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Abstrakt

Bakgrund: Koloskopi utförs i diagnostiskt syfte, vid uppföljningar av olika 

tarmsjukdomar och i behandlande syfte.  I och med ökad livslängd, fler cancerfall och 

utökad screeningverksamhet kommer antalet koloskopiundersökningar att öka.

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar 

patientens situation vid koloskopiundersökning.

Metod: I denna litteraturstudie har nio kvantitativa och en två-fas studie granskats 

och analyserats. Sökningarna av artiklarna genomfördes i databaserna CINAHL och 

PubMed. Även manuell sökning genomfördes.

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier och fyra underliggande 

subkategorier. Fysiska och psykiska faktorer; Smärta och obehag, Oro. Psykologiska

faktorer; Skam och genans. Sociala faktorer; Bemötande och samspel mellan patient 

och vårdpersonal. Resultatet visade att ovanstående faktorer påverkar patienten 

negativt inför och under koloskopiundersökningen. Resultatet visade även att det 

fanns könsskillnader som påverkar situationen vid koloskopiundersökningen.

Konklusion: Behov finns att lyfta fram och belysa de faktorer som påverkar 

patientens situation vid koloskopiundersökning.  För sjuksköterskan är det viktigt att 

ha kunskap om dessa faktorer för att kunna bemöta och ha ett samspel med patienten 

och få en djupare förståelse av vad det innebär för patienten att genomgå en 

koloskopiundersökning.

Nyckelord: colonoscopy, experience, anxiety, attitudes, patient



Abstract

Background: Colonoscopy performed for diagnostic purposes, the follow-ups of 

various intestinal diseases and for treatment purposes. With increasing age, more 

cases of cancer and increased screening activity the number of colonoscopy 

examinations to increase.

Aim: The aim of this study was to examine factors affecting the patient's situation at 

colonoscopy.

Method: In this literature nine quantitative and one two-phase mixed study articles 

were quality checked and analysed. The articles were sought in the databases 

CINAHL and PubMed. Articels were also searched manually. 

Result: The analysis resulted in three categories and four underlying subcategories. 

Physical and psychological factors; Pain and discomfort, Anxiety. Psychological 

factors; Shame and embarrassment. Social factors; Treatment and interaction 

between patients and healthcare professionals. The results showed that the above 

factors affect the patient negatively before and during colonoscopy examination. The 

results also showed that there were gender differences that affect the situation at 

colonoscopy examination.

Conclusion: There is a need to highlight and elucidate the factors affecting the 

patient's situation at colonoscopy. For the nurse, it is important to have knowledge of 

these factors to be able to respond to and interact with the patient and gain a deeper 

understanding of what it means for the patient to undergo a colonoscopy.

Keywords: colonoscopy, experience, anxiety, attitudes, patient
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Bakgrund

Koloskopi är en vanligt förekommande undersökning som har stor betydelse när det 

gäller diagnostik och behandling av sjukdomar i kolon och rektum.

Enligt Nationella vårdprogrammet för kolorektalcancer bör koloskopi vara 

förstahandsval vid utredning av cancer, så kallad ”Gold standard” (Lundgren, 2011).

Koloskopi används även vid utredning och behandling av kolorektala blödningar av 

annan orsak än cancer samt vid uppföljning och diagnostik av inflammatorisk 

tarmsjukdom (Lundgren, 2011) (Kechagias, 2011).

Vid ulcerös kolit är förändrade avföringsvanor med inslag av blodiga och 

slemtillblandade diarreér vanliga symptom. Buksmärtor som lindras av tarmtömning 

och tryck i ändtarmen som ger en känsla av behov att gå på toaletten är andra 

klassiska symptom. Ulcerös kolit är begränsad till rektum och kolon. Vanlig 

debutålder är 20-30 år. I Sverige får ungefär 1000 personer ulcerös kolit varje år. 

Sjukdomen är lika vanlig hos män och kvinnor (1177.se).

Vid Mb Chron engageras hela mag-tarmkanalen inklusive munhålan. Symptomen 

beror på vilken del av mag-tarmkanalen som är angripen men ändrade 

avföringsvanor, blodiga diarréer är vanliga symtom. Smärta och feber är mer vanligt 

vid Mb Crohn än ulcerös kolit. Malabsorption och viktnedgång är vanligare vid Mb 

Crohn eftersom att tunntarmen kan vara angripen. Bölder och fistlar runt 

ändtarmsöppningen är inte heller ovanligt. Vanlig debutålder är 18-30 år. I Sverige 

får ungefär 500 personer Chron´s sjukdom varje år. Sjukdomen är lika vanlig hos 

män och kvinnor (1177.se).

Den vanligaste maligna komplikationen vid inflammatorisk tarmsjukdom är 

kolorektalcancer. Omkring 15% av mortaliteten i denna patientgrupp beror på 

maligna tumörer (Nyhlin and Ahlman, 2008).  

I västvärlden är tjock- och ändtarmscancer, kolorektalcancer, den andra eller tredje 

vanligaste orsaken till död på grund av cancersjukdom. I Sverige diagnostiseras 

årligen cirka 6000 personer med kolorektalcancer, ungefär lika många män som 
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kvinnor. Fler än 40% avlider av sjukdomen. Medelåldern för insjuknande är drygt 70 

år (Socialstyrelsen, 2012). Tumören utgår oftast från en polypförändring i tarmen och 

dessa är framförallt belägna i den vänstra delen av colon. Oftast ger dessa polyper 

inga symptom, många av dem blöder men då i så små mängder att det inte märks. 

Polyper som är belägna nära ändtarmsöppningen kan ge besvär med slem och blod i 

avföringen. Symptom som patienter upptäcker kan vara förändrade avföringsvanor 

eller symptom på blodbrist, då tumören blöder små mängder blod som leder till 

järnbristanemi. Dessa symptom uppkommer relativt sent i sjukdomsförloppet. Trots 

att tumören inte ger några kliniska symptom kan den ge metastaser till lymfkörtlar 

och till olika organ i kroppen, främst till lever och lungor. Det tar cirka 10–15 år för 

en polyp att växa så mycket att den blir synlig och ytterligare 5 -10 år för att den ska 

övergå till att bli en cancer. Vid vissa former av ärftlig cancer går förloppet snabbare. 

Om tumören endast sitter i polypen kan denna tas bort helt i samband med 

koloskopi, så kallad polypektomi, i dessa fall botas de allra flesta.  För patientens 

prognos är tidig upptäckt av största vikt (Socialstyrelsen, 2012).

Med screening menas att man erbjuder en stor del av en symptomfri befolkning en 

undersökning för att tidigt upptäcka och diagnostisera en viss sjukdom, med avsikt 

att minska lidande och död. Kolorektalcancerscreening rekommenderas av WHO och 

EU. Riktlinjer har funnits sedan 2003 och många länder har därefter infört 

screeningprogram eller har pågående studier om tarmcancerscreening. I Sverige har 

man varit tveksam till att införa screening. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

kolorektalcancer från 2007  fick screening rekommendationen Forskning och 

Utveckling. Det innebär att screening inte ska införas som rutin utan inom en ram för 

vetenskapliga studier eller på ett annat utvärderingsbart sätt. 

