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Abstrakt 

Inledning: Begreppet kolorektalcancer innebär cancer i tjock- och ändtarmen. 

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste dödsorsaken världen över med statistiskt stigande 

dödlighet och drabbar tusentals människor varje år. Sjukdomen utreds med bilddiagnostik där 

den vanligaste metoden är koloskopi. En annan undersökningsmetod är datortomografi (DT) 

och görs om koloskopin är ofullständigt eller om patienten inte klarar av att genomgå en 

koloskopi. Undersökningen kräver en noggrann tarmrengöring samt ett begränsat födointag 

vilket leder till såväl fysiska som psykiska påfrestningar hos patienten. Adekvat information 

inför, under och efter undersökningen är nödvändigt för att underlätta patientens mentala och 

fysiska tillstånd. Syfte: Studiens syfte var att sammanställa och belysa kunskapsläget när det 

gäller patienternas upplevelser i samband med en DT-kolonundersökning. Metod: 

Litteraturstudien utfördes som en allmän litteraturöversikt. Tretton artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats inkluderades i studien efter en utförd kvalitetsgranskning av samtliga. 

Resultat: Fyra huvudfynd identifierades i resultatet. Dessa bestod av: fysiska påfrestningar, 

oro och ångest, förlägenhet och motvilja för undersökningen relaterad till etnicitet och kön, 

samt accepterandet av obehag med själva undersökningen. Slutsats: Många av patienterna 

upplevde smärta under undersökningen vilken var relaterad till tarmdilatationen. Eftersom 

många av patienterna upplevde att undersökningen var genant och fysiskt påfrestande är det 

väldigt viktigt med en adekvat information och en bra dialog. Detta kan minska deras oro, ge 

trygghet samt en ökad hanterbarhet av undersökningen. Det är av stor vikt att inte kränka 

patientens integritet och att bidra med uppmuntran under pågående undersökning såväl som 

efter.  

 

Nyckelord: kolonografi, patientupplevelser, datortomografi, kolorektalcancer, DT-

kolonografi.  
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Abstract 

Introduction: The term colorectal cancer (CRC) means cancer of the colon and rectum. 

Colorectal cancer is the third leading cause of death worldwide with statistically rising 

mortality and affects thousands of people every year. The disease is investigated with 

diagnostic imaging where the most common is colonoscopy but also with computed 

tomography (CT) if the colonoscopy is incomplete or if the patient is unable to undergo a 

colonoscopy. The examination requires accurate bowel cleansing as well as a limited food 

intake, which leads to physical as well as psychological concern in the patient. Adequate 

information before, during and after the examination is necessary to facilitate the patient's 

mental and physical condition. Aim: The purpose of the study was to compile and illustrate 

the state of knowledge regarding patients' experiences before and during a CT colon (CTC) 

examination. Method: The literature study was conducted as a general literature review. 

Thirteen articles with both qualitative and quantitative approaches were included in the study 

after a quality review of all. 

Results: Four main findings were identified in the result. These consisted of physical efforts, 

concern and anxiety, embarrassment and reluctance for the study related to ethnicity and 

gender, and the acceptance of discomfort with the study itself. Conclusion: Many of the 

patients experienced pain during the examination which was related to bowel dilatation. Since 

many of the patients experienced that the examination was embarrassing and physically 

stressful, it is very important to have adequate information and a good dialogue. This can 

reduce their concerns, provide security and increase the manageability of the investigation. It 

is of utmost importance not to violate the patient's integrity and to provide encouragement 

during ongoing examination as well as after. 

 

 

Keywords: colonography, patient experiences, computed tomography, colorectal cancer, CT 

colonography. 
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Kolorektalcancer är den tredje största dödsorsaken efter lung- och bröstcancer som drabbar 

människor världen över med statistiskt stigande dödlighet, från 8,5 % 2012 till 9,2 % 2018. 

