm (visceral hypersensitivitet). 

Patientgruppen kan ha både IBS med diarré och IBS med förstoppning, eller att det växlar 

mellan hård och lösare avföring. I västvärlden är IBS en mycket vanlig sjukdom och är 

vanligast förekommande hos kvinnor. Det är psykosociala faktorer samt graden av 

upplevelse av mag- och tarmsymtomen som avgör vilka som söker sjukvård. Många av 

dessa patienter upplever missnöje och remitteras ofta vidare till specialist för vidare 

utredning. Kvinnor med IBS upplever sina mag- och tarmsymtom värre, de är mer känsliga 

för födoämnen och läkemedel än män. Faktorer som kan orsaka IBS tros vara 

inflammation/infektion, genetik, psykosociala faktorer och födoämnesintolerans. De 

patienter som har dominerande diarrébesvär bör utredas vidare med koloskopi för att 

eventuellt utesluta inflammation i tarmen (Nyhlin, 2008). 

Inflammatory Bowel Diseases (IBD) är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom, ulcerös 

kolit och mikroskopisk kolit. Skandinavien är ett område med hög förekomst av IBD. 

Debuten av sjukdomarna sker ofta i unga år. Orsaken till att tarmslemhinnan blir 

inflammerad är inte känd, men troligen kan ett samspel mellan defekter i tarmepitelets 

barriärfunktion, immunförsvaret och bakteriefloran i tarmen samt miljön vara utlösande 

faktorer (Lindberg & Nyhlin, 2016).  

Vid Crohns sjukdom kan hela magtarmkanalen vara inflammerad dvs från munhålan till 

anus och debuterar oftast före 30 års ålder. De som drabbas av Crohns sjukdom kan 

antingen ha återkommande skov eller kroniskt kontinuerliga besvär. Diagnosen ställs 

utifrån anamnes, symtom, blodprover, koloskopi och vävnadsprov. Vanliga symtom är 

diarré som kan vara blodblandad eller inte, buksmärta, feber, viktnedgång, trötthet och 

allmän sjukdomskänsla. Det finns en ökad risk att drabbas av cancer i tjock- och 

ändtarmen, beroende på utbredningen av inflammationen i magtarmkanalen. Därför 

koloskoperas dessa patienter enligt ett program (Nyhlin, 2008).  
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Vid ulcerös kolit är inflammationen begränsad till tjocktarmen och ändtarmen. Debuten av 

sjukdomen sker ofta i unga år och har ett kroniskt skovartat förlopp. Vanliga symtom är 

ändrade avföringsvanor med trängningar, lös konsistens, ökad avföringsfrekvens eller 

diarréer. Det kan även förekomma slem och blod i avföringen, viktnedgång, feber och 

allmänpåverkan. Diagnosen baseras på anamnes, blodprover, avföringsodlingar, röntgen 

och koloskopi med vävnadsprov. Det föreligger en ökad risk att insjukna i 

tjocktarmscancer vid ulcerös kolit, vilket är anledningen till att dessa patienter 

koloskoperas enligt ett program (Nyhlin, 2008).  

Mikroskopisk kolit är en vanlig orsak till kroniska, vattniga och oblodiga diarréer. Det 

bästa sättet att fastställa mikroskopisk kolit är genom att ta vävnadsprover, primärt i 

tjocktarmen i samband med en koloskopi, då blodprover inte ger någon hjälp i 

diagnostiken (Lindberg & Nyhlin, 2016). 

 

Förberedelser inför koloskopi 

En icke väl rengjord tarm kan vara orsaken till en förlängd, obehaglig, inkomplett och en 

icke helt säker tarmundersökning, koloskopi. Risken att missa polyper och cancer ökar då 

tarmen inte är tillräckligt laxerad (Lee et al, 2018), vilket i sin tur kan leda till att 

undersökningen måste göras om och försenas samt att patienttillfredsställelsen minskar.  

Även hälso- och sjukvården drabbas med kostnader. Många patienter förstår inte varför de 

måste dricka alla 4 liter laxermedel (Shah-Khan, Cumberledge & Reynolds, 2017). Syftet 

med laxeringen är att rensa hela tjocktarmen så att en fullgod undersökning kan göras. 

Patienten kan för det mesta laxera hemma, göra undersökningen, och sedan åka hem. För 

de patienter som inte kan laxera hemma på grund av ålder, sjukdom eller 

förstoppningsproblematik med mera, kan behöva hjälp med detta, det vill säga läggas in på 

sjukhus dagen innan undersökningen. En klar och tydlig skriftlig information är en 

förutsättning för att patienterna ska kunna förbereda sig inför tarmundersökningen. För att 

uppnå en helt ren tarm gäller det att följa laxeringsföreskrifterna noggrant, så att patienten 

slipper vara orolig för att ha misslyckats med laxeringen. En vecka före undersökningen 

ska patienten följa kostrestriktioner. Kosten ska vara fiberfattig det vill säga patienten ska 

undvika mat som müsli, fiberrika grönsaker, svamp, sparris, tomater, grovt bröd mm. 

Rikligt med klara drycker, till exempel kaffe utan mjölk, te, saft, juice utan fruktkött och 

buljong, kan intas efter laxeringen upp till två timmar innan undersökningen (Haycock et 

al., 2015).  

The European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) rekommenderar i första hand 

delad dos av fyra liter laxermedel, även till de som är njursjuka. Problemet är dock att 

dricka den stora mängden av den salta mixturen som inte smakar gott (Sahebally, 2016; 

Shah-Khan et al, 2017).  

För att slemhinnan inte ska färgas svart, ska patienter som tar järnmedicin göra uppehåll 

med dessa en vecka innan tarmundersökningen (Haycock et al., 2015).  Patienter som 

behandlas med blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia), till exempel warfarin eller 

klopidogrel, ska göra uppehåll med dessa enligt gällande föreskrifter. Vid insulinbehandlad 

diabetes, fel på hjärtklaffar, att patienten tidigare haft bakterieinfektion i hjärtats klaffar 

eller har pacemaker med defibrillatorfunktion, ska endoskopimottagningen kontaktas i god 

tid före tarmundersökningen, så att patienten kommer rätt förberedd (Bendt, 2017). 
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Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

Sjuksköterskans profession betyder att utifrån kunskap, självkännedom utföra något 

yrkesmässigt och med skicklighet, dvs att vara professionell. Sjuksköterskan är en 

omvårdnadsexpert med specifik kompetens. Grunden är en humanistisk människosyn som 

omfattar omvårdnaden ur ett vetenskapligt kunskapsområde i det patientnära arbetet. Det är 

sjuksköterskan som ansvarar och leder omvårdnadsarbetet. Arbetet riktas in mot patientens 

grundläggande behov och upplevelser i det dagliga livet, både psykiskt, fysiskt, andligt och 

den kulturella dimensionen. Sjuksköterskan ansvarar själv, i teamsamverkan och i 

partnerskap med närstående och patienten för bedömning, diagnostik, planering, 

genomförande och utvärdering av omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

För att kunna ge god omvårdnad krävs kompetens ur ett helhetsperspektiv gällande 

patientens situation och av komplexa behov och problem, t ex kommunikation, fysiska 

funktioner, mat, personlig hygien, smärta och psykosociala faktorer. Sjuksköterskan 

bedömer patientens hälsotillstånd objektivt och patientens subjektiva upplevelse. Därefter 

fastställs patientens omvårdnadsbehov utifrån resurser och problem, så att en 

omvårdnadsplan med mål kan fastställas. Dessa mål utvärderas och dokumenteras i 

patientens journal (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

För att god och säker vård ska kunna ges är det nödvändigt att alla professioner arbetar 

utifrån de sex kärnkompetenserna, så att vårdens kvalitet och säkerhet ökar. Det är 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker 

vård, informatik och framtid (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).   

Personcentrerad vård 

Sjuksköterskan ska i den personcentrerade vården tillsammans med patienten och 

närstående bedöma, utforma, genomföra, utvärdera och dokumentera vården utifrån ett 

partnerskap. Patient och närstående ska ges en förutsättning att i partnerskapet vara 

delaktig i att fatta beslut om vårdens innehåll, mål och uppföljning. Betydelsen av hälsa 

ska identifieras hos patienten så att den kan främjas. Individuella behov, rättigheter och 

möjligheter ska vara i fokus så att kontinuitet och kontakt i vårdkedjan kan skapas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). För att uppnå ett partnerskap måste patienten bjudas in till 

att medverka och då ses som en jämbördig partner av vårdpersonalen. Ett partnerskap 

innebär att personalen delger sin professionella kunskap om fenomenet och att patienten 

berättar om sina egna upplevelser av sin hälsohistoria. Inom hälso- och sjukvården kan 

personalen genom ett professionellt sätt utifrån sin kunskap och skicklighet hjälpa 

patienten att känna tillit (Ekman, 2014).  

För att främja att patienten deltar, måste en relation skapas mellan patient och 

sjuksköterska och sjuksköterskans kontroll minska genom att låta patienten vara delaktig 

och därmed dela information och kunskap (Ringdahl, Chaboyer, Ulin, Bucknall & 

Oxelmark, 2017). Bemötandet grundar sig till största delen i att kommunicera genom 

språket, detta genom att föra en dialog med patienten. Samtalet handlar om ett samarbete 

där personalen anpassar sig efter patientens egna upplevelser och själva bidrar med sin 

specifika kompetens (Robertsson, 2013). I en god kommunikation är språket en av de 

viktigaste resurserna i samspelet människor emellan i en vårdsituation. Det ska finnas en 

tydlig gränsdragning, dvs patienten ska ha en delaktighet i sin behandling och möjlighet till 

att själv fatta det avgörande beslutet. 
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Informationen till vederbörande ska vara adekvat med stöd och råd från vårdpersonalen. 