Under våren 2014  kommer  Svenska tarmcancer screeningstudien SCREESCO att 

genomföras i 18 landsting och regioner, med Regionala cancercentrum i samverkan 

som styrgrupp. Syftet med studien är att jämföra koloskopiundersökning vid ett 

tillfälle, jämfört med insändandet av två avföringsprover, där analysen kommer att 

ske med ett nyare och bättre test för blod i avföring. Studien kommer också följa upp 

patientupplevelse av screening och hälsoekonomiska aspekter på screeningen.  

Följsamhet och eventuella hinder för screening i befolkningen är också något man
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kommer att undersöka. Studien är världsunik. Studien kommer att fylla en 

kunskapslucka och ge landstingen en möjlighet att förbereda  inför ett fullskaligt 

screeningprogram. Rekommendationerna från Socialstyrelsen vad gäller 

åldergrupper vid fullskaligt screeningprogram är 60-74 år (Socialstyrelsen, 2012). 

Screening för kolorektal cancer medför en del etiska problem där nyttan med tidig 

upptäckt cancer måste vägas mot risker, obehag och kostnader som screeningen

innebär. Ett problem som är känt sedan tidigare är tillgången på skopister som idag 

inte är tillräcklig vid ett nationellt screeningprogram. Utbildning av sjuksköterskor 

för att kunna genomföra screening koloskopier är ett sätt att möta detta problem

(Socialstyrelsen, 2012).

Ordet ”endoscope” myntades fösta gången 1853 av den franska läkaren Antoine Jean 

Desormeaux. Han hade tillverkat ett instrument med vilket han kunde titta in i 

urinröret och urinblåsan (Numers, 2013). Den första koloskopin gjordes 1969. Efter 

det har denna undersökningsmetod utvecklats under årtionden till en metod som 

används allt mer ofta både vid diagnostik och behandling (Hunt and Waye, 1981).

Med koloskopi undersöks hela tjocktarmen ( colon), med sigmoideoskopi undersöks 

vänstra delen av tjocktarmen ( sigmoideum).

Koloskopiundersökning tar mellan en halv och en timme. Koloskopet består av en 

böjlig slang med fiberoptik längst ut i slangen. Slangen är cirka 1,5 meter lång. Via 

slangen kan skopisten se hur tjocktarmens slemhinna ser ut, ta vävnadsprover och 

utföra olika behandlingar (Kechagias, 2011). Undersökningen kräver att det görs 

förberedelser så att tarmen är ren. Förberedelserna består av fasta och laxering dagen 

innan undersökningen (Lundgren, 2011). Vid undersökningen används vatten eller 

gas för att kunna se slemhinnan i tarmen bättre. Under undersökningen är det ett 

team av vårdpersonal som deltar, skopist, sjuksköterska och om behov av sedering 

finns även narkospersonal närvarande. För patienten kan koloskopi upplevas 

obehaglig och smärtsam speciellt om tarmen är lång och slingrande eller om det finns 

trånga områden i tarmen (Kechagias, 2011). Några timmar efter undersökningen kan 

patienten ha besvär av magknip och luftspänningar på grund av den luft som har

använts under undersökningen. Om patienten har fått sedering vid undersökningen 

måste patienten ligga kvar någon timme för övervakning. För patienter som inte fått 

någon sedering är hemgång möjlig direkt efteråt (Kechagias,2011). 
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Användandet av sedering i samband med koloskopi varierar inom länder och i olika 

världsdelar. Sedering under koloskopi har dock nackdelar som sedationsrelaterade 

komplikationer, behov av övervakning av patienten efter undersökningen vilket leder 

till ökade kostnader och resursbehov för sjukvården. Fördelar med att inte använda 

sedering är att patienten är vaken, kan kommunicera och uppfatta information och 

instruktioner. En vaken patient kan enklare ändra läge under undersökningen för att 

underlätta passagen med koloskopet i tarmen (Holme et al., 2013).  I Norden 

används sedering mer sällan och ej som rutin, medan exempelvis Nordamerika mer 

ofta använder sedering. Detta visar på skillnader i lokala traditioner, patienters

förväntningar och krav och på erfarenheter hos behandlande läkare (Lundgren, 

2011).

Koloskopi kan orsaka få men allvarliga komplikationer som tarmperforation och 

blödning. Nedre gastrointestinal blödning är den vanligaste allvarliga 

komplikationen.  De flesta blödningar inträffar direkt och beror ofta på inkomplett 

diatermi. Senare blödning kan bero på att diatermerad vävnad stötts av och kärl 

börjar blöda (Lundgren, 2011). 

Koloskopi beskrivs ofta som en obehaglig och ibland smärtsam undersökning.  Detta 

kan leda till att patienter känner oro och rädsla inför undersökningen och 

förberedelserna (Luo, 2013).

Motiv och syfte

Koloskopi utförs i diagnostiskt syfte, vid uppföljningar av olika tarmsjukdomar och i 

behandlande syfte.  I och med ökad livslängd, fler cancerfall och utökad 

screeningverksamhet kommer antalet koloskopiundersökningar att öka. 

Sjuksköterskan träffar dessa patienter i olika delar i sjukvårdskedjan/vårdprocessen 

och behöver kunskap för att bemöta patientens behov.  Förståelse och kunskap om 

patientens situation vid koloskopi ökar förutsättningarna för att informera, stötta och 

bemöta patienten ur ett professionellt omvårdnadsperspektiv.

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som påverkar patientens 

situation vid koloskopiundersökning.
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Metod

Syftet besvarades genom en litteraturstudie.

Sökmetoder 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL och PubMed. Sökord som 

användes var: colonoscopy*, experience*, anxiety*, attitudes*, patient*. Sökorden 

sattes samman i olika kombinationer för att få ett så brett sökspektrum som möjligt. 

Avgränsningar vid artikelsök var engelska, deltagarna skulle vara 18 år och äldre samt 

att begränsningen peer-review användes. Trunkering av sökorden med en asterix (*) 

användes för att täcka in alla böjningsformer av orden, detta enligt Willman et al., 

(2011) samt Forsberg and Wengström (2013). Vid artikelsökningarna användes den 

Booleska sökoperatorn AND för att kombinera de olika sökorden med varandra. 

Sökning genomfördes även i dessa databaser utifrån källhänvisningar som hittades i 

databassökningarna. Sökresultatet inklusive databaser, sökord, antal träffar och urval 

för de inkluderade artiklarna i studiens resultat redovisas som bilaga 1 tabell 1. 

Urval

Vid de inledande sökningarna gjordes sökningar både på kvalitativa och kvantitativa 

artiklar mellan årtalen 2005-2014. Någon enstaka kvalitativ artikel hittades men 

exkluderades eftersom den inte svarade mot syftet. Urvalet av artiklarna utfördes i tre 

steg (bilaga 1 tabell 1). Först lästes alla rubriker och de artiklar som svarade an mot 

syftet utgjorde urval ett. Andra urvalet var de artiklar som bedömdes fortsatt 

relevanta när abstrakten lästs. Tredje urvalet gjordes när artiklarna lästs i sin helhet 

och kvalitetsbedömts av båda författarna. Kvalitetsbedömningen delades in i tre 

grupper, hög, medel eller låg kvalité. 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån bilaga G  (Willman et al., 2011). Artikelöversikt 

och kvalitetsbedömning på de artiklar som ingår i resultatet redovisas som bilaga 2 

tabell 2. Där redovisas författare, syfte, metod, deltagare, resultat och kvalité.