Även antalet nydiagnostiserade ökade från 9,7% 2012 till 10,2% 2018 (Bray et al, 2018; 

Ferlay et al, 2015). Begreppet kolorektalcancer menar cancer i tjocktarmen och ändtarmen. 

Personer med förändrade avföringsvanor såsom återkommande förstoppning, oregelbunden 

avföring och blod i avföring är de första tecken för patologiska förändringar i nedre delen av 

mag-tarmkanalen. Senare även tillkomst av trötthet, ofrivillig avmagring och buksmärtor tyder 

på att personen kan ha drabbats av kolorektalcancer. Män drabbas oftare av ändtarmscancer 

medan tjocktarmscancer är vanligare hos kvinnor (Ericson & Ericson, 2012, s. 438–439).  

 

Kolorektalcancer utvecklas oftast efter att utväxter, polyper, börjar bildas på tarmens 

slemhinna. Den växer till sig så småningom och leder till förträngningar i tarmens lumen. 

Ibland kan dessa tumörer sprida sig eller metastasera via lymfa eller blodkärl. Risken för att 

drabbas beror på ärftlighet men även fysisk inaktivitet kombinerad med dåliga matvanor som 

fiberfattig kost samt kost med höga fetthalter (Tuominen, 2019). En ytterligare riskökning att 

drabbas är om tre nära anhöriga har haft kolorektalcancer och ännu större risk om en av dessa 

har blivit diagnostiserad med cancern innan 50 årsåldern (Ericson & Ericson, 2012, s. 438–

439). Om cancern upptäcks i tidigt skede är förutsättningarna bättre att få behandling i god tid 

och blir frisk. Majoriteten av de insjuknade som sedan blivit friska efter behandling förblir 

friska, dock händer det i vissa fall att en del cancerceller överlever och leder till canceråterfall. 

Tumören kan då växa tillbaka i form av metastaser i levern och lungorna (Tuominen, 2019). I 

Sverige drabbas ca 6 000 personer av kolorektalcancer varje år och de som vanligtvis drabbas 

av sjukdomen är äldre än 70 år (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Magtarmkanalen hos människan delas in i två delar, en övre och en nedre del. Den nedre delen 

hör till tunntarmen och tjocktarmen. Tarmarnas uppbyggnad består av fyra skikt. Det innersta 

skiktet av tarmväggen mukosa som är själva slemhinnan gränsar mot lumen. Nästa skikt är 

submukosa, muscularis och serosa som utgör det yttersta skiktet av tarmväggen. Tjocktarmen 

består av fyra partier, colon ascendens (den uppåtstigande delen), colon transversum (den 

tvärgående), colon descendens (den nedåtstigande) och det sista slingriga partiet som kallas 

för colon sigmoideum. Sigmoideum övergår sedan till rektum (ändtarmen) som utgör den sista 

delen av tjocktarmen. (Sand, 2007, s. 416–417, s.382-384). 
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Utredning av kolorektalcancer görs med bilddiagnostik där koloskopi väljs i första hand men 

även med datortomografi om koloskopiundersökningen är ofullständig, eller om patienten av 

någon anledning inte klarar av att genomgå koloskopi (Lynn et al. (2018). 

Enligt Fork och Ekberg (2008, s. 414–420) samt Lynn et al. (2018) behöver patienten fasta 

under 24 timmar samt en noggrann tarmrensning är nödvändigt, då det annars blir svårt att 

tyda den diagnostiska bilden vid kvarstående fekalier vilket leder till riskökning att små 

tumörer eller polyper missas. Inför utförandet av undersökningen ges läkemedel som är 

tarmavslappnande, sedan förs det in en rektalkateter i rektum och därmed via den fylls tarmen 

med koldioxid genom insufflation (Lynn et al. 2018). Undersökningen kan förstärkas med 

vattenlöslig jodbaserad kontrastmedel som ska drickas under ca ½ till 2 timmar. Detta kan 

många gånger ske även i kombination med jodbaserad intravenöst kontrastmedel för att bättre 

kunna tyda tarmväggen, parenkymet samt kunna avgränsa eventuella tumörer, metastaser och 

kunna lokalisera eventuella tumörer mer exakt (Fork & Ekberg, 2008, s. 409–416). 