En personcentrerad vård innebär att den vårdande personalen har ett öppet sinne till 

patientens och medarbetares idéer kring situationen och kan därmed identifiera de inre 

styrkor som personen har och använda det som en resurs i vårdarbetet (Ekman, 2014).  

Kontentan av personcentrerad vård inkluderar tillfredsställelse och delaktighet i vården 

med en känsla av välbefinnande för patienten (Leksell & Lepp, 2015). 

Informatik 

Informatik kan beskrivas som läran om informationsbehandling. Det handlar om hur data 

och information samlas in, analyseras, lagras, om hur det framförs, överförs och 

kommuniceras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

För att i dagens alltmer avancerade vårdmiljö kunna möta kraven på vårdkvalitet, 

patientsäkerhet och tillgänglighet, måste sjuksköterskan kunna nyttja och påbörja 

utveckling av webbaserade hälsoverktyg och hälsotjänster på ett sätt som tillåter att 

patienter och närstående kan komma åt denna information.  Dokumentation ska ske enligt 

fastställda strukturer, termer och begrepp, so ska stödja individens situation, behov och ske 

utifrån sekretess. Kommunikations- och informationsöverföring ska ske säkert genom 

vårdprocessen. Sjuksköterskan ska se till att patienten har inflytande i vården genom 

informations- och kommunikationsteknologi, samt etiskt reflektera över webbaserade 

hälsoverktyg och sociala medier (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Information 

Information som ges ska vara individanpassad utifrån patientens egna förutsättningar och 

förmågor att ta emot och förstå innehållet. I möjligaste mån ska informationen anpassas till 

t ex individens språkliga bakgrund, mognad, erfarenhet, funktionsnedsättning och religion. 

Det är av vikt att ta reda på vilka förväntningar och föreställningar individen har gentemot 

vården, t ex kulturella faktorer (Eriksson et al, 2015).  Missförstådd eller utebliven 

information kan få allvarliga konsekvenser i vården. Muntlig information kan ibland 

behövas kompletteras med skriftlig information. Det är viktigt att vårdpersonalen följer 

upp så att patienten har förstått informationen som delgivits (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Bemötande 

För att värna om patientens värdighet och välbefinnande behövs ett förhållningssätt som är 

baserat på tydliga värderingar, vilka skall ha en humanistisk människosyn som 

utgångspunkt där alla människor har lika värde och individuella behov. Vid varje 

patientmöte förmedlas värderingar medvetet och omedvetet i kommunikation och 

handling. All vårdpersonal har ett ansvar för att reflektera över sina värderingar och hur 

dessa uttrycks i bemötandet av patienten (Hörnsten & Udo, 2017). 

 

Definition av patienttillfredsställelse 

Patienttillfredsställelse är ett mått på individens uppfattning om hälso- och sjukvårdens 

utförda tjänster som användbara, effektiva och fördelaktiga (Svensk MeSH, 2017). 

Måttet på patienttillfredsställelse handlar om patientens egna subjektiva upplevelse. För att 

kunna bidra till förbättringar av vårdens kvalitet är det viktigt att fokusera på 

patienttillfredsställelse genom att patienten får göra sin röst hörd (Lindblom, 2013). 
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I vissa sammanhang kan patienten tituleras som ”konsument av hälso- och sjukvård”. 

Konsument kommer från latinets consumere, vilket betyder någon som behöver service 

(Brown, Nelson, Bronkesh & Wood, 1993). Många gånger ser patienten sig själv som 

konsument av hälso- och sjukvård idag. Med tanke på detta, tillsammans med patientens 

personliga rättigheter och behov, är det extra viktigt att betona vårdens kvalitet (Wendy & 

Scott, 1994). Patienttillfredsställelse är en attityd som är en starkt motiverande faktor. 

Attityden hänger ihop med patientens förväntningar på vården där ålder, kön, sjukdomsbild 

och även andra omständigheter påverkar. Det kan till exempel handla om vilken tid på 

dygnet patienten kommer för sitt besök (Brown et al., 1993). 

 

Problemformulering 

Studier visar på att patienten upplever oro, obehag och smärta inför/under en koloskopi, 

vilket är ett problem för patienten. Förutom att patienten skall komma till sin 

koloskopiundersökning är det dessutom av största vikt att han/hon är väl förberedd inför 

besöket, med kost- och laxeringsförberedelser som exempel.  Kommer patienten till sin 

koloskopi utan att vara förberedd ordentligt, kan detta innebära onödigt lidande för 

patienten med förlängd och därigenom mer smärtsam undersökning som följd.   

Vilka faktorer hos patienten kan identifieras som de viktigaste att påverka 

patienttillfredsställelse före, under och efter en koloskopi? Kan dessa identifieras och 

beskrivas, kan kanske arbetet med att göra en utsatt situation för patienten så bra som 

möjligt fortgå på ett effektivare sätt och i förlängningen underlätta för patienter och alla 

som har med vården av patienten att göra. 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                      

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar patienters tillfredsställelse i samband med 

koloskopi. 

 

METOD 

En allmän litteraturöversikt beskriver kunskapsläget genom sökning och sammanställning 

av tidigare forskning. Metoden valdes för att kritiskt granska redan existerande och 

publicerad forskningslitteratur och sammanställa resultatet som svarade på studiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). 

 

Ansats och design 

Litteraturstudien utgick från en mixad och integrerad metod och forskningsprocessen 

utfördes utifrån en systematisk ansats (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 2014; 

Polit & Beck, 2017). 

Artiklarnas innehåll analyserades på ett induktivt sätt, då slutsatser drogs i slutet av 

processen efter att information hade samlats in och analyserats.  
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Kategorier och underkategorier identifierades utifrån den insamlade datan från de artiklar 

som söktes till resultatet. Texterna lästes förutsättningslöst med ett öppet sinne (Henricson, 

2017; Jakobsson, 2011).  

 

Urval 

Inklusionskriterier var att artiklarna svarade på studiens syfte, att forskningspersonerna var 

över 18 år och att det skulle framgå att artiklarna var etiskt godkända. För att få precisa och 

aktuella forskningsresultat valdes en tidsperiod i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2015). Artiklar som inkluderades i studien skulle vara från år 2007 till och med år 2017 

och vara skrivna på engelska. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att 

kunna få ett så brett perspektiv som möjligt och relevanta svar på studiens syfte (Forsberg 

& Wengström, 2016). Artiklarna skulle vara granskade av två, eller fler oberoende experter 

inom ämnet, så kallade peer-reviewed (Polit & Beck, 2017). Översiktsartiklar och artiklar 

som inte var primärkällor exkluderades. 

Urvalskriterierna valdes för att ge litteraturstudien både reliabilitet och validitet och för att 

utesluta icke relevanta studier. Reliabilitet anger tillförlitligheten, repeterbarheten, 

reproducerbarheten och att studien undersöker det som avses att undersökas. Validitet 

anger i vilken grad en mätning av en studies resultat och giltighet verkligen mäter det den 

avser att mäta, vilket är en form av kvalitetsgranskning som säkerställer att den publicerade 

forskningen håller en hög standard (Jakobsson, 2011; Polit & Beck, 2017). 

 

Datainsamling 

Fritextsökningar av det aktuella ämnet inledde arbetet för att hitta relevanta vetenskapliga 

studier vilka gav förkunskaper till bakgrunden. Arbetet fortskred genom strategisk 

planering av litteratursökningen. De systematiska datainsamlingarna dokumenterades. 

Kvalitetsgranskning och analys gjordes på de insamlade studierna. Resultatet av den 

insamlade datan sammanställdes, diskuterades och analyserades (Forsberg & Wengström, 

2016; Polit & Beck, 2017).  

För att ta reda på om det tänkta syftet var ett relevant sådant, “provsöktes” artiklar för att 

kontrollera om det fanns redan existerande forskning som resultatet kunde baseras på. I 

samband med detta hittades också vetenskapliga artiklar och annan litteratur användbara 

till bakgrunden. När säkerställandet av ett relevant syfte var klart, kunde datainsamlingen 

till resultatet påbörjas. 

Både kvalitativa och kvantitativa studier användes i denna litteraturstudie för att ge ett så 

brett resultat som möjligt. Datainsamlingen resulterade i 17 stycken vetenskapliga artiklar, 

vilka resultatet baserades på. 

Artiklarna söktes i databaserna Academic Search Elite, CINAHL complete och PubMed. 

Vid artikelsökning i de olika databaserna användes samma tillvägagångssätt, som 

dokumenterades noggrant vid varje sökning. Sökord kombinerades på olika sätt för att få 

fram ett bra resultat, tillsammans med inklusionskriterierna. De sökord som användes vid 

sökning var colonoscopy, patient, satisfaction, anxiety, pain, factors, experience, 

expectation, wellbeing, qualitative, studies och patient satisfaction. 

För att begränsa eller utöka sin sökning kan sökord kombineras med Booleska 

Operatorerna AND, OR eller NOT på olika sätt. AND används när sökord skall 

kombineras med varandra, för att avgränsa sökresultatet till att innehålla dessa ord. 
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OR expanderar sökningen och NOT har en exkluderande funktion (Kristensson, 2014; 

Polit & Beck, 2017).  