Artiklar med hög eller medel kvalité beslutades skulle ingå i studien. Alla artiklar 

uppfyllde kraven och inkluderades i litteraturstudien. 
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Analys

Metoden som användes för att sammanställa resultatet är inspirerat av systematisk 

litteraturstudie. Systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa vetenskaplig litteratur inom ett ämne. Systematisk 

litteraturstudie syftar till att sammanställa tidigare forskningsresultat för att finna 

underlag till evidens inom ämnet (Forsberg and Wengström, 2013). Artiklarna har 

bearbetats och analyserats noggrant av författarna individuellt, med fokus på syftet. 

Författarna började med att läsa allt material på var sitt håll flertalet gånger för att 

förstå artiklarnas resultat. Utifrån resultaten i de tio inkluderade artiklarna 

identifierade författarna faktorer som påverkar patientens situation vid 

koloskopiundersökningen. Författarna diskuterade utifrån dessa fynd och 

sammanförde dessa till tre kategorier. Till varje kategori bildades subkategorier 

(tabell 3).

Forskningsetik 

Forskare är skyldiga att följa etiska riktlinjer i form av lagstiftning, konventioner och 

deklarationer där Helsingforsdeklarationen är vägledande. I Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden (2003) poängteras att omvårdnadsforskning vägleds 

av fyra etiska principer; principen för autonomi, principen om att göra gott, principen 

om att inte skada, principen om rättvisa. Omvårdnadsforskning har ofta ett 

humanistiskt synsätt där olika aspekter av mänsklig sårbarhet ingår som förutsätter 

goda kunskaper om och förståelse av de grundläggande etiska principerna hos 

forskarna. I Helsingforsdeklarationen beskrivs att medicinsk forskning är föremål för 

etiska normer som ska främja och säkerställa respekten för alla människor samt 

skydda deras hälsa och rättigheter. Dessa etiska normer har författarna förhållit sig 

till när etiska aspekter rörande litteraturstudien har diskuterats. Etisk granskning, 

etiskt resonemang/reflektion och tillstånd beaktades därför vid urvalet av artiklar. 

Alla studier som ingår i denna litteraturstudie är etiskt granskade eller kommer från 

en tidsskrift som har etisk policy. 
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Resultat

Denna studies resultat grundar sig på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet av 

analyserade artiklar har strukturerats till tre kategorier och fyra subkategorier (tabell 

3) för att belysa faktorer som påverkar patientens situation vid koloskopi. 

Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier

Kategori Subkategori

Fysiska och psykiska faktorer Smärta och obehag
Oro

Psykologiska faktorer Skam och genans

Sociala faktorer Bemötande och samspel mellan patient och 
vårdpersonal

Fysiska och psykiska faktorer 

Smärta och obehag

I de studier som granskats har olika bedömningsinstrument använts för att skatta 

smärta. Studierna visade på ett antal fysiska faktorer såsom kön, lågt BMI, ålder, 

tekniska svårigheter med lång undersökningstid och tidigare sjukdomar som kunde 

påverka den smärta och det obehag som patienterna upplever vid 

koloskopiundersökningen. Flera av studierna visade skillnader gällande 

smärtupplevelse bland kvinnor och män vid koloskopiundersökning. Kvinnor 

upplevde mer smärta och obehag än män vid koloskopi (Ylinen et al., 2009b, Elphick 

et al., 2009, Park et al., 2007, Chung et al., 2007, Björkman et al., 2013).

En studie visade att kvinnor utvärderade undersökningen som svårare och mer 

smärtsam än männen och i patientgruppen som uttryckte mest smärta var alla 

kvinnor (Ylinen et al., 2009b). Patienter som upplevde högre grad av smärta och 

obehag vid koloskopi hade ett lägre BMI jämfört med de patienter som upplevde 

undersökningen som mindre smärtsam och obehaglig (Chung et al., 2007, Park et al., 

2007).

I studiernas resultat visades också skillnader vad gäller ålderns betydelse för 

smärtupplevelse. Två studier visade att mer smärta vid koloskopi inte kunde kopplas 
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till ålder (Ylinen et al., 2009a, Chung et al., 2007). En annan studies resultat visade 

att yngre patienter, under 40 år, upplevde mer smärta och obehag (Park et al., 2007).

Tekniskt svår koloskopiundersökning med lång undersökningstid visades vara en 

faktor som ökar smärta och obehag (Denters et al., 2013, Elphick et al., 2009, Ylinen 

et al., 2009a). Ålder över 60 år, lågt BMI och tidigare genomgången hysterektomi var 

riskfaktorer för en tekniskt svår koloskopi (Chung et al., 2007).

Tidigare genomgången bukkirurgi, hysterektomi och bäckenkirurgi samt förekomst 

och symptom på sjukdomar som IBD och IBS, försvårade undersökningen och 

orsakade mer smärta och obehag (Chung et al., 2007, Park et al., 2007, Elphick et al., 

2009). I en studie jämfördes patienter med olika indikation för koloskopi med 

varandra. Resultatet visade att patienter med sjukdomarna IBS och IBD kände mer 

smärta och obehag vid koloskopiundersökning (Denters et al., 2013). En annan studie 

visade att tidigare bukkirurgi och indikation för koloskopin inte hade någon påverkan 

på patienternas upplevelse av smärta och obehag (Ylinen et al., 2009a).

Oro 

I de granskade studierna har olika mätinstrument använts för skattning av oro.

Flertalet studier visade att en hög grad av oro inför koloskopiundersökningen var en 

faktor som påverkade patientens situation negativt och ledde till ökad smärta under 

själva undersökningen. Om patienten lider av en hög grad av oro inför koloskopin 

kan det vara en riskfaktor för upplevelse av smärta under själva undersökningen

(Ylinen et al., 2009a). Flera studier visade att kvinnor skattade oro vid koloskopi

högre än männen (Chung et al., 2013, Björkman et al., 2013, Ylinen et al., 2009b).

I en studie skattades patienters oro med State Trait Anxiety Inventory (STAI) före 

koloskopiundersökningen och resultatet visade att kvinnornas oro var högre än 

männens vad gäller både ”State” och ”Trait” ( State = oro inför en 

händelse/undersökning, Trait = personkaraktäristika, författarnas egen översättning) 

(Ylinen et al., 2009b).

Resultatet i en annan studie visade att tre fjärdedelar av patienterna kände ingen till 

måttlig oro inför koloskopin och en fjärdedel kände svår eller väldigt svår oro inför 

undersökningen. Orsaken till oro var rädsla för smärta och oro för resultatet av 

koloskopiundersökningen. Patienter som haft smärtupplevelser vid tidigare koloskopi 
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upplevde en högre grad av oro jämfört med de som inte genomgått tidigare koloskopi 

eller inte upplevt undersökningen som smärtsam (McEntire et al., 2013). Ytterligare

en studie visade att patienter som genomgick koloskopi för första gången kände mer 

oro vilket påverkade upplevelsen av undersökningen som negativ (Chung et al., 

2007). En annan påvisad faktor som kunde öka graden av oro och belastning för 

patienterna var förberedelserna med laxering inför undersökningen (Denters et al., 

2013).  

En studie visade att musik i hörlurar under koloskopiundersökningen minskade oro 

och upplevelse av obehag. Kvinnorna i interventionsgruppen upplevde mindre oro 

jämfört med kvinnorna i kontrollgruppen. Välbefinnandet var signifikant högre i 

interventionsgruppen, särskilt bland männen som upplevde att de var mer 

avslappnade, jämfört med kontrollgruppen (Björkman et al., 2013).