 

Enligt Tamm (2012) beskrivs termen disease som ett samlingsnamn för sjukdomar av 

objektiva, kliniska eller vetenskapliga fynd som fastställts genom röntgen, laboratorier, 

cytologprover och EKG. Sjukdomen leder till olika känslor hos patienten såsom smärta, oro 

och ångest. Detta påverkar även den personliga existentiella tillvaron. En av de vanligaste 

frågorna som de flesta ställer när de blir sjuka är: Varför händer detta mig? eller, Varför just 

jag? Uppväxtmiljön och det kulturella sammanhanget påverkar starkt hur en människa 

upplever sin sjukdom. Den svenska hälso- och sjukvården fokuserar främst på själva 

sjukdomen och behandlar utifrån vetenskapligt beprövade metoder och erfarenheter. Patienter 

som har upplevt sin sjukdom starkt, känner sig inte helt botade eftersom den mentala 

påfrestningen kvarstår (Tamm, 2012, s. 15–17).  

 

Personcentrerad vård är en av flera grundläggande delar i kompetensbeskrivningen för 

röntgensjuksköterskor enligt Örnberg och Andersson (2012) och är därför viktigt att ha i 

åtanke vid mötet med patienter vid DT-kolonundersökning. Stor vikt läggs på 

röntgensjuksköterskan för att kunna bemöta patienter med olika vårdbehov på ett adekvat sätt.  

En cancerdiagnos leder till stora förändringar i livet och kan även leda till en stor livskris. 

Därför är röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod viktig att efterfölja eftersom den vilar på en 

humanistisk människosyn. Alla patienter behandlas med lika respekt oavsett kön, ålder, 

etnicitet, religion eller liknande. Röntgensjuksköterskans bemötande spelar en viktig roll i 
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patientens mentala tillstånd både inför men även under pågående undersökning (Svensk 

Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR), 2008).  

 

Examensarbetets författare uppmärksammade under sin verksamhetsförlagda utbildning att 

DT- kolonundersökningar avbokades många gånger av patienterna. Därifrån väcktes 

nyfikenheten att undersöka varför dessa undersökningar avbokades så ofta. Författarna till 

denna studie upplevde även att en del av patienterna ansåg undersökningen som genant och 

påfrestande. Att skapa en lugn atmosfär med ett lugnt och professionellt bemötande ger 

därmed en god omvårdnad inte enbart före undersökningen utan också under pågående 

undersökning samt ytterligare förstärker röntgensjuksköterskans profession (Örnberg & 

Andersson, 2012).  

 

Syftet med detta examensarbete var att sammanställa och belysa kunskapsläget när det gäller 

patienternas upplevelser i samband med en DT-kolonundersökning. 

 

Metod 

Metoden i den här studien utfördes på ett strukturerat arbetssätt det vill säga som allmän 

litteraturöversikt enligt Friberg (2012, s.133–143) för att se över kunskapsläget samt kunna 

sammanställa tidigare forskning som svarar mot syftet. Resultatet sammanställdes med hjälp 

av tidigare vetenskapliga studier med kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamling till 

examensarbetet framställdes utifrån utvalda vetenskapliga artiklar som besvarade syftet med 

hjälp av inklusions- och exklusionskriterier samt kvalitetsgranskning. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen startade med en pilotsökning för att få en överblick av hur mycket studier 

som fanns gjorda inom området. Artiklarna söktes i databaserna för medicin och 

hälsovetenskap som ingår vid Luleå tekniska universitet, såsom PubMed och Cinahl för att 

nämna några. Detta för att få ett bredare sökområde och hitta de mest relevanta artiklarna. 