I denna litteraturstudie användes operatorn AND tillsammans med sökord kombinerade på 

olika sätt.  Indexord som är ett slags nyckelord till vad artikeln handlar om. I PubMed 

kallas dessa indexord för MeSH-termer, och på detta sätt hittades fler sökord inom samma 

kategori för att hitta artiklar som relaterade till syfte. På samma sätt användes CINAHL-

headings för vidare sökning (Kristensson, 2014). Sökning, med kombination av sökord och 

Booleska Operatorer redovisades i matris, se Tabell 1, för att få en överblick över hur 

artikelsökning gick till. Bibliotekarier kontaktades för hjälp med fortsatt artikelsökning. 

För att hitta originalkällor gick författarna vidare med manuell sökning via referenslistor. 

Relevanta sidor på internet användes också vid datainsamling. 

                                                                                                

Tabell 1: Litteratursökningar i databaser 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Utvalda till 

resultatet 

Academic 

Search Elite 

180104 

colonoscopy 

AND patient 

satisfaction 

AND factors 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English language 

22 5 3 2 

CINAHL  

Complete 

180115- 

180118 

colonoscopy 

AND anxiety 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English language 

54 9 7 4 

CINAHL 

Complete 

180124 

colonoscopy 

AND 

satisfaction 

AND factors 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English language 

 

71 6 4 3 

PubMed 

171204 

colonoscopy 

AND patient 

AND anxiety 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English language 

 

41 5 3 2 

PubMed 

171213 

patient AND 

expectations 

AND colono-

scopy 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English language 

 

15 2 1 1 
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PubMed 

180115 

colonoscopy 

AND patient 

AND satis- 

faction AND 

factors 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English language 

 

42 4 1 1 

PubMed 

180116 

colonoscopy 

AND patient 

AND satis-

faction 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English language 

 

173 10 1 1 

PubMed 

180119 

colonoscopy 

AND 

qualitative 

AND studies 

AND patient 

AND satis-

faction 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English language 

 

2 1 1 1 

Academic  

Search 

Elite 

180119 

 

patient AND 

experience 

AND 

colonoscopy 

AND pain 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English language 

 

54 7 3 1 

CINAHL 

Complete 

180119 

colonoscopy 

AND 

wellbeing 

Publicerade år 

2007-2017 

peer-reviewed 

English 

language 

1 1 1 1 

 

 

 

Dataanalys 

Vid sökningar granskades först artikelns titel. Om artikelns titel bedömdes relevant till 

syftet, granskades/lästes i nästa steg abstraktet. Artiklar med abstrakt som var relevanta för 

syftet inkluderades för vidare granskning (Forsberg & Wengström, 2016). Kvaliteten på de 

inkluderade artiklarna bedömdes för att författarna skulle kunna dra slutsatser till 

litteraturstudiens resultat (Polit & Beck, 2017). Till hjälp användes Sophiahemmet 

Högskolas granskningsmall för att kunna göra en bedömning av validitet och reliabilitet 

hos artiklarna. Genom att använda denna mall kunde brister i artiklarna påvisas som skulle 

kunna påverka tillförlitligheten hos dessa (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011), se bilaga 1.  
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Författarnas strävan var att inkludera de artiklar med medel till hög kvalitetsnivå. De 

artiklar som visade på relevanta data redovisades i löpande text samt i en artikelmatris, se 

bilaga 2, för att få en översikt över dessa. I matrisen redovisades en kort sammanfattning 

av resultatet tillsammans med författare, titel, syfte, metod, urval/bortfall samt 

artikelkvalitet (Kristensson, 2014), se bilaga 1. Utifrån matrisen jämfördes artiklarnas 

innehåll vid dataanalysen (Kristensson, 2014).  

Utifrån en integrerad dataanalys sammanställdes resultatet av litteraturstudien för att få ett 

överskådligt perspektiv och hur artiklarnas resultat förhåller sig till varandra (Kristensson, 

2014). Ett vetenskapligt analysarbete är att undersöka fenomenet i mindre bitar och enskilt 

(Polit & Beck, 2017).  Dataanalysen har presenterats så att granskningen går att följa 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

I första steget lästes de inkluderade artiklarna igenom, av båda författarna, ett flertal gånger 

för att identifiera likheter och skillnader i resultatet. Artiklarna lästes var för sig för att 

sedan av författarna tillsammans jämföra likheter och skillnader och därefter diskutera sig 

fram till det som skulle sammanställas till resultatet. Fokus var att resultatet i artiklarna 

skulle svara på litteraturstudiens syfte. Det innehåll som ansågs viktigt markerades med 

överstrykningspenna. Vid andra steget identifierades olika kategorier som kunde 

sammanfatta de olika artiklarnas resultat på ett överskådligt sätt. Postitlappar användes för 

att kunna skilja på resultaten i olika kategorier beroende på olik- eller likheter. Tredje 

steget innebar att sammanställa resultatet utifrån kategorierna, som också genererade 

underkategorier. Dessa kategorier med underkategorier utgjorde tillsammans resultatet av 

litteraturstudien (Kristensson, 2014).        

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapligt arbete handlar om att skapa kunskap som leder till ökad förståelse för ett 

fenomen, som sedan kan förbättra samhällets och individens utveckling. För att nå denna 

kunskap krävs många gånger att människor medverkar och detta innebär att det alltid finns 

en risk att människor utnyttjas på fel sätt i sammanhanget. Genom att använda sig av etiska 

principer och låta dessa genomsyra forskningen, kan sannolikheten öka för att deltagarnas 

rättigheter, välbefinnande och säkerhet kan garanteras (Henricson, 2017). 

Enligt Helsingforsdeklarationen är det forskarens skyldighet att se till att de berörda 

personerna i en studie skyddas gällande deras liv, hälsa, privatliv och värdighet. De 

forskningspersoner som ämnar delta i studien ska ske på frivillig basis och vara väl 

informerade om studiens syfte. Studiens nytta skall alltid vägas mot riskerna (WMA 

Declaration of Helsinki, 2013). De studier som inte har varit etiskt korrekta har exkluderats 

(Polit & Beck, 2017). Artiklarna som inkluderades till resultatet har fått etiskt 

godkännande av kommitté eller genom noggranna överväganden gällande etiska aspekter 

på urval och resultatpresentation (Forsberg & Wengström, 2016). 

I Belmontrapporten nämns tre huvudprinciper som hjälp vid etiska överväganden. Dessa är 

respekt för personer, göra-gott-principen och rättviseprincipen. Respekt för personer 

handlar om informerat samtycke och respekt för privatliv. Göra-gott-principen inbegriper 

att minimera risker, väga risk mot nytta och att skydda konfidentialitet, medan 

rättviseprincipen handlar om likvärdig behandling och att skydda sårbara grupper 

(Henricson, 2017; Polit & Beck, 2017). 

Etik följer även med in i resultatredovisningen i forskningsrapporten måste forskarens 

resultat alltid vara hederligt, aldrig förvrängas, förfalskas, vilseledas eller plagieras.  
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Oredlighet i forskningen, det vill säga forskningsfusk, kan leda till att förtroendet för 

forskaren och dess forskning minskar då det innebär att deltagare i studien utsätts för 

risker. Alla resultat har redovisats öppet, så att kontroller och upprepning av forskningen 

kan utföras av andra forskare (Vetenskapsrådet, 2017).  En objektiv granskning av 

artiklarnas innehåll har gjorts för att undvika plagiat och förvanskning av resultat för att 

gagna det egna syftet samt att alla relevanta resultat som presenterats inte alltid stödjer 

syftet av studien, de egna åsikterna eller våra förkunskaper (Forsberg & Wengström, 2016; 

Henricson, 2017). 

Vid litteraturstudier behövs inget etiskt godkännande, men samma grundläggande 

värderingar gäller. För att säkerställa vetenskaplig kvalitet på artiklarna har etiska 

överväganden gjorts för att öka trovärdigheten i vår studie (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

RESULTAT 

Studiens syfte var att beskriva faktorer som påverkar patienters tillfredsställelse i samband 

med koloskopi. Genom en innehållsanalys av artiklarna kunde fyra kategorier identifieras 

och därifrån även underkategorier (se tabell 2). 

 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Omhändertagande av patienten • Tekniskt utförande 

• Personligt bemötande 

Kommunikation • Information 

Individuell upplevelse av smärta • Smärtlindring/sedering 

Distraktion • Musik 

• Film 

 

Omhändertagande av patienten 

Ett flertal patienter upplever oro och rädsla inför koloskopi gällande förberedelserna, 

undersökningen samt resultatet av undersökningen och det påverkar patientens upplevelse 

av tillfredsställelse i samband med koloskopi. Tidigare studie har visat att patienterna var 

oroliga före undersökning (Mikocka-Walus, Moulds, Rollbusch & Andrews, 2012), och att 

mer än hälften av patienterna förväntade sig smärta vid koloskopin och var måttligt till 

mycket oroliga på grund av detta (McEntire, Sahota, Hydes & Trebble, 2013). I studien av 

Ko, Zhang, Telford och Enns (2009) svarade patienterna på en enkät före undersökningen 

som handlade om bland annat rädsla, tidigare erfarenhet och smärta inför koloskopi. Drygt 

tre fjärdedelar kände mer eller mindre rädsla inför undersökningen. Under själva 

koloskopin upplevde knappt 15 procent av patienterna måttlig till hög rädsla medan resten 

upplevde knappt någon eller ingen rädsla alls. 
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Tekniskt utförande  

Studier har visat att patienterna erfor den tekniska skickligheten som en av de viktigaste 

faktorerna för tillfredsställelse i samband med koloskopi (Ko et al., 2009; Maslekar, 

Hughes, Gardiner, Monson & Duthie, 2009).  