Flera studier har visat att adekvat information före, vid och efter 

koloskopiundersökningen var en faktor av stor betydelse för att minska oro för 

patienterna (McEntire et al., 2013, Ylinen et al., 2009b, Denters et al., 2013).

Psykologiska faktorer

Skam och genans

Patienter beskrev koloskopiundersökningen som en genant situation. Att behålla sin 

värdighet, känna sig bekväm i situationen, att bli sedd som en individ och att bli 

bemött på ett respektfullt sätt var faktorer av stor vikt för patienten vid 

koloskopiundersökningen. Känslan av skam och genans gjorde även att en del 

patienter upplevde högre grad av oro inför undersökningen (Sewitch et al., 2013, 

McEntire et al., 2013).

Att vara tvungen att blotta sig och svårigheten att skyla sin kropp under 

undersökningen upplevdes som en känsla av skam för patienterna. I en studie 

genomfördes en jämförelse i upplevelse av skam, genans och oro vid användandet av 

en mer skylande undersökningsbyxa och en konventionell undersökningsbyxa. Före 

koloskopin var det ingen skillnad vad gällde skam och genans mellan testgrupperna. 

Efter koloskopin var det ingen skillnad vad gällde oro, däremot var det signifikant 

skillnad vad gällde upplevelsen av skam mellan interventionsgruppen och 
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kontrollgruppen. Kvinnor upplevde högre grad av skam än män efter koloskopin. 

Resultatet visade också att de som inte levde i en parrelation hade en starkare 

upplevelse av skam och genans jämfört med de som levde i en parrelation (Chung et 

al., 2013).

Betydelsen av att bli undersökt av samkönad skopist var viktigare hos kvinnor än hos 

män. I gruppen som föredrog samkönad skopist var cirka hälften av patienterna 

villiga att förlänga väntetiden för att träffa samkönad skopist.  De flesta patienterna i 

studien var dock av uppfattningen att skopistens kön inte var av stor betydelse

(McEntire et al., 2013).

Sociala faktorer

Bemötande och samspel mellan patient och vårdpersonal

Omvårdnadsåtgärder såsom sjuksköterskans lugnande samtal, förklaringar till 

smärta, guidening och råd var till stor hjälp och bidrog till att patienten bättre kunde 

hantera smärta och obehag. Hur patienterna blev bemötta vid 

koloskopiundersökningen var också faktorer som bidrog positivt till patienters 

upplevelser. Det var ingen skillnad mellan kvinnor och män vad gäller responsen på 

dessa åtgärder (Ylinen et al., 2009b).

Sjuksköterska och skopist som faktorer av betydelse för patienter beskrevs i en studie 

där resultatet visade att både sjuksköterskor och skopister underskattade patienters 

smärtupplevelse vid koloskopi (Ylinen et al., 2009a). Förtroende, tillit, 

kommunikation och samspel med skopist och vårdpersonal var av stor vikt för att 

patienterna skulle känna sig trygga och bekväma vid undersökningen (Sewitch et al., 

2013, Denters et al., 2013).

Diskussion

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar patientens situation 

vid koloskopiundersökning. Analysen resulterade i tre kategorier med fyra 

underliggande subkategorier. Kategori 1: Fysiska och psykiska faktorer med 

subkategorierna Smärta och obehag, Oro. Kategori 2: Psykologiska faktorer med 

subkategorin Skam och genans. Kategori 3: Sociala faktorer med subkategorin 

Bemötande och samspel mellan patient och vårdpersonal.

Författarna har valt att diskutera resultatet som en helhet.
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Resultatdiskussion

Litteraturstudien visar på faktorer som påverkar patientens situation vid koloskopi 

såsom smärta och obehag, oro, skam och genans och vikten av bemötande och 

samspel mellan patienten och vårdpersonal. Många av studierna visade att kvinnor 

upplevde undersökningen som mer smärtsam och obehaglig än männen. Detta styrks 

även av Ristikankare et al., (2001) som beskriver att kvinnor har lägre smärttröskel 

och upplevelsen av smärta hos kvinnor skiljer sig i jämförelse med männen. 

Skillnaderna i smärtupplevelserna kopplades i relation till sensoriska faktorer. I hur 

kvinnor och män förmedlar och verbalt uttrycker sin smärta påvisades inga markanta 

skillnader i studien. Enligt Hovelius et al (2004) förekommer allmänt ett antagande 

att kvinnor är mer smärtkänsliga än män och det finns experimentell forskning som 

antyder viss könsskillnad. Skillnader i epidemiologi och klinik handlar i stor 

utsträckning om skillnader som skapats utifrån sociala, ekonomiska och kulturella 

villkor. Utan reflektion byggs en bild upp av kvinnor som hjälpsökande, känsliga och 

sköra och männen som tappra, tåliga och stoiska. Därför kan kvinnor och män

uppvisa olika sätt att rapportera, benämna och tala om smärta. 

Litteraturstudien visade att en hög grad av oro inför undersökningen ökade 

upplevelsen av smärta vid undersökningen. Tidigare smärtupplevelse vid 

undersökning orsakade större oro inför undersökning. Detta styrks även av 

Ristikankare et el (2001) som i sin studie bekräftar att faktorerna oro och smärta 

påverkar varandra. Litteraturstudien visar även att lågt BMI är en faktor som 

påverkar smärtupplevelsen. Detta bekräftas även av Anderson et al (2000) som 

konstaterar att ”vara smal är inte alltid bättre”. Resultatet i studien visade att 

faktorerna tekniskt komplicerad koloskopi, lågt BMI och könsskillnader påverkar 

patienten. Anderson et al (2000) menar att BMI och skillnader av 

kroppsfettfördelning på kroppen kan förklara skillnaden i smärtupplevelser mellan 

könen.

Skam och genans var faktorer som påverkade patienterna negativt inför och under 

undersökningen. Skam och genans kan oftast relateras till att ämnet koloskopi

upplevs vara tabubelagt och att det inte upplevs socialt accepterat att diskutera och 

tala om detta. Mikocka-Walus et al., (2012) beskrev i sin studie hur patienterna döljer 

sin genans genom att använda 0mskrivningar och ett vagt språk då de ska diskutera 

sina symptom och proceduren kring koloskopiundersökningen. Patienterna saknade 
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ett neutralt språk för att kunna beskriva sina erfarenheter. När patienten inte kunde

kommunicera sin oro och ta upp ämnet med andra minskades förförståelse av 

undersökningen och ökade även svårigheterna att förstå sina egna eventuella 

symptom och anledningen till undersökningen.  

Litteraturstudien lyfter fram faktorer som bemötande, kommunikation och samspel 

mellan patient och vårdpersonal och hur dessa påverkar situationen för patienten vid 

koloskopiundersökningen. Detta bekräftar även Mikocka-Walus et al (2012) i sin 

studie att relationen mellan utredande läkare och patient ansågs vara en viktig faktor 

för att minska oron inför undersökningen. Förtroende och tillit till proceduren och 

personalens professionalitet var av vikt för att dämpa en del av oron. Samma studie 

visade även på patienternas rädsla och osäkerhet och att de ofta hade irrationella 

förväntningar inför koloskopiundersökningen. Oron och rädslan var störst vad gällde

smärta, komplikationer och till och med död vid undersökningen. 