Både fritextsökning och även Medical Subject Headings (Mesh-termer) användes och 

presenteras i Tabell 1 och 2. Vidare användes de booleska sökoperatörerna AND och OR för 

att komma fram till fler relevanta artiklar. Även trunkering användes vid sökningen i Cinahl 

vid vissa sökord för att få en bredare sökning av ordet. Abstrakten på de artiklar vars titel lät 

intressant och innehållet var av stor vikt för denna studie lästes med kritiska ögon för att kunna 

avgöra vilka deltagargrupper som var presenterade. Därefter valdes det ut vilka artiklar som 
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skulle komma vidare till kvalitetsgranskningen. Irrelevanta artiklar som hade ett annat språk 

än svenska och engelska samt inte kunde besvara syftet i denna studie exkluderades. Valda 

artiklar lästes av båda författarna samt kvalitetsgranskades utifrån den färdigställda mallen 

enligt Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011, s.173–176), både enskilt men även gemensamt. 

Skribenterna till denna studie tog även hänsyn till om de aktuella artiklarna hade kvalitativ 

eller kvantitativ ansats och på så sätt valdes det kvalitetsgranskningsprotokoll som var mest 

lämplig.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var peer reviewed, full text och även begränsades med 

publiceringsdatum mellan år 2009–2019. Vad gäller exklusionskriterierna uteslöts alla artiklar 

som var äldre än tio år samt artiklar skrivna på ett annat språk än engelska och svenska.  
 

Syftet med sökning i tabellerna: Att sammanställa och belysa kunskapsläget när det gäller 

patienternas upplevelser i samband med en DT-kolonundersökning. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

PubMed 2019-09-03 

 Söknr  *) Söktermer               Filter                      Antal träffar            Antal valda  

___________________________________________________________________________ 

1  FT ct colonography                     2409                 0 
2  FT patient experience                 332131                 0 
3  Msh radiology                1380970                 0 
4  FT patient preference           21763                 0 
5  1 AND 2 AND 3                            109      0 
6  1 AND 2                     free full text                   25      1 
7  1 AND 2                     free full text                   17                 1 
                                     och publicerade 

           de senaste 10 åren 
 

8  1 AND 2 AND 3        publicerade de senaste              48                 2 
               10 åren och full text 
9   1 AND 4            publicerade de senaste              14      1 

           10 åren, free full text                                                        
 

Antal funna artiklar              5 
 

FT = Fritext, Msh = MeSh Term 
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Tabell 2 Översikt av litteratursökning  

Cinahl 190923 

 Söknr      *)           Söktermer                         Filter                    Antal träffar          Antal valda    

    

     1         FT         ct colonography                                                            689                      0  
     2         FT         patients´experienc*                                                   57257                      0                                    
     3                      1 AND 2                     full text, peer review 
                                                                 Publ. 2010-2019                           18                      5 
    4          FT         preference                                                                   26032                     0 
    5                       2 OR 4  
                             AND 1                         full text, peer review 
                                                                  Publ. 2010-2019                           33                     1   
   6           FT         colorectal cancer                                                         24552                     0 
   7           FT         Embarrassment                                                             1333                     0 
   8           FT         Gender                                                                       106149                    0 
   9                        6 AND 7 AND 8         full text, peer review 
                                                                 Publ. senast 10 år                            3                      1 
 10           FT        colography                   full text, peer review 
                                                                  Publ. senast 10 år                           3                      1 
                 
___________________________________________________________________________ 
Antal funna artiklar                       8 

 
FT = fritextsökning, * = trunkering. 

 

Kvalitetsgranskning 

För att bedöma artiklarnas vetenskapliga trovärdighet gjordes det en gemensam 

kvalitetsgranskning. När abstrakten lästes gjordes det även en granskning av resultatdelen för 

att se vad studierna visade och om de verkligen svarade mot syftet. Vidare granskades 

metoddelen för att se vilken typ av studie den aktuella artikeln var. Artiklarna bedömdes med 

antingen hög, medel eller låg vetenskaplig trovärdighet med utgångspunkt från en färdigställd 

bedömningsmall enligt Willman et al., (2011, s. 173–176). Alla artiklar som bedömdes ha en 

låg kvalitét exkluderades. När kvalitetsgranskningen var gjord visade det sig att de flesta 

artiklarna hade en hög vetenskaplig trovärdighet och enbart en hade medel. En 

sammanställning av detta presenteras i Tabell 3. 