Skickligheten skattades som den näst högsta betydande faktorn efter smärtlindring gällande 

tillfredsställelse vid undersökningen (Maslekar et al., 2009). Majoriteten av patienterna 

erfor det tekniska utförandet som mycket bra. Högre välbefinnande noterades hos patienten 

när endoskopistens tekniska skicklighet hade uppfattats som mycket tillfredsställande 

(Mikocka-Walus et al., 2012).  Patienternas erfarenhet gällande endoskopistens tekniska 

skicklighet kunde kopplas ihop med bemötandet de fick av vederbörande. Ett gott 

bemötande tillsammans med ett bra tekniskt utförande av undersökningen, ökade 

patientens tillfredsställelse under koloskopin (Ko et al., 2009). 

Personligt bemötande 

Ett professionellt bemötande från sjuksköterska och endoskopist gentemot patienten 

reducerade rädslan och var betydelsefullt för patientens välbefinnande. Endoskopistens och 

sjuksköterskans personliga bemötande prioriterades högt när patienterna fick skatta vad 

som var viktiga faktorer för dem vid en koloskopi (Chan & Goh, 2012; McEntire et al., 

2013; Sewitch, et al., 2013).  

En bidragande faktor till välbefinnande var att sjuksköterskan öppet informerade och 

diskuterade med patienten så att själva undersökningen avdramatiserades (Chan & Goh, 

2012; McEntire et al., 2013; Mikocka-Walus et al., 2012).  Den förberedande 

sjuksköterskan och sjuksköterskan som var med vid undersökningen, var mycket 

betydelsefulla och gjorde att tillfredsställelsen var hög vid koloskopin (Lin et al., 2007).  

Vid en koloskopi befinner sig personalen väldigt nära patienten, trots det upplevde inte 

patienterna sig generade (Denters et al., 2013; von Wagner et al., 2009). Orsaken var att 

personalen ingav trygghet och en känsla av bekvämlighet i situationen (von Wagner et al., 

2009). När det gällde välbefinnandet förstärktes detta genom ett respektfullt bemötande där 

individens integritet kunde bibehållas. Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnors 

upplevelse (Ghanouni et al., 2016; Ko et al., 2009).  

För patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och för de som gick igenom 

kontrollkoloskopier för cancer var en faktor för ökad tillfredsställelse att de hade sin 

behandlande läkare som endoskopist. Upplevelsen av trygghet ökade när koloskopin 

utfördes av en person som kände till deras sjukdomshistoria. För de andra patientgrupperna 

som t ex de som genomgick koloskopi på grund av symtom på sjukdom, de med ärftlighet 

för tjock- och ändtarmscancer var faktorn att det var en person som kände till deras 

anamnes inte av betydelse vid undersökningen. Respektfullt bemötande och teknisk 

skicklighet under koloskopin var det som dessa patienter erfor som viktigast för 

tillfredsställelsen (Denters et al., 2013).  

 

Kommunikation 

Något som prioriterades i samband med en koloskopi var vårdrelaterade aspekter till själva 

proceduren och den sociala interaktionen mellan patienten och personalen som ledde till en 

positiv upplevelse (McEntire et al., 2012; von Wagner et al., 2009). Under den tid som 

patienten genomgick en koloskopi kunde den information som erhölls både verbal och 

icke-verbal, upplevas på många olika sätt. Att få feedback under tiden eller strax efteråt var 

av betydelse (von Wagner et al., 2009).  
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Enligt Gálvez et al. (2017), ökade chanserna att patienterna kom till sin första koloskopi 

genom kommunikation mellan patienten och personalen på endoskopienheten, vilket 

därmed ökade tillfredsställelsen. 

 

Information 

Då många patienter kände oro och rädsla inför undersökningen upplevde de att den 

information, muntlig eller skriftlig, de fick före undersökningen om hur koloskopin gick 

till, var mycket tillfredsställande.  Att sedan direkt få besked på undersökningen och en 

förklaring på sina besvär/symtom upplevdes mycket positivt (Chan & Goh, 2012; Ko et al., 

2009; McEntire et al., 2013; Mikocka-Walus et al., 2012).   

En studie visade att överlag upplevde kvinnor i högre grad än män högre smärta och rädsla. 

Resultatet visade att genom att patienten fick en förklaring om varför det gjorde ont och att 

sjuksköterskan med lugnande röst guidade om undersökningens tillvägagångssätt/vad som 

skulle ske, bidrog till att undersökningen upplevdes betydligt mindre obehaglig (Ylinen, 

Vehviläinen-Julkunen & Pietilä, 2009). Även patienter som fick sedering upplevde smärta 

och erfor att det var lättare att kontrollera smärtan genom sjuksköterskans guidning genom 

koloskopin (von Wagner et al., 2009). 

I en studie av Sewitch et al. (2013), framkom det att kommunikation var en av tre viktiga 

faktorer för patienten vid en koloskopi, förutom komfort och omgivning. Kommunikation i 

detta fall handlade om klara instruktioner, detaljerad information, att veta vad som kan 

förväntas av undersökningen och att få information på ett lämpligt sätt. Denters et al. 

(2013) involverade flera patientgrupper som genomgick koloskopi; däribland patienter 

med inflammatorisk tarmsjukdom, återbesök (cancerkontroller), utredning, IBS och 

familjära kontroller. I alla grupper förutom de patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, 

skattades informationen om hur undersökningen går till som en av de viktigaste faktorerna. 

Detsamma gällde informationen efter undersökning där alla patientgrupper utom IBD-

patienterna ansåg att detta var den viktigaste bidragande orsaken till en mer 

tillfredsställande undersökning. Vikten av information efter undersökning framkom även i 

flertalet andra studier (Lin et al., 2007; Sewitch et al., 2013; von Wagner et al., 2009).  

Patienter upplevde att personal ofta använde återhämtningsstunden efter koloskopin till att 

ge information om resultatet på undersökningen. Detta var till stor hjälp framförallt för de 

patienter som hade fått riklig sedering (von Wagner et al., 2009).  

Både skriftlig och muntlig information till patienter som skulle genomgå endoskopi var 

användbara för att minska deras orosnivå. Patienter som fick skriftlig information före 

undersökning jämfördes med de som endast fick muntlig information, för att se vad som 

var mest effektivt. Resultatet visade att skriftlig information före endoskopi var effektivt 

gällande att minska oro inför en endoskopisk undersökning och mer effektivt än att endast 

få information muntligt av sjuksköterskan på plats vid endoskopienheten, en vecka före 

undersökningstillfället (Kutlutürkan, Görülü, Fesci & Karavelioglu, 2010). Vikten av 

information framhölls som ett mått på kvalitet i flertalet studier (Denters et al., 2013; 

Gálvez et al., 2017; Sewitch et al., 2013; von Wagner et al., 2009). 

En telefonpåminnelse bidrog till att patienterna upplevde högre tillfredsställelse med sin 

första koloskopi och hade en positiv effekt på laxeringskvaliteten. Patienterna fick ett 

telefonsamtal dagen före sin koloskopi för att påminna om kommande undersökning, 

laxering och gällande kostföreskrifter. Hade de direkta frågor angående sin undersökning, 

fick de svar på dessa. Utfallet blev en renare tarm, kortare undersökningstid och det blev 

lättare att upptäcka polyper (Gàlvez et al., 2017).    
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Individuell upplevelse av smärta 

En medvetenhet och förståelse var grundläggande då patienters tidigare upplevelser av 

smärta i samband med koloskopi samt rädsla inför undersökningen, alltid måste beaktas då 

detta kunde ha inverkan på smärtupplevelsen. De flesta patienter upplevde någon form av 

smärta i samband med koloskopi. Det kunde vara allt från krampliknande känsla i magen, 

till migränliknande smärta (Ylinen et al., 2009). Smärtlindring kunde öka tillfredsställelsen 

och minska rädslan för att genomgå koloskopi ytterligare en gång (Baudet & Aguirre-

Jaime, 2012; Iravani et al., 2012). Effekten av sedering var avgörande för hur patienten 

framställde sin koloskopiupplevelse för sin omgivning, vilket i sin tur kunde påverka 

omgivningens bild av vad koloskopiundersökningar innebär (Baudet & Aguirre-Jaime, 

2012). 

Smärtlindring/sedering 

Smärtlindring skattades som den högsta betydande faktorn gällande tillfredsställelsen vid 

koloskopiundersökning (Maslekar et al., 2009).  Ju längre tid en undersökning tog, desto 

högre var smärtnivån, men det kunde inte kopplas ihop med sederingen (Denters et al., 

2013). Patienter som tidigare genomgått koloskopi med eller utan sedering, upplevde 

mindre rädsla inför nästa undersökning. De som inte hade gjort en koloskopi tidigare och 

inte fick, eller ville ha sedering, hade smärta och upplevde också mer obehag vid 

undersökningen jämfört med de som blev sederade (Baudet & Aguirre-Jaime, 2012). 

När patienten fick sedering vid sin koloskopi, så var detta en faktor som signifikant ökade 

tillfredsställelsen samt minskade rädslan och oron, även för att göra om undersökningen 

(Baudet & Aguirre-Jaime, 2012; Iravani et al., 2016; Maslekar et al., 2009; Sewitch et al., 

2013). Deltagarna i von Wagner et al. (2009) studie fick alla sedering enligt rutin och de 

upplevde att det var en viktig faktor för att kunna hantera obehaget vid undersökningen, då 

många upplevde införandet obehagligt och emellanåt smärtsamt.  