I en studie av Ylinen et al (2007) beskrivs sjuksköterskors kunskap och färdigheter i 

att hjälpa patienter att hantera smärta vid koloskopi. Resultatet visar att 

sjuksköterskor är medvetna om vikten av omvårdnadsåtgärder och bemötande, att 

sjuksköterskors kunskap och färdigheter kring dessa åtgärder oftast är baserade på 

egen klinisk erfarenhet. Ylinen (2007) säger att sjuksköterskorna sällan har 

smärtutbildning, de använder sig inte av smärtskalor, ny kunskap nyttjades sällan 

och de förde sällan etiska diskussioner med sina kollegor. Ylinen et al., (2007)

beskriver även att information till patienterna om koloskopiundersökningen och 

eventuell smärta under koloskopin minskar upplevelsen av smärta under 

undersökningen. Omvårdnadsåtgärder som kan påverka smärta under 

undersökningen kan vara att vårdmiljön inger en avslappnande känsla med till 

exempel dämpad belysning, låg ljudnivå, att sjuksköterskan ger ett lugnt intryck och 

är empatisk. Att personalen skapar en avslappnande relation till patienten under 

undersökningen genom humor, lyhördhet och relevant information.

Information har betydelse vilket även Luo (2013) visar i sin studie som beskrev

trenden med att information hade positiva effekter på oron för patienterna. Detta 

bekräftar även Larsson et al (2008, 27) som beskriver att det finns flera anledningar 

till att fästa stor vikt vid kommunikationen med patienten. För att patienten ska bli 

delaktig i vårdprocessen och känna trygghet är information och kommunikation 

nödvändigt. Delaktighet och kunskap påverkar i sin tur effekterna av behandling i 

positiv riktning. 
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I studierna har antalet deltagare varit stort och fördelning av kvinnor och män är 

redovisat som gör att författarna anser att de könsskillnader som påvisats är 

relevanta.

Med litteraturstudiens resultat som grund ser författarna ett behov av att öka 

kunskaperna omkring patienternas situation vid koloskopiundersökning och faktorer 

som påverkar patienterna. Utifrån de resultat vi tagit del av finns det behov av att 

kunna differentiera vilka patienter som har behov av till exempel smärtstillande 

läkemedel vid undersökningen. Forskningen visar även på den genusskillnad som 

finns, författarna anser att det finns en kunskapsbrist inom detta område som 

behöver lyftas fram.

Metoddiskussion

Litteraturstudiens syfte var att belysa faktorer som påverkar patientens situation vid 

koloskopiundersökning. Vid första sökningen sökte författarna artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Författarna hittade inga kvalitativa artiklar som 

svarade mot syftet som gjorde att nio kvantitativa artiklar och en tvåfasstudie 

inkluderades. I kvantitativ forskningsansats är forskaren objektiv och håller distans 

till studieobjektet för att i möjligaste mån undvika förutfattade meningar (bias) som 

påverkar resultatet enligt Forsberg och Wengström (2013,53). För att resultatet i en 

kvantitativ forskning ska kunna generaliseras måste mätmetoderna ha god reliabilitet 

och validitet enligt Forsberg och Wengström (2013,104-107). Författarna anser att de 

inkluderade artiklarna uppfyllde detta som gör att resultatet i denna litteraturstudie 

kan vara generaliserbart till andra populationer. 

Sedation vid koloskopi används olika över världen. I Skandinavien används mycket 

sparsamt med sedation medan det i till exempel USA, Tyskland och Frankrike är 

vanligt med sedation vid koloskopi (Ekkelenkamp et al., 2013). Därför har författarna 

valt att inte inkludera studier från dessa länder.

Litteratursökningens pålitlighet är väl beskriven genom att sökord, tillvägagångssätt 

och sökresultat är beskrivna. Författarnas ringa erfarenhet av artikelsökning kan ha 

påverkat sökningen negativt genom att någon artikel av vikt för resultatet kan ha 



14

missats. Metod och analys är beskrivna för att läsaren ska kunna följa 

tillvägagångssättet i studien, detta enligt Willman et al. (2011).  

Litteraturstudien är skriven av två författare vilket enligt Henricson (2012, 492) ökar 

trovärdigheten. Bägge författarna har varit delaktiga i hela studien. Detta har gett 

möjlighet att diskutera alla delarna för att komma till koncensus. Det som har 

diskuterats mer frekvent är författarnas förförståelse i området utifrån den 

yrkeserfarenhet författarna innehar i ämnet. Genom hela arbetet har författarna tagit 

i beaktning så att egna värderingar, kunskaper och fakta inte har kommit med i 

resultatet.

Behov har funnits hos författarna att genom faktalitteratur öka sina kunskaper om 

metoden för att nå enighet i frågeställningar och komma framåt i arbetet.

Litteratursökningarna utfördes i Cinahl och PubMed. Sökningen gjordes av artiklar 

med både kvantitativ och kvalitativ ansats med så få begränsningar som möjligt för 

att få ett så brett sökområde som möjligt. Därefter gjordes begränsningar till ålder, 

artikelsök på engelska och peer-review. Trots dessa begränsningar återfanns i stort 

sett samma studier och studier med kvantitativ ansats ansåg författarna svarade bäst 

mot syftet. Författarna drog därmed slutsatsen att sökningarna var väl genomförda så 

korrekt som möjligt utifrån författarnas kunskaper omkring artikelsökning. 

Alla artiklarna var skrivna på engelska. För författarna har det engelska språket till 

viss del varit ett hinder vid tolkningar och översättningar av artiklarna. 

Översättningar av de engelska orden som utgör de tre kategorierna har diskuterats 

vid ett flertal tillfällen.

Forskningsetisk diskussion

Nio av de inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie hade etiska tillstånd och 

etiskt resonemang. En artikel saknade etiskt resonemang men den var publicerad i en 

tidsskrift som endast använder sig av etiskt granskade artiklar, författarna valde 

därför att inkludera den i litteraturstudien då resultatet motsvarade syftet. 

Vid arbetet med studien har författarna följt god forskningssed dels genom att 

använda ett neutralt språk och gjort noggranna ordval. Enligt Forsberg och 

Wengström  (2013, 70) ska alla resultat presenteras vare sig de stöder respektive inte 



15

stöder det författarna anser i ämnet. Det är oetiskt att endast presentera de artiklar 

och det resultat som stöder forskarens egen åsikt. Författarna har genom hela arbetet 

försökt ha ett transparent synsätt så att all fakta och allt material ur artiklarna har 

analyserats och redovisats utifrån ett etiskt förhållningssätt.

Konklusion

Allt fler personer kommer att genomgå en koloskopiundersökning i och med 

införandet av screeningverksamhet i Sverige. Utifrån denna utveckling behöver 

vården öka sina kunskaper omkring vad som påverkar patienterna vid denna 

undersökning, dels vilka åldersskillnader och genusskillnader som påverkar detta. 

Författarnas slutsats av resultatet är att varje patient som ska genomgå en 

koloskopiundersökning är unik och att mötet mellan patienten och vårdpersonalen 

och informationen som ges till patienten inför undersökningen är viktig för hur 

situationen blir vid undersökningen. För sjuksköterskan är det viktigt att känna till 

dessa faktorer för att kunna tillgodose patienternas behov av information inför 

undersökningen och varje patients behov av omvårdnadsåtgärder vid 

undersökningen. 