 

 



 
8 

 

Etiskt övervägande 

Enligt Kjellström (2012, s. 88) ska forskningsetik tas på allvar för att värna forskningens 

anseende och förtroende. Forskningsetik finns till för att skydda alla livsformer och försvara 

människors grundläggande värde och rättighet (Kjellström, 2012, s. 70). För att öka kvaliteten 

och tilliten i denna studie ansåg författarna att det var viktigt att studierna i de utvalda 

artiklarna hade gjort och fått en godkänd etikprövning.  

 

Tabell 3: Översikt av fynden i de funna artiklarna (n=13) 
Författare 
(år) Land 
 

Typ av  
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalité 
 

Concedine et 
al. (2011) 
USA 
 
 
 
 
 

Kvantitativ.  245 deltagare 
blandade kvinnor 
och män med 
olika etniska 
ursprung. 

Enkätfrågor. 
 

Jamaicanska män upplevde mest 
förlägenhet av att genomföra 
undersökningen jämfört med 
europeiska amerikaner och 
afroamerikaner. Kvinnor upplevde 
mindre förlägenhet  
jämför med män. Båda könen 
föredrog att bli undersökta av 
vårdgivare med samma kön. 
 

  Medel 

Ghanouni et 
al.  
(2012) 
England 

Kvalitativ. 18 deltagare. Telefonintervjuer 
tidigast 2  
dagar efter utförd 
undersökning. 

Patienter som fick göra total 
tarmrensning upplevde 
undersökningen negativt jämfört 
med de som slapp tarmrensning. 
Explosiva diarréer upplevdes som 
mest skrämmande, hunger, trötthet, 
uttorkning, dålig sömn samt 
irritation pga. fastande och 
tarmrensningen. Patienterna hade 
fortsatt magbesvär efter 
undersökningen och svårt att äta. 
De upplevde även oro över 
proceduren, men förstod syftet med 
undersökningen. 
 

 Hög 

Jensch et al. 
(2009) 
Nederländerna 

Kvantitativ. 173 deltagare 
från 18 år och 
äldre.  
 

Prospektiv  
Dataanalys 
genom 
frågeformulär/ 
telefonintervjuer. 

Deltagarna föredrog DT-kolon 
framför koloskopi även om 
förekomsten av diarréer samt 
buksmärtor upplevdes som 
betungande biverkning. diarréerna 
upplevdes som mer jobbiga än 
själva smärtan i buken. Överlag 
upplevdes DT-kolon som mindre 
krävande än koloskopi, både när 
det gäller förberedelser och även 
undersökningens gång. 
 

 Hög 
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Tabell 3: Fortsättning översikt av fynden i de funna artiklarna (n=13) 

Författare 
(år) Land 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 
 

Kataria. 
(2011) 
Sverige 

Kvantitativ. 
 

100 patienter 
varav 50 st. som 
gjorde DT-kolon 
och 50 st. som 
gjorde 
dubbelkontrast 
kolon från 18 år 
och äldre. 

Enkätfrågor med 
utrymme för 
personliga 
kommentarer. 
 

Majoritet av patienterna som 
gjorde DT-kolon upplevde 
medelmåttigt obehag i buken 
varav 2 personer upplevde 
starkt obehag. Lika värde 
gäller även för smärta under 
själva undersökningen. 
Kvinnliga patienter föredrog 
kvinnliga radiografer jämfört 
med män som uppgett ingen 
betydelse.  Majoriteten uppgav 
att undersökningen inte var 
pinsam då var de helt påklädda 
och att de var mer än nöjda 
med informationen och 
bemötandet under 
undersökningen *(skala 0–6). 
 