Upplevelsen av smärta och obehag under en koloskopi varierade signifikant mellan olika 

patientgrupper beroende på vilken sjukdom/tillstånd patienten hade. Olika patientgrupper 

kunde vara; patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBS, återbesök (cancerkontroll), 

nybesök och screening. De flesta i studien fick sedering i form av midazolam och 

alfentanil eller fentanyl. Upplevelsen av smärta spelade en avgörande roll för 

tillfredsställelsen. Patienter som genomgick screening, kontrollkoloskopier och var relativt 

friska upplevde mindre smärta och högre tillfredsställelse än patienter med kroniska 

tarmsjukdomar (Denters et al., 2013). 

Det gjordes en undersökning om vilken föreställning patienterna hade angående smärta 

före koloskopin. De flesta trodde att det kunde kännas måttligt till inte alls. I den 

uppföljande enkäten innan hemgång blev resultatet att ca 60 procent inte kände något alls 

och att 37 procent kände lätt till måttlig smärta. Den faktiska upplevelsen av smärta/obehag 

under koloskopin förbättrades jämfört med den av patienterna förutspådda 

smärtan/obehaget. De sederades med midazolam och petidin och doseringen bestämdes av 

endoskopisten. Vid den sista uppföljningen, som genomfördes mellan 7-84 dagar efter 

undersökningen, hade upplevelsen av den ihågkomna smärtan ökat och tillfredsställelsen 

minskat något. Överlag skattade patienterna att smärtan kunde kontrolleras (Ko et al., 

2009). 
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Distraktion 

Musik eller film som distraktion ökade tillfredsställelsen och minskade oro/ångest hos 

patienter som genomgick koloskopi utan sedering (Ko et al., 2016; Umezawa et al., 2015). 

Distraktion kunde ha en psykologisk effekt snarare än en fysisk, som gjorde att orosnivån 

minskade (Umezawa et al., 2015). 

 

Musik 

Patienter som lyssnade på musik under koloskopi utan sedering upplevde en mindre nivå 

av ångest/oro jämfört med de som inte lyssnade på musik. Vid en jämförelse mellan 

informell klassisk musik och en lättare musikform, visade det sig att den lättare musiken 

genererade allra minst ångest/oro (Ko et al., 2016). 

Film 

Visuell distraktion i form av tyst film förbättrade osederade patienters tillfredsställelse 

under koloskopi. Dessutom minskade smärtupplevelse och ångest jämfört med de som inte 

fick titta på film hos de patienter som före undersökningen var mycket oroliga. Patienterna 

i de båda grupperna liknade varandra när det gällde kön, ålder och koloskopierfarenhet 

(Umezawa et al., 2015). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie som design valdes då den ansågs lämplig att svara på syftet.  En 

litteraturstudie syftar till att på ett tillförlitligt sätt belysa och fastställa kunskapsläget och 

även kunskapsluckor inom det aktuella ämnet. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

valdes för att få ett så brett perspektiv i studien som möjligt av redan publicerad forskning 

(Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017).  

Av de 17 vetenskapliga artiklar som utgjorde resultatet i denna studie var två kvalitativa 

studier, 14 kvantitativa och en två-fasstudie; både kvalitativ och kvantitativ.  En möjlig 

orsak till att inte fler kvalitativa studier hittades kan bero på brist på erfarenhet vid 

sökningar i databaser, eller att det inte finns mer beskrivet av patienters upplevelse av 

tillfredsställelse under koloskopi. Att inte fler kvalitativa studier inkluderades i resultatet 

skulle kunna vara en svaghet i denna litteraturstudie och är en kunskapslucka som kan 

kräva vidare forskning. Kvalitativa studier bidrar i allmänhet till en mer nyanserad och 

djupare bild av det studerade fenomenet (Ekengren & Hinnfors, 2012), då de ger en ökad 

förståelse för tankar och känslor som kommer fram och ger en fördjupad kunskap och 

styrka till studien (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 2014). En styrka med 

enkäter i de inkluderade kvantitativa studierna är att patienternas anonymitet kan bevaras 

och möjligen ge en högre sanningshalt i svaren. Det ger en styrka till denna litteraturstudie 

då populationen är större i en enkätstudie än i en intervjustudie och det kan studeras hur 

vanligt förekommande fenomenet är (Polit & Beck, 2017). Valet att inkludera en studie 

med mixad metod (både kvalitativ och kvantitativ), gör att fenomenet kan betraktas ur 

olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2016), vilket är en styrka och ger en tyngd åt 

den aktuella studien. 

Artiklar skrivna på det svenska språket valdes från början bort och vid sökningarna 

användes endast det engelska språket, då det gav en större möjlighet att hitta fler 

vetenskapliga artiklar eftersom majoriteten av vetenskapliga artiklar skrivs på engelska. 
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Författarna var begränsade i sina språkkunskaper, vilket kan ha medfört att artiklar med 

relevant innehåll skrivna på andra språk än engelska missades i sökningen. I 

översättningen av artiklarna från engelska till svenska och i tolkningen av dessa, kan 

språkkunskaperna ha begränsat författarna och detta ses som en svaghet. 

Artiklarna kom från flera olika länder; USA, England, Turkiet, Finland, Mexico, Kina, 

Japan, Australien, Kanada, Malaysia, Nederländerna och Iran. Dock hittades inga svenska 

studier relevanta för syftet. Det kan vara en svaghet att inte ha med studier från Sverige, 

men utbudet från övriga världen gav en styrka och bredd till resultatet av denna 

litteraturstudie. En svaghet att ha med studier från så olika delar av världen kan dock vara 

att det är svårt att överföra resultatet till svenska förhållanden. Denna litteraturstudies 

resultat bedöms vara överförbart till svensk kontext eftersom koloskopier utförs på 

liknande sätt överallt i världen och med detta följer liknande behov hos patienterna. 

De använda databaserna vid artikelsökning ansågs relevanta för detta arbete, som 

omfattade både medicinsk- och omvårdnadsforskning vilket gav ökade möjligheter att 

finna relevant forskning och på det viset gjorde litteraturstudien mer trovärdig. För 

litteraturstudiens reliabilitet och validitet finns datainsamlingen tydligt beskriven under 

metoddelen (Henricson, 2017).  Valet av sökord kan vara en svaghet då synonymer till de 

valda kanske kunde ha givit ett bredare sökresultat. Endast en boolesk operator, AND, 

användes vid sökning. Hade fler operatorer kombinerats kanske sökresultatet hade blivit 

annorlunda. Att endast använda en boolesk operator kan ses som en svaghet (Kristensson, 

2014; Polit & Beck, 2017). De valda sökorden stämmer dock väl överens med resultatet 

från denna litteraturstudie.  Sökningarna gjordes om vid ett senare tillfälle, då studien 

skrevs av två författare, för att se till att samma antal träffar genererades på sökorden i 

databaserna utifrån de begränsningar som antagits. Denna omsökning av artiklar gjorde att 

författarna kunde känna sig säkra på att sökningarna stämde överens, vilket ses som en 

styrka i studien. 

Artiklarna granskades i ett första skede av författarna på varsitt håll med hjälp av 

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), se bilaga 

2. Därefter diskuterades artiklarnas styrkor och svagheter igenom för vidare beslut om de 

skulle tas med i resultatet baserat på litteraturstudiens syfte. En styrka i 

granskningsprocessen var att den skedde i två steg genom att artiklarna granskades av mer 

än en person. I artikelmatrisen, bilaga 1, redovisas artiklarnas resultat på ett överskådligt 

sätt för läsaren vilket ökar trovärdigheten och tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 

2016). 

De artiklar som inkluderades till resultatet fick inte vara äldre än tio år och strävan var att 

använda så aktuell forskning som möjligt. Studierna är validerade med hjälp av testade och 

validerade mätinstrument. Ingen av de inkluderade artiklarna värderades under 

medelkvalitet, vilket gav styrka åt resultatet (Polit & Beck, 2017). Fem artiklar beställdes 

via Sophiahemmets bibliotek medan resterande fanns i fulltext i databaserna. Genom att 

utgå från abstract och sedan beställa artiklar i fulltext från högskolans bibliotek, gavs en 

större möjlighet att hitta fler relevanta artiklar till resultatet.  

För att säkerställa trovärdigheten och kvaliteten i litteraturstudien, skall endast etiskt 

godkända artiklar användas. Alla resultat skall redovisas, även de negativa (Forsberg & 

Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). I denna studie utgjorde uteslutande etiskt 

godkända artiklar resultatet och alla framkomna resultat redovisades.  
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Vid artikelsökningen användes 18-årsgräns hos deltagarna i respektive studie som ett krav 

för att artiklarna skulle inkluderas i denna litteraturstudie. Etiska aspekter låg till grund för 

detta, då personer över 18 år kan/får ta eget beslut om deltagande i studie. Då författarnas 

modersmål är svenska, skulle artiklarnas innehåll kunna misstolkas vilket skulle vara en 

svaghet i sammanhanget. Som hjälp vid översättning från engelska till svenska har 

översättningsprogram använts; t ex google translate och även andra webbaserade lexikon, 

för att undvika feltolkningar.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa de faktorer som påverkar patientens 

tillfredsställelse vid koloskopi. Patienternas egna upplevelser och uppfattningar av vården 

gav en vägledning om vilka faktorer som var de mest betydande för patienttillfredsställelse 

i de studier som granskades.  Resultatet visade att personligt bemötande, information och 

smärtlindring/sedering var de viktigaste faktorerna att påverka patientens tillfredsställelse 

vid koloskopi. Dessa faktorer valdes att belysas i diskussionen då dessa ansågs vara 

huvudfynden i litteraturstudien. 