Författarna anser att mer forskning i detta ämne ur kvalitativt perspektiv behövs för 

att öka omvårdnadskunskaperna och få en förståelse för patientens upplevelse hos 

yrkesprofessioner inom sjukvården. Författarna anser även att mer forskning behövs 

för att öka kunskapen omkring de genusskillnader som denna litteraturstudie har 

påvisat. Inom omvårdnad finns behov av att diskutera genusskillnader och vad man 

kan göra för att överbrygga dessa skillnader.



16

Referenslista

ANDERSON, J. C., GONZALEZ, J. D., MESSINA, C. R. & POLLACK, B. J. 2000. 

Factors that predict incomplete colonoscopy: thinner is not always better. Am 

J Gastroenterol, 95, 2784-7.

*BJÖRKMAN, I., KARLSSON, F., LUNDBERG, A. & FRISMAN, G. H. 2013. Gender 

differences when using sedative music during colonoscopy. Gastroenterology 

Nursing: The Official Journal Of The Society Of Gastroenterology Nurses 

And Associates, 36, 14-20.

*CHUNG, S. H., PARK, S. J., HONG, J. S., HWANG, J. Y., LEE, S. A., KIM, K. R., 

LEE, H. S., HONG, S. P., CHEON, J. H., KIM, T. I. & KIM, W. H. 2013. 

Comparison of double pants with single pants on satisfaction with 

colonoscopy. World Journal Of Gastroenterology: WJG, 19, 4177-4184.

*CHUNG, Y. W., HAN, D. S., YOO, K. S. & PARK, C. K. 2007. Patient factors 

predictive of pain and difficulty during sedation-free colonoscopy: a 

prospective study in Korea. Digestive And Liver Disease: Official Journal Of 

The Italian Society Of Gastroenterology And The Italian Association For The 

Study Of The Liver, 39, 872-876.

*DENTERS, M. J., SCHREUDER, M., DEPLA, A. C., MALLANT-HENT, R. C., VAN 

KOUWEN, M. C., DEUTEKOM, M., BOSSUYT, P. M., FOCKENS, P. & 

DEKKER, E. 2013. Patients' perception of colonoscopy: patients with 

inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome experience the 

largest burden. Eur J Gastroenterol Hepatol, 25, 964-72.

EKKELENKAMP, V. E., DOWLER, K., VALORI, R. M. & DUNCKLEY, P. 2013. 

Patient comfort and quality in colonoscopy. World J Gastroenterol, 19, 2355-

61.

*ELPHICK, D. A., DONNELLY, M. T., SMITH, K. S. & RILEY, S. A. 2009. Factors 

associated with abdominal discomfort during colonoscopy: a prospective 



17

analysis. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 21, 1076-

1082.

ETISKA RIKTLINJER FÖR OMVÅRDNADSFORSKNING I NORDEN, 2003

[Online]. Northern  nurses´federation. Available: www.codex.vr.se.

FORSBERG, C. & WENGSTRÖM, Y. 2013. Att göra systematiska litteraturstudier : 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning, Stockholm, 

Natur & Kultur.

HENRICSON, M. 2012. Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination 

inom omvårdnad, Lund, Studentlitteratur.

HOLME, O., BRETTHAUER, M., DE LANGE, T., SEIP, B., HUPPERTZ-HAUSS, G., 

HØIE, O., SANDVEI, P., YSTRØM, C. M. & HOFF, G. 2013. Risk stratification 

to predict pain during unsedated colonoscopy: results of a multicenter cohort 

study. Endoscopy, 45, 691-6.

HOVELIUS, B. & JOHANSSON, E. E. 2004. Kropp och genus i medicinen, Sverige, 

Lund, Studentlitteratur.

HUNT, R. H. & WAYE, J. D. 1981. Colonoscopy : techniques, clinical practice and 

colour atlas, London, Chapman and Hall.

KECHAGIAS, S. 2011. Koloskopi [Online]. www.1177.se: www.1177.se/Vårdguiden.

LARSSON, I. & PALM, L. & HASSELBALCH RAHLE, L. 2008. 

Patientkommunikation i praktiken, Falun, Norstedts Akademiska Förlag

LUNDGREN, L. 2011. Komplikationer vid koloskopi. Svensk kirurgi.

LUO, Y. Y. 2013. Effects of written plus oral information vs. oral information alone on 

precolonoscopy anxiety. J Clin Nurs, 22, 817-27.



18

*MCENTIRE, J., SAHOTA, J., HYDES, T. & TREBBLE, T. M. 2013. An evaluation of 

patient attitudes to colonoscopy and the importance of endoscopist interaction 

and the endoscopy environment to satisfaction and value. Scandinavian 

Journal Of Gastroenterology, 48, 366-373.

MIKOCKA-WALUS, A. A., MOULDS, L. G., ROLLBUSCH, N. & ANDREWS, J. M. 

2012. "It's a Tube Up Your Bottom; It Makes People Nervous": The Experience 

of Anxiety in Initial Colonoscopy Patients. Gastroenterology Nursing, 35,

392-401.

NUMERS, H. V. 2013. Endoskopiska undersökningar av matsmältningskanalen 

[Online]. www.svenska.yle.fi.

NYHLIN, H. & AHLMAN, B. 2008. Medicinska mag- och tarmsjukdomar, Lund, 

Studentlitteratur.

*PARK, D. I., KIM, H. J., PARK, J. H., CHO, Y. K., SOHN, C. I., JEON, W. K., KIM, B. 

I., RYU, S. H. & SUNG, I. K. 2007. Factors affecting abdominal pain during 

colonoscopy. Eur J Gastroenterol Hepatol, 19, 695-9.

RISTIKANKARE, M., HARTIKAINEN, J., HEIKKINEN, M., JANATUINEN, E. & 

JULKUNEN, R. 2001. The effects of gender and age on the colonoscopic 

examination. J Clin Gastroenterol, 32, 69-75.

*SEWITCH, M. J., DUBÉ, C., BRIEN, S., JIANG, M., HILSDEN, R. J., BARKUN, A. 

N. & ARMSTRONG, D. 2013. Patient-identified quality indicators for 

colonoscopy services. Canadian Journal Of Gastroenterology = Journal 

Canadien De Gastroenterologie, 27, 25-32.

SOCIALSTYRELSEN 2012. Screening för tjock- och ändtarmscancer

Rekommendation och bedömningsunderlag.

WILLMAN, A., STOLTZ, P. & BAHTSEVANI, C. 2011. Evidensbaserad omvårdnad : 

en bro mellan forskning & klinisk verksamhet, Lund, Studentlitteratur.



19

*YLINEN, E., VEHVILÄINEN-JULKUNEN, K., PIETIL, A., HANNILA, M. & 

HEIKKINEN, M. 2009a. Medication-free colonoscopy - factors related to pain 

and its assessment. Journal of Advanced Nursing, 65, 2597-2607.

YLINEN, E., VEHVILÄINEN-JULKUNEN, K. & PIETILÄ, A. 2007. Nurses' 

knowledge and skills in colonoscopy patients' pain management. Journal of 

Clinical Nursing, 16, 1125-1133.

*YLINEN, E., VEHVILÄINEN-JULKUNEN, K. & PIETILÄ, A. 2009b. Effects of 

patients' anxiety, previous pain experience and non-drug interventions on the 

pain experience during colonoscopy. Journal of Clinical Nursing, 18, 1937-

1944.