Hög 

Kustrimovic 
et al.,  
(2013) 
Sverige 

Kvalitativ. 17 patienter. Intervjustudie. Röntgensjuksköterskans 
bemötande och en adekvat 
information hade en stor 
inverkan på hur patienterna 
upplevde undersökningen men 
även patienternas tidigare 
erfarenhet av olika 
undersökningar hade en stor 
betydelse. Lyhördhet och 
humor värderades högt och 
bidrog till att undersökningen 
blev mindre generande. Ett 
visst obehag kunde accepteras 
av patienterna då de ansåg att 
undersökningen var viktig i 
utredningsprocessen för deras 
framtida välmående. 
Det framkom även uttryck för 
oro, för en eventuell framtid 
med sämre livskvalitet, för ett 
svårare liv.  

  Hög 

Plumb et al. 
(2017) 
England 
 

Kvantit
ativ. 

52 202 deltagare 
mellan åldern 60–
74 år. 1970 av 
dessa utförde DT-
kolon.  
 

Retrospektiv 
analys utifrån 
enkätfrågor. 

Generellt upplevde deltagarna 
som utförde DT-kolon att 
undersökningen var mer 
besvärlig och obehaglig än de 
hade förväntat sig dock 
acceptabelt att genomgå då de 
förstod dess syfte. Deltagarna 
var i stort sett nöjda med 
undersökningen som helhet. 
 

 Hög 

Pooler et al. 
(2012) 
USA 

Kvantitativ. 
  
 
 

1417 deltagare.  
 

Kohortstudie. 
Frågeformulär. 

Valet av DT-kolon gjordes 
främst eftersom inget behov av 
anestesi fanns, att undvika 
riskerna som koloskopi 
medförde, att eventuella 
avvikelser utanför tjocktarmen 
kunde identifieras samt att det 
inte fanns några restriktioner  

Hög 
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Tabell 3: Fortsättning översikt av fynden i de funna artiklarna (n=13) 

Författare 
(år) Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 
 

  
 
 

  att få köra hem. 
Smärtpåverkan rapporterades 
endast i 7,2 %, samt måttligt 
obehag hos 2,5%. Av de som 
hade gått igenom både DT-
kolon och koloskopi föredrog 
ungefär ⅔ delar DT-kolon 
framför koloskopi.  

   

Raynold et al. 
(2018) 
England 
 

Kvantitativ. 
 
 
 
 

306 frivilliga 
individer i 45 
årsåldern eller 
äldre som pratar 
flytande engelska. 
 
 
 

Enkätfrågor 
Datainsamlingen 
pågick under 4 års 
tid. 
 

Att göra colorectal cancer 
(CRC) test förknippas med 
känsla av motvilja, skam av att 
få medicininstrument i rektum 
och rädsla för negativa 
resultat. Personer med större 
kunskap om CRC har större 
rädsla för negativ besked och 
därav fördröjer läkarbesök.  

 Hög 

Rosenfeld et 
al. (2014) 
Kanada 

Kvantitativ.  
 

90 patienter där 
mer än hälften 
(57%) var män. 

Prospektiv icke 
randomiserad 
observations 
studie. 

Alla 90 patienter genomgick 
både DT-kolon och koloskopi. 
69% av deltagarna kände att 
obehagen var mindre under 
koloskopiundersökningen 
jämfört med DT-kolon och 
enbart 4% kände tvärtom. 
Oron och ångesten var 
minskad under koloskopin 
dock berodde detta på 
sederingen de fick inför 
koloskopiundersökningen. 

Hög 

Sali et al.  
(2019) 
Italien 
 

Kvantitativ. 

 

 

612 deltagare 
mellan 54–65 år 
och gjorde DT-
kolon med full 
tarmförberedning 
med respektive 
674 deltagare med 
reducerad 
tarmförbredning.  
 

Enkätfrågor 
skickade via mail 
till slumpmässiga 
deltagare som var 
bjudna in för 
screening.  
 