Bemötande 

Denna studies resultat visar att ett professionellt bemötande från endoskopist, 

sjuksköterska och övrig personal gentemot patienten skapar trygghet och är väldigt viktigt 

när det gäller tillfredsställelse i samband med koloskopi. Att möta patienten på ett 

personcentrerat sätt och att göra honom/henne delaktig i vården kan minska den utsatthet 

som patienten kan uppleva vid en koloskopi och därigenom öka tillfredsställelsen (Chan & 

Goh, 2012; McEntire et al., 2013; Sewitch et al., 2013). 

Om inte individuella behov beaktas och patienten inte heller aktivt får delta i vården, kan 

det leda till ett sämre vårdresultat (Vårdanalys, 2012). 

Det handlar om att försöka hitta ett samspel mellan patient och personal och bygga en tillit 

och delaktighet i mötet med patienten under den korta stund som finns att göra en 

bedömning på.  Att utifrån personcentrerad vård göra det bästa för just den individen i den 

utsatta situationen han/hon befinner sig i (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & 

Öhlén, 2013; Ekman, 2014; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017), så att inte patienten 

känner sig förbisedd. Genom att utgå från personcentrerad vård ges en ökad 

tillfredsställelse hos patienter och deras närstående. Personalen som är inblandad i vården 

vid en koloskopi måste lyssna på patientens berättelse för att bli medveten om vilja och 

resurser. Genom ett professionellt samtal kan de som är involverade i vården tolka och få 

en förståelse för vilket behov patienten har (Edberg et al., 2013).  Att ha kännedom om 

patientens historia är ingen nackdel för att lättare kunna förstå och individanpassa 

bemötandet (Denters et al., 2013). Ett dilemma i dagens sjukvård kan vara att möta 

patienten personcentrerat med tanke på att personalen ganska ofta möter språkförbistringar 

och kulturella skillnader. Engagemanget, att göra något extra den stunden som patienten är 

på endoskopienheten, kan göra så otroligt mycket för att han eller hon ska känna större 

tillfredsställelse. 

En god stämning mellan personalkategorierna på undersökningsrummet skapar ett 

förtroendeingivande klimat för patienten, som leder till trygghet och gör situationen lättare 

under koloskopin. Enligt Edberg et al. (2013) innebär personcentrerad vård även ett 

speciellt förhållningssätt från personalens sida gentemot arbetskamraterna.  
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En studies resultat visade att patienter kände sig obekväma och generade inför sin 

koloskopi (Chung et al., 2012), men genom att personalen ingav trygghet och ökad 

bekvämlighet i situationen kunde dessa känslor bemästras lättare enligt von Wagner et al. 

(2009).   

Information 

Litteraturstudien visar att patienten behöver information före undersökningen, efter 

undersökningen och även vid vissa tillfällen under tiden koloskopin utförs. Behovet av 

information varierar från person till person, beroende på vilka erfarenheter och 

grundförutsättningar patienten har. Information innan undersökning vare sig det gäller 

muntlig eller skriftlig sådan gör att patienterna känner sig mer tillfreds inför sin 

undersökning (Ko et al., 2009; Kutlutürkan et al., 2010; Mikocka-Walus et al., 2012). 

Dock är skriftlig information innan undersökning ändå att föredra då den genererar mindre 

oro än om informationen ges muntligt på plats på endoskopienheten några dagar innan 

undersökning. Ett telefonsamtal någon dag innan undersökning som påminnelse om 

koloskopin och dess förberedelser gör att patienten kan ta till sig informationen gällande 

undersökning på ett bättre sätt och de känner sig mer tillfredsställda inför proceduren 

(Galvez et al., 2017). Enligt Lee et al. (2018) visade det sig att ju närmare inpå 

undersökningen som information gavs om laxeringsföreskrifterna desto bättre blev 

resultatet av tarmrengöringen. Patienterna fick både muntlig och skriftlig information ca 

två veckor före undersökningen. Förutsättningarna att förstå och ta till sig information är 

olika för patienter och det kan då vara av nytta att erhålla både muntlig och skriftlig 

information före en koloskopi, vilket styrker denna litteraturstudies resultat. Att nå fram till 

patienter med laxeringsinformation som alla förstår och kan ta till sig, är svårt ur ett 

personcentrerat perspektiv. Utifrån personcentrerad vård där en relation skapas mellan 

patient och vårdpersonal och de därmed delar information och kunskap (Ekman, 2014) om 

vikten av att följa instruktionerna, ökar förutsättningarna för patienten att laxeringen 

fullföljs. Detta är dock svårt då patienterna laxerar hemma och följer skriftlig information. 

Patientens tillfredsställelse ökar om sjuksköterskan pratar och guidar patienten genom 

koloskopin (Ylinen et al., 2009). Att informationen som delges efter undersökning ges av 

endoskopisten som utfört koloskopin, är något som patienterna i allmänhet föredrar (Lin et 

al., 2007; Sewitch et al., 2013; von Wagner et al., 2009). Det är också viktigt att patienten 

får informationen efter undersökning när det är lämpligt och patienten är mottaglig. Om 

patienten får sedering under undersökningen är ett skrivet informationsblad om 

undersökningens resultat att föredra, då patienten kan glömma vad som sägs. 

Det finns flera anledningar att fokusera på kommunikationen med patienten. En tydlig 

kommunikation baserad på lyssnande och dialog med patienten är viktig för att patienten 

ska bli delaktig i vårdprocessen. I mötet med patienten ska informationen individanpassas 

utifrån patientens egna behov som styrs av tidigare erfarenhet, språklig bakgrund och 

kulturella faktorer (Eriksson et al., 2015). Möjligheterna för ett bra behandlingsresultat 

ökar när patienten är trygg, delaktig och välinformerad utifrån en god kommunikation med 

vårdpersonalen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). Missförstånd i 

kommunikationen mellan vårdande personal och patient kan få allvarliga konsekvenser i 

vården (Socialstyrelsen, 2017). Språket är en av de viktigaste resurserna vårdpersonalen 

har i samspelet med patienterna (Ekman, 2014). Brister det i kommunikationen språkligt, 

kan inte patienten ta till sig information eller föra fram sina önskemål. Om det föreligger 

ett behov av tolk vid undersökningstillfället och det inte finns någon att uppbringa, hur ska 

personalen då kunna utöva personcentrerad vård av aktuell patient?  
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Närstående som tolk är inte att rekommendera då översättning kan bli färgad av känslor 

och viktig information kan utebli. Detsamma gäller standardiserade informationsutskick 

skrivna på svenska som patienten erhåller inför sin kommande koloskopi. Hur vet 

personalen att patienten har tagit till sig informationen? Andra anledningar till att patienten 

har svårt att ta till sig information kan vara kognitiva nedsättningar eller fysiska besvär. 

Det är därför viktigt att som sjuksköterska aldrig ta för givet att patienterna har tagit till sig 

den hemskickade informationen innan undersökningen. Genom att utifrån en 

personcentrerad vård skapa en relation med patienten vid det korta mötet före koloskopin 

kan sjuksköterskan ta del av vilka förkunskaper patienten har och vilka behov som 

kommer att finnas vid undersökningen. Genom att personalen ställer kontrollfrågor vid 

koloskopibesöket kan patienten bekräfta informationen med sina egna ord (Socialstyrelsen, 

2017). Sjuksköterskan ska se till att patienter har inflytande i vården via informations- och 

kommunikationsteknologi (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I dagens 

informationssamhälle där väldigt mycket information finns tillgänglig för alla på internet, 

kan det vara svårt att sålla i informationsflödet när information söks. Patienter är nyfikna 

och vill vara pålästa inför sitt besök. Därför är informatik så viktigt idag. Det borde finnas 

fler lättillgängliga sidor med relevant och korrekt analyserad information som kan stilla 

patientens och närståendes informationsbehov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Patienter vill vara delaktiga i vården och delge sina unika behov. Kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient är en väg till delaktighet gällande behov och känslor 

(Ringdahl et al., 2017), vilket gör det så viktigt att kunna läsa av patienten snabbt och 

guida genom koloskopin utifrån patientens behov. 

Kommunikations- och informationsöverföring ska vara säker genom hela vårdprocessen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Därför är det önskvärt att endoskopisten som 

genomfört undersökningen också är den som delger patienten informationen om 

undersökningens resultat. En annan aspekt av informationsöverföring är hur 

vårdpersonalen dokumenterar vårdtillfället och hur det som dokumenteras formuleras. 

Patienter kan idag läsa delar av sin journal på internet. Då är det av största vikt att 

personalen dokumenterar på ett sätt som gör att patienten kan ta till sig informationen. 

Genom att ha möjlighet att ta del av sin egen journal stärker detta patientens delaktighet i 

vården och därigenom genereras ett bättre vårdresultat (Leksell & Lepp, 2015; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Smärtlindring/sedering 

Denna litteraturstudie visar att smärta är en betydande faktor gällande tillfredsställelse vid 

koloskopiundersökning (Maslekar et al., 2009). Ju längre tid en undersökning tar, desto 

högre smärta upplever patienten (Denters et al., 2013). De patienter som genomgår 

koloskopi för första gången, upplever mer smärta och oro än de patienter som har 

genomgått undersökningen tidigare (Baudet & Aguirre-Jaime, 2012). Vid sedering under 

koloskopi minskar patientens rädsla och oro, vilket i sin tur ökar tillfredsställelsen (Baudet 

& Aguirre-Jaime, 2012; Iravani et al., 2016; Maslekar et al., 2009; Sewitch et al., 2013). 