Bilaga 1.Tabell 1.Sökmatris och urval

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar

Urval 

1*

Urval 

2*

Urval 

3*

14-02-25 CINAHL Colonoscop*AN

D anxiety* AND 

human*

Peer review

1992-2013

Engelska

31 5 2 1

14-02-25 CINAHL Colonoscop* 

AND 

experience* 

AND patient*

Peer-review

1992-2014

Engelska

172 10 6 4

14-02-25 PubMed Colonoscop* 

AND 

discomfort* 

AND patient*

Peer-review

1992-2014

Engelska

324 17 9 5

14-02-25 PsycINFO Colonoscop* 

AND 

satisfaction* 

AND patient*

Peer-review

1987-2013

Engelska

26 3 0 0

14-04- Manuell 

sökning

Totalt: 35 17 10

*Antal utvalda artiklar utifrån rubriker

**Antal valda artiklar efter genomläst abstract

***Antal valda artiklar efter genomläsning och kvalitetskontroll



Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning

Författare, 
(År), Titel, 
Land

Syfte Metod Antal 
deltagare.
Etisk 
reflektion.

Resultat Kvalitet

E-R Ylinen, K 
Vehviläinen-
Julkunen, A-M 
Pietilä, M-L 
Hannila, M 
Heikinnen 
(2009).

Medication-free 
colonoscopy-
factors related 
to pain and its 
assessment

Finland

Syftet med studien 
var att fastställa 
möjligheten att 
utföra koloskopi 
utan medicinering 
och belysa 
faktorerna som är 
relaterade till en 
smärtsam 
koloskopiupplevelse 
och jämföra 
patienternas 
smärtbedömning 
gentemot 
sjuksköterskans och 
endoskopistens 
iakttagelser och 
bedömningar.

Kvantitativ studie, 
beskrivande 
tvärsnittsstudie.

Frågeformulär och 
bedömningsskalor 

138 deltagare
Män: 73
Kvinnor: 65
Sjuksköterskor: 
11
Endoskopister: 
11

Ja

76% av 
deltagarna
upplevde ingen 
eller mild smärta 
under 
undersökningen. 
76% tyckte att 
det var enkelt att 
genomgå 
undersökningen, 
24% upplevde det 
som svårt. 
Faktorer som 
påverkar 
upplevelsen var 
kön, graden av 
nervositet före, 
tekniska 
svårigheter. 
Sjuksköterskor 
och endoskopister 
bedömde graden 
av smärta lägre 
än vad 
patienterna 
bedömde 
upplevelsen av 
smärta. 

Hög

Y W Chung, D 
S Han, K-S 
Yoo, C K Park 
(2007).

Patients factors
predictive  of 
pain and 
difficulty during 
sedation-free 
colonoscopy: A 
prospective 
study in Korea

Korea

Syftet med studien 
var att belysa om 
olika 
patienterkarakteristi
ka påverkar 
patientens smärta 
och försvårar 
undersökningen vid 
koloskopi utan 
medicinering/
sedation

Kvantitativ studie, 
beskrivande 
tvärsnittsstudie

Frågeformulär och 
2 olika 
bedömningsskalor

426 deltagare
Män: 237
Kvinnor: 189
Endoskopist: 1

Ja

Ålder, lågt BMI, 
tidigare 
bukkirurgi, diarré, 
koloskopi första 
gången och oro 
var faktorer som 
påverkade 
patienternas 
smärtupplevelser.
Ålder, lågt BMI 
och tidigare 
bukkirurgi 
påverkade den 
tekniska 
svårigheten vid 
undersökningen. 

Hög
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Författare, 
(År), Titel, 
Land

Syfte Metod Antal 
deltagare.
Etisk 
reflektion.

Resultat Kvalitet

E-R Ylinen, K 
Vehviläinin-
Julkunen, A-M
Pietilä 
(2009)

Effects of 
patients´anxiety, 
previous pain 
experience and 
non-drug 
interventions on 
the pain 
experience during 
colonoscopy.

Finland

Syftet med denna 
studie var att 
utvärdera graden av 
ångest före 
koloskopi och 
identifiera samband 
mellan ångest, 
tidigare 
smärtupplevelser 
och smärtintensitet 
vid koloskopi utan 
medicinering.

Kvantitativ studie,
Beskrivande 
tvärsnittsstudie

Frågeformulär och 
2 olika 
bedömningsskalor

130 deltagare
Män: 67
Kvinnor: 63

Ja

De flesta 
patienterna 
upplevde smärta 
under koloskopin 
med den 
upplevdes som 
tolerabel. Kvinnor 
var mer oroade 
inför 
undersökningen 
och upplevde mer 
smärta och 
obehag i 
jämförelse med 
män under 
undersökningen. 
Tidigare 
smärtupplevelser 
och hög 
ångestnivå ökade 
obehagskänslorna. 
Icke-medicinska 
åtgärder som 
lugnande samtal, 
förklaringar till 
varför det gjorde 
ont och vägledning 
hjälpte till att 
minska oro och 
smärtupplevelser. 

Hög

S H Chung, S J 
Park, J S Hong, J Y 
Hwang, S A Lee, K 
R Kim, H S Lee, S 
P Hong, J H 
Cheon, T I Kim, W 
H Kim 
(2013)

Comparison of 
double pants with 
single pants on 
satisfaction with 
colonoscopy

Sydkorea

Syftet med denna 
studie var att 
jämföra skillnaden 
mellan 
tillfredsställelse, 
ångest och skam vid 
användandet av 
metoden dubbla 
byxor kontra 
konventionella 
singelbyxor

Kvantitativ studie

Intervjuer före och 
efter 
undersökningen.
Bedömning av 
smärtnivå via en 
10-gradig skala

160 deltagare
80 i vardera 
gruppen

Ja

 Resultatet visar 
sigifikant att de 
deltagarna där det 
användes dubbel-
byxor upplevde 
mindre obehag, 
mindre ångest och 
skam efter 
undersökningen i 
jämförelse med de 
som hade 
konventionella 
singel-byxor.

Hög
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Författare, 
(År), Titel, 
Land

Syfte Metod Antal 
deltagare.
Etisk 
reflektion.

Resultat Kvalitet

M J Sewitch, C 
Dubé, M Jiang, R J 
Hilsden, A N 
Barkum, D 
Armstrong 
(2013)

Patient-identified 
quality indicators 
for colonoscopy 
services

Kanada

Syftet med denna 
studie var att 
identifiera
patientgenererade 
kvalitetsindikatorer 
för koloskopi genom 
att förstå aspekter 
av patienternas 
erfarenheter och 
uppfattning av 
koloskopi, gradera 
kvalitetsindikatorer, 
fastställa de 
indikatorer som 
påverkar 
graderingen av 
indikatorerna.

Tvåfasstudie, data 
från både kvalitativ 
och kvantitativ 
metod.
Fas 1: 
fokusgrupperfick 
diskutera med 
ledning av 
handledara vad 
som kan vara 
viktigt när man ska 
genomgå 
koloskopi. 
Diskussionerna 
spelades in och 
skrevs ner 
ordagrant.
Fas 2: Deltagarna 
som genomgått en 
koloskopi fick 
svara på ett 
frågeformulär där 
de skulle 
betygsätta 
faktorerna som 
framkommit från 
fas 1. Det fanns 
även en öppen del 
där deltagarna 
kunde skriva egna 
upplevelser och 
viktiga faktorer. 