Patientens upplevelse av smärta och obehag varierar beroende på av vilken anledning de 

gör sin koloskopi. Patienter med kroniska tarmsjukdomar upplever generellt mer smärta 

med mindre tillfredsställelse som följd (Denters et al., 2013).  

Smärta upplevs olika hos personer vid likadan påverkan/stimuli (Sand et al., 2015). 

Faktorer som slingrig tarm, tidigare bukoperation eller inflammatorisk tarmsjukdom kan 

göra koloskopin mer smärtsam (Shingina et al., 2016). Om undersökningen tar lång tid kan 

detta generera mer smärta för patienten (Denters et al., 2013).  
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Patienten bör utifrån ett personcentrerat förhållningssätt få utrymme att uttrycka hur 

tillståndet och behandlingen upplevs, då patienten är expert på sin egen upplevelse 

(Ekman, 2014). Det är viktigt som vårdpersonal att ta reda på och efterfråga vilka tidigare 

erfarenheter patienterna har för att kunna individanpassa vårdprocessen vid koloskopi. 

Genom att ta del av patientens anamnes och låta honom/henne ta plats i planeringen av hur 

kommande undersökning skall läggas upp, finns möjligheter att optimera patientens 

upplevelse av koloskopin och därigenom öka tillfredsställelsen. Dokumentation av 

eventuell tidigare smärtlindring/sedering måste finnas lättillgänglig i patientens journal för 

att kunna stödja individens behov inför kommande undersökning. Om patienten varit 

tillfredsställd vid föregående undersökningstillfälle, vill han/hon ha samma behandling 

igen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Slutsats  

Slutsatsen är att patienttillfredsställelsen ökar vid tillämpning av personcentrerad vård vid 

koloskopi. Vid individanpassad information, kommunikation och smärtlindring/sedering 

ökar tillfredsställelsen hos patienten. I bemötandet, genom personcentrerad vård öppnas 

möjligheter upp för patienten att ställa frågor vid behov, vilket också har en positiv 

inverkan på patienttillfredsställelsen.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Hur kan vårdpersonalen tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt i praktiken, så att 

patienten finns i fokus under hela koloskopiprocessen? Det är önskvärt att medvetandegöra 

den personcentrerade vården genom utbildning för alla personalkategorier som är 

inblandade i patientvården, då den personcentrerade vården genomsyrar alla delar i 

koloskopiprocessen.   

Den skrivna informationen till patienterna före undersökningen borde kunna optimeras för 

att tillgodose informationsbehovet hos flertalet patienter. Personalen tror att instruktionerna 

är tydligt och klart beskrivna, men för patienten kanske det inte uppfattas på samma sätt. 

Därför är det viktigt att se över informationsmaterialet och om möjligt förtydliga och 

förenkla ännu mer, så att det blir lättare för patienten att ta till sig och följa givna 

instruktioner. I kallelsen kan en hänvisning till mer utförlig webbaserad information; t ex 

adress till endoskopienhetens egna hemsida finnas. Förbättringar gällande information till 

icke svensktalande patienter krävs, då det idag är en stor brist. Webbsidor med 

patientinformation bör uppdateras med jämna mellanrum, för att säkerställa att den senaste 

informationen står där. Information på internet måste finnas på fler språk än svenska och 

även med hänvisning till samma information att lyssna på. Alla patienter kan inte ta till sig 

skriven information av olika anledningar. Ett telefonsamtal till patienten några dagar innan 

undersökning skulle ge patienten möjlighet att ställa frågor kring undersökningen och på så 

vis möjliggöra bättre följsamhet, vilket är något som kan vara en förbättring i den egna 

verksamheten och gynna patienten.  

Författarna kommer att presentera detta arbete för chefer och övrig personal på respektive 

arbetsplats och förhoppningsvis kan förbättringsarbete gällande personcentrerad vård 

påbörjas. 

Framtida forskning av värde kan vara att undersöka hur icke svensktalande patienter 

upplever bemötandet av personalen och den information som ges i vården. Detta är 

intressant då det finns språkliga och kulturella skillnader. 
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 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).                                                                                                                                                                                             Bilaga 1 

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 redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. 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.  

 

 

 

  



 

 

Artikelmatris                                                                                                                                                                                                            Bilaga 2 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/ 

Typ 

Baudet, J-S. 

Aguirre-Jaime, 

A. 

2012 

Spanien 

The sedation 

increases the 

acceptance of repeat 

colonoscopies 

Att bedöma hur 

sedering under 

koloskopi påverkar 

oro, rädsla, 

patienternas 

tillfredsställelse och 

deras vilja att komma 

tillbaka för upprepade 

undersökningar. 

Enkätstudie 2158 

(141) 

Användandet av sedering under 

koloskopi minskade rädslan och oron 

hos patienter som genomgick 

upprepad undersökning, ökade 

tillfredsställelsen med den givna 

vården, påverkade hur patienterna 

mindes undersökningen och ökade 

deras vilja att genomgå ytterligare 

koloskopier. 

RCT Ⅰ 

Hög 

Chan, W-K. 

Goh, K-L. 

2012 

Malaysia 

Evaluation of patient 

satisfaction of an 

outpatient colono- 

scopy service in an 

Asian tertiary care 

hospital 

Att utvärdera patient- 

tillfredsställelsen hos 

polikliniska kolo- 

skopipatienter och 

vilka områden som 

kan förbättras. 

Enkätstudie 

 

426 Laxering och väntetid var de faktorer 

som minskade tillfredsställelsen. De 

faktorer som upplevdes positiva var 

hur läkaren och sjuksköterskan 

bemötte patienten. Informationen om 

fynden efter koloskopin upplevdes 

också positivt. 

P Ⅱ 

Medel 

Denters, M. J. 

Schreuder, M. 

Depla, A. C. T. 

M. 

Mallant-Hent, 

R. 

van Kouwen, M. 

C. A. 

Deutekom, 

M.,... Dekker, E. 

2013 

Nederländerna 

Patients´ 

perception of 

colonoscopy: 

patients with 

inflammatory bowel 

disease and irritable 

bowel syndrome 

experience the 

largest burden 

Att jämföra 

tillfredsställelse  

mellan patient- 

grupperna med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom (IBD), 

familjär 

predisposition för 

cancer, cancer- 

kontroller, misstanke 

om cancer och colon 

irritabile (IBS).  

Enkätstudie 1164 

(196) 

Beroende på patientgrupp varierade 

faktorerna av patienttillfredsställelse 

vid koloskopi.  IBD-patienterna 

skattade förtroendet för sin 

behandlande läkare högst.  

CCT Ⅰ 

Hög 

Galvez, M. A short telephone- Att utvärdera Enkätstudie  300 Patienterna i experimentgruppen RCT Ⅰ 



 

 

Zarate, A. M. 

Espino, H. 

Higuera- 

de-la Tijera, F. 

Award, R. A. 

Camacho, S. 

2017 

Mexico 

call reminder 

improves bowel 

preparation quality  

indicators and 

patient satisfaction 

with first 

colonoscopy 

huruvida effekten av 

ett telefonsamtal före 

koloskopin kan 

påverka patienten. 

(46) ringdes upp och ett standardmanus 

lästes upp om hur laxeringen skulle 

genomföras samt att det fanns tid att 

ställa frågor. Kontrollgruppen fick ett 

informationsblad. Studien visade att   

tillfredsställelsen ökade hos 

patienterna i experimentgruppen. 

Patienterna kunde också tänka sig att 

göra om undersökningen. 

 

Hög 

Ghanouni, A. 

Plumb, A. 

Hewitson, P. 

Nickerson, C. 

Rees, C. J. 

von Wagner, C. 

2016 

UK 

Patients´ experi- 

ence of colono- 

scopy in the English 

Bowel Cancer 

Screening 

Programme  

Att beskriva 

patientens upplevelse 

av koloskopi. 

Enkätstudie 79493 

(28635) 

Patienterna bedömde att de 

behandlades med stor respekt och 

integritet. Den information de fick före 

undersökningen upplevdes mycket 

tydlig gällande risker och fördelar, 

som gjorde att patienterna kände ett 

psykiskt välbefinnande.  

P Ⅰ 

Hög 

Iravani, S. 

Frootan, M. 

Zojaji, H. 

Azizi, M. 

Saeedi, S. 

Hashemi, M. R. 

Azimzadeh, P. 

2012 

Iran 

Effect of general 

anesthesia during GI 

endoscopic 

procedures on 

patient satisfaction 

Att jämföra generell 

anestesi, 

propofolsedering, 

med ingen sedering 

alls vid endoskopi och 

utvärdera patient- 

tillfredsställelsen. 

Enkätstudie 756 

 

Resultatet visade att de som fick 

generell anestesi upplevde högst 

tillfredsställelse. En viktig faktor som 

genererade den höga tillfredsställelsen 

var att ångest och rädsla minskade för 

att återkomma för en ny undersökning. 

CCT Ⅱ 

Medel 

 

Ko, C-H. 

Chen, Y-Y. 

Wu, K-T. 

Wang, S-C. 

Yang, J-F. 

Lin, Y-Y., 

... Hsieh, M-H. 

2016 

Effect of music on 

level anxiety in 

patients undergoing 

colonoscopy without 

sedation 

Att undersöka 

huruvida att lyssna på 

musik under 

koloskopi, utan 

sedering, kan vara en 

metod att minska 

rädsla och oro. 

Enkätstudie 138 

 

Patienterna delades in i tre grupper, 

varav två fick lyssna på två olika 

genrer av musik och en grupp som inte 

fick lyssna på någon musik alls vid 

undersökningen. Ingen av patienterna 

fick någon sedering. Studien visade på 

att musik är ett bra redskap för att 

minska oro och rädsla hos patienter 

RCT Ⅱ 

Medel 



 

 

Kina som genomgår koloskopi utan 

sedering. 

Ko, H. H. 

Zhang, H. 

Telford, J. 

Enns, R 

2009 

Kanada 

Factors influencing 

patient satisfaction 

when undergoing 

endoscopic 

procedures 

Att identifiera de 

faktorer som relaterar 

till patientens 

välbefinnande 

uppmätta direkt före, 

under och efter 

koloskopi/gastro- 

skopi.  

Enkätstudie 

  

 

330 

(69) 

Studien identifierade flera faktorer 

som påverkar tillfredsställelsen hos 

patienter. Endoskopistens och 

sjuksköterskans beteende, patientens 

uppfattning om endoskopistens 

tekniska kunskaper, den fysiska miljön 

och endoskopistens samtalstid med 

patienten angående hela proceduren, är 

de faktorer som är positivt förknippade 

med patienttillfredsställelse. 

P Ⅰ 

Hög 

Kutlutürkan, S. 

Görgülü, Ü. 

Fesci, H. 

Karavelioglu, A. 

2010 

Turkiet 

The effects of 

providing pre-

gastrointestinal 

endoscopy written 

educational material 

on patients’ anxiety: 

A randomized 

controlled trial 

Att utvärdera effekten 

av skriftlig 

endoskopiinformation 

given före 

undersökningen 

gällande orosnivån 

hos patienter före 

gastrointestinal 

endoskopi. 

Enkätstudie 150 

(10) 

Studien visade att skriftligt detaljerat 

material i syfte att informera patienten 

om undersökningen innan den 

genomfördes, hade god effekt gällande 

att minska deras orosnivå. 

RCT Ⅱ 

Medel 

Lin, O. S. 

Schembre, D. B. 

Ayub, K. 

Gluck, M. 

McCormick, S. 

E. 

Patterson, D. J., 

… Kozarek, R. 

A. 

2007 

USA 

 

Patient satisfaction 

scores for 

endoscopic 

procedures: impact 

of a survey- 

collection method. 

Att jämföra upplevd 

tillfredsställelse efter 

koloskopi/gastro- 

skopi via ett fråge- 

formulär. 

Enkätstudie 

 

 

1698 

(362) 

De faktorer som värderades högst hos 

båda grupperna var bemötandet från 

endoskopisten och sjuksköterskan som 

förberedde patienten inför 

undersökningen. Även endoskopistens 

tekniska utförande värderades högt. 

Resultatet visar på att de som skickade 

in formuläret upplevde en något lägre 

tillfredsställelse jämfört med de som 

besvarade formuläret direkt efter 

undersökningen. 

RCT Ⅰ 

Hög 

 

Maslekar, S. 

Hughes, M. 

Patient satisfaction 

with lower gastro- 

Att fastställa faktorer 

som påverkar 

Enkät- 

studie 

561 

(58) 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan de olika endoskopistgrupperna 

P Ⅰ 

Hög 



 

 

Gardiner, A. 

Monson, J. R. T. 

Duthie, G. S. 

2009 

UK 

 

 

intestinal endoscopy: 

doctors, nurse and 

nonmedical endo- 

scopists 

patientens 

välbefinnande vid 

koloskopi/sigmoideo- 

skopi utförda av 

läkare eller 

endoskoperande    

sjuksköterska . 

gällande tillfredsställelse, tekniskt 

kunnande, kommunikationsförmåga 

och endoskopistens bemötande 

Smärtkontroll var den viktigaste 

faktorn för patienttillfredsställelse. 

McEntire, J. 

Sahota,J. 

Hydes, T. 

Trebble, T. M. 

2013 

UK 

An evaluation of 

patient attitudes to 

colonoscopy and the 

importance of endo- 

scopist interaction 

and the endoscopy 

environment to 

satisfaction and 

value 

Att bestämma 

patienternas 

preferenser och 

förväntningar inför 

koloskopi. 

Enkät- 

studie 

 

224 

(8) 

Det viktigaste för patienterna var 

kvaliteten på det tekniska utförandet 

av undersökningen samt interaktionen 

med endoskopisten. Patienterna 

föredrog att endoskopisten berättade 

om undersökningens resultat framför 

någon annan ur personalen. 

P Ⅰ 

Hög 

Mikocka-Walus, 

A. A. 

Moulds, L. G. 

Rollbusch, N. 

Andrews, J. M. 

2012 

Australien 

“It’s a Tube Up 

Your Bottom; It 

Makes People 

Nervous” 

Att utvärdera effekten 

av koloskopi på 

patienters upplevelse 

av oro vid fyra 

tillfällen runt det 

första undersöknings- 

tillfället. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

13 

(5) 

Fyra olika teman formades. Det första 

temat fokuserade på sociala aspekter 

av koloskopi och även personliga. Det 

första temat avslöjade den negativa 

uppfattningen av en koloskopi, även 

rädslor och osäkerhet innan 

undersökningen. Det andra temat 

handlade om förhållandet mellan 

patient och doktor och hur detta 

påverkade patientens orosnivå. Tolv 

månader efter undersökningen 

formades tema tre som bland annat 

handlade om att den oro de hade känt 

inför undersökningen inte var riktigt 

befogad med facit i hand, och att oron 

hade med att de inte förstod vad 

undersökningen skulle innebära. Tema 

fyra handlade om det jobbiga med 

förberedelser inför undersökningen. 

K I 

Hög 



 

 

 

 

Sewitch, M. J. 

Dubé, C.  

Brien, S. 

Jiang, M. 

Hilsden, R. J. 

Barkun, A. N. 

Armstrong, D. 

2013 

Kanada 

Patient-identified 

quality indicators for 

colonoscopy 

services. 

Att identifiera 

kvalitetsindikatorer 

vid koloskopi ur ett 

patientperspektiv.  

Kvalitativ  

Kvantitativ 

Mixad studie 

 

Fas 1 - 

fokus- 

grupper, 

66. 

Fas 2 - 

fråge- 

formulär, 

828 

(426) 

Patienterna upplevde att det var viktigt 

med att få klara instruktioner, veta vad 

som väntar, bra smärtkontroll och att 

bli värdigt behandlade. 

K Ⅰ 

P Ⅰ 

Hög 

Umezawa, S. 

Higurashi, T. 

Uchiyama, S. 

Sakai, E. 

Ohkubo, H. 

Endo, H.,… 

Nakajima, A. 

2015 

Japan 

Visual distraction 

alone for the 

improvement of 

colonoscopy- 

related pain and 

satisfaction 

Att utvärdera effekten 

av visuell distraktion 

gällande smärta, oro 

och tillfredsställelse 

hos patienten under 

koloskopi. 

Enkät- 

studie 

60 

(3) 

Genom att använda enbart visuell 

distraktion förbättrades tillfreds-

ställelsen hos patienter som 

genomgick koloskopi utan sedering. 

Oro och smärta minskade också hos 

patienter som redan innan 

undersökningen var mycket oroliga. 

RCT II 

Medel 

 

Von Wagner, C. 

Knight, D. 

Halligan, S. 

Atkin, W. 

Lilford, R. 

Morton, D. 

Wardle, J. 

2009 

United 

Kingdom 

Patient experiences 

of colonoscopy, 

barium enema and 

CT colonography: a 

qualitative study 

Att gå på djupet med 

vad som kännetecknar 

patienternas 

förväntningar och 

upplevelser vid 

koloskopi och de 

andra likvärdiga 

undersökningarna.  

Kvalitativ 

Intervjustudie 

78 

(29) 

Vid analysen identifierades tre teman 

utifrån intervjuerna: fysisk upplevelse 

under själva undersökningen, den 

sociala interaktionen med personalen 

och informationen som patienterna 

fick under samt efter undersökningen. 

De flesta patienterna upplevde att 

sedering gjorde stor skillnad och att de 

kunde kontrollera obehaget och 

smärtan vid koloskopin. Personalen 

vid undersökningen agerade på ett 

professionellt sätt gentemot 

patienterna så att de inte upplevde sig 

generade utan kände sig trygga. 

Information om utfallet från 

K I 

Hög 



 

 

undersökningen gavs när patienterna 

vilade och det upplevdes som mycket 

positivt. 

Ylinen, E-R. 

Vehviläinen-

Julkunen, K. 

Pietilä, A-M. 

2009 

Finland 

Effects of patients’ 

anxiety, previous 

pain experience and 

non-drug interven- 

tions on the pain 

experience during 

colonoscopy 

Att utvärdera oro hos 

koloskopipatienter 

före undersökningen. 

Även att hitta 

samband mellan 

orosnivå, tidigare 

smärtupplevelser, 

metoder att lindra 

smärta utan läkemedel 

under koloskopi och 

smärtans intensitet 

under tiden. 

Enkät- 

studie 

208 

(78) 

Kvinnor var mer oroliga än män före 

koloskopi. De upplevde dessutom mer 

smärta och obehag jämfört med män. 

Patienterna upplevde att 

sjuksköterskans lugna sätt att prata 

med dem under undersökning, deras 

sätt att förklara varför det gjorde ont 

och hur de ledsagade patienterna 

genom undersökningen gjorde att de 

kunde hantera koloskopismärtan på ett 

bra sätt. Detta gällde både patienter 

som var oroliga och de som var lugna 

inför undersökningen. 

P I 

Hög 

 

 

 

 

 

                   
 

 