Fas 1: 66 
deltagare i 12 
fokusgrupper
Fas 2: 402 
deltagare
Män: 175
Kvinnor: 226

Ja

Tre huvudteman 
framkom i fas 1: 
~kommunikation 
med 7 subteman
~komfort/bekväml
ighet med 5 
subteman
~vårdmiljö/service
nivå med 8 
subteman
80% i fas 2 tyckte 
att kommunikation 
och 
komfort/bekvämlig
het var faktorer 
som rankandes 
som viktiga. 

Hög

I Dong Park, J 
Hong Kim, H Jung 
Park, K Yong Cho, 
I Chong Sohn, K 
Woo Jeon I Byung 
Kim, H Seung Ryu, 
K In Sung
(2007)

Factors affecting 
abdominal pain 
during 
colonoscopy

Korea

Syftet med denna 
studie var att 
identifiera vilka 
faktorer förutom 
endoskopistens 
skicklighet, som är 
förknippade med 
patientens obehag 
under 
undersökningen.

Kvantitativ studie

Graden av 
patientens obehag 
frågades patienten 
vid minst fem 
tillfällen under 
undersökningen. 
En visual analog 
smärtskala 
användes under 
undersökningen 
och vid 
uppföljningen sju 
dagar efter 
undersökningen. 

646 deltagare
Män: 54%
Kvinnor: 46%

Ja

Resultatet visar 
att graden av 
obehag och 
resultatet av 
smärtskattningen 
hänger ihop. 
Faktorer som 
påverkar graden 
av obehag är 
ålder, kön,tidigare 
buk- bäcken 
operation. Lång 
intubationstid, lågt 
BMI, tekniska 
svårigheter.

Hög
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Författare, 
(År), Titel, 
Land

Syfte Metod Antal 
deltagare.
Etisk 
reflektion.

Resultat Kvalitet

J Maaike Denters, 
M Schreuder, A 
Depla, C Rosalie 
Mallant-Hent, C.A 
Mariette van 
Kouwen, M 
Deutekom, M 
Patrick Bossuyt, P 
Fockens, E Dekker
(2013)

Patients´ 
perception of 
colonoscopy: 
patients with 
inflammatory 
bowel disease and 
irritable bowel 
syndrome 
experience the 
largest burden

Nederländerna

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka skillnader 
uppfattningen 
omkring koloskopi 
beroende på 
indikation för 
undersökningen

Kvantitativ studie

Prospektiv studie, 
frågeformulär. Ett 
frågeformulär 
direkt efter 
undersökningen 
och uppföljning sex 
veckor efter 
undersökningen. 

Deltagare: 966
Män: 43%
Kvinnor: 57%

Ja

Patienter med 
diagnoserna IBD 
och IBS hade mer 
känsla av obehag 
inför 
undersökningen 
och mer smärta 
under 
undersökningen. 
Alla 
patientgrupper var 
mindre nöjda sex 
veckor efter 
undersökningen 
jämfört med direkt 
efter. 

Hög

D A Elphick, M T 
Donnelly, KS 
Smith, S A Riley 
(2009)

Factors associated 
with abdominal 
discomfort during 
colonoscopy; a 
prospective 
analysis

England

Syftet med denna 
studie var att 
fastställa faktorer 
som förknippas med 
stort obehag för 
patienten under 
koloskopi utförd 
utan eller med låg 
dos medicinering, 
detta för att kunna 
identifiera patienter 
som sannolikt 
kommer att uppleva 
koloskopin som 
mycket obehaglig. 
På detta sätt kunna 
möjliggöra riktade 
åtgärder för dessa 
vad gäller sedering 
och smärtstillande. 

Kvantitativ studie

Bedömning av 
obehag under 
koloskopin via 
skattnigsskala. 
Bedömning av 
helhetsupplevelsen 
efter koloskopin via 
skattningsskala.
Uppföljning med 
skattning efter 2-3 
månader.
Endoskopisten 
bedömde tekniska 
svårigheten via en 
skattningsskala.

109 deltagare
Män: 44
Kvinnor: 65

Nej

Resultatet visar 
att kvinnor, 
mycket oro och 
förväntningar av 
obehag, lång 
undersökningstid 
och graden av 
tekniska 
svårigheter var 
faktorer som 
signifikant kunde 
kopplas ihop med 
obehagskänslor 
under koloskopin. 
Vid uppföljningen 
graderades 
obehaget som 
lägre. Låg dos 
sedering tar ej 
bort upplevelsen 
av obehag eller 
gör att man inte 
kommer ihåg 
obehagskänslorna.

Medel
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Författare, 
(År), Titel, 
Land

Syfte Metod Antal 
deltagare.
Etisk 
reflektion.

Resultat Kvalitet

I Björkman, F 
Karlsson, A 
Lundberg, G 
Hollman-Frisman 
(2013)

Gender differences 
when using 
sedative music 
during 
colonoscopy

Sverige

Syftet med denna 
studie var att 
analysera effekterna 
av lugnande musik 
på patienternas 
upplevelse av 
ångest, avslappning, 
välbefinnande och 
smärta vid koloskopi

Kvantitativ studie
Randomiserad 
interventionsstudie

Deltagarna i 
respektive grupp 
fick gradera nivån 
på sin oro inför och 
efter koloskopin.

120 deltagare
60 i vardera 
gruppen
Män: 52
Kvinnor: 68

Ja

Resultatet visar 
att 86% att 
deltagarna i 
interventionsgrupp
en ville lyssna på 
musik igen vid en 
eventuell 
koloskopi. Ingen 
signifikant skilnad 
vad gällde behovet 
av medicinering 
mellan grupperna. 
Skillnad vad gällde 
orosnivå, 
avslappningsmöj-
ligheter och 
välbefinnande i 
interventions-
gruppen men inga 
skillnader vad 
gällde 
smärtupplevelser. 
Kvinnor skattade 
smärtnivån högre 
jämfört med män 
men nivån av oro 
efter koloskopin 
skattade kvinnor i 
interventions-
gruppen lägre 
jämfört med 
kontrollgruppen.

Hög

J McEntire, J 
Sahota, T Hydes, T 
M Trebble 
(2013)

An evalution of 
patient attitudes to 
colonoscopy and 
the importance of 
endoscopist 
interaction and the 
endoscopist 
environment to 
satisfaction and 
value.

England

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
patienternas 
attityder och 
förväntningar på 
koloskopi vad gäller 
interaktion mellan
patient och 
endoskopist och 
vårdmiljöns 
betydelse för 
patienternas 
upplevelse av 
belåtenhet/nöjdhet. 

Kvantitativ studie

Frågeformulär 
både före och efter 
koloskopin

Skattningsskalor 
för att bedöma 
orosnivån

216 deltagare
Män: 49,1%
Kvinnor: 20,9%

Ja

Resultatet visar 
att 56% av 
patienterna hade 
oro före 
koloskopin. 
Orsaker till oron 
var oro för smärta 
och oro för vad 
resultatet skulle 
bli. Bemötande 
och tekniska 
färdigheter hos 
endoskopisten 
skattades högt. 
Lägre rankat för 
till exempel att 
endoskopisten var 
av samma kön 
men kvinnor 
skattade detta rätt 
så högt.

Hög