14%-35% av deltagarna 
upplevde besvär med magen. 
Smärtor, diarré, analirritation 
och yrsel framkom vid första 
enkäten. Majoriteten mådde 
bra. Andra enkäten, efter 
utförd undersökning visade att 
mellan 3%-23% av deltagarna 
upplevde smärtor, ångest och 
förlägenhet. Ingen signifikant 
skillnad på mätningsvärde 
mellan de två 
undersökningarna. 

 Hög 
 

Senore et al.  
(2018) 
Italien 
 

Kvalitativ. 
  
 
 

Total 658 
deltagare som var 
i 58 årsåldern där 
419 gjorde DT-
kolon och 
resterande 239  
gjorde 
sigmoidoskopi. 

Telefonintervjuer 
3–6 månader efter 
utförd 
undersökning. 
Sifferskala 
användes för att 
mäta 
dataanalysen. 

Deltagarna som gjorde DT 
kolon upplevde 
undersökningen besvärligare, 
mer smärta och mer genans 
jämfört med sigmoidoskopi. 
De uppgav även att 
tarmförberedning var 
jobbigare inför DT 
kolonundersökningen. 

Hög 
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Tabell 3: Fortsättning översikt av fynden i de funna artiklarna (n=13) 

Författare 
(år) Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalité 
 

von Wagner et 
al. (2011) 
England 
 

Kvantitativ. 921 deltagare 55 
år eller äldre, har 
haft CRC 
symtom. 606 av 
deltagarna gjorde 
colon 
dubbelkontrast 
respektive 315 
gjorde DT kolon.  

Enkätfrågor som 
skickades ut till 
deltagarna 30 dagar 
efter utförd 
undersökning. 
  
 

Deltagarna på båda grupper 
upplevde att hela processen 
var besvärlig och obehaglig 
både fysisk och psykisk, bl.a. 
magkramp, yrsel och ångest.  
4%-42% av deltagarna uppgett 
sina jobbiga upplevelser som 
medel, 1,9%-27% upplevde att 
de hade svår medan majoritet 
upplevde mild eller helt utan 
besvär.  

 Hög 

von Wagner et 
al. (2012) 
England 
 

Kvantitativ. 
 
 
 

Total 1610 
patienter som 
gjorde koloskopi 
varav 538 
patienter gjorde 
DT kolon. 
Patienter från 55 
år och uppåt.  
 
 
 

Enkätfrågor/  
Frågeformulär 
som patient fick 
samma dag samt 
en uppföljning 
med ytterligare 
enkätfrågor 3 
månader senare. 
Deltagarna var 
slumpmässig 
utvalda ur 21 olika 
sjukhus. 

Deltagarna upplevde att DT-
kolon var mer acceptabelt än 
koloskopi där fördelen med 
koloskopi var att patienterna 
fick svarsbesked samma dag 
som utförd undersökning. 
Ingen signifikant skillnad när 
det gäller psykiskt påverkan 
mellan första besvarade 
enkäten och den enkät som 
besvarades 3 månader efter 
utförd undersökning.   

Hög 

 

Analys 

Analysen av artiklarna i studien utfördes enligt Friberg (2012, s. 140–151) där trestegs analys 

följdes för att lättare kunna strukturera resultatet. En genomgång av de valda artiklarna 

påbörjades för att säkerställa att de kunde svara mot syftet. Vidare lästes de valda artiklarna 

upprepade gånger för att få en ännu bättre förståelse om vad dessa handlade om samt att 

säkerställa att de verkligen svarade mot syftet i denna litteraturöversikt. När författarna var 

överens om artiklarnas innehall skrevs en gemensam sammanfattning vilken presenteras i 

Tabell 3. Senare gjordes det en sammanstallning av likheter och olikheter, vilken presenteras i 

Tabell 4 nedanför. 

 

Resultat 

Resultatet i denna studie är framställd utifrån tretton artiklar där majoriteten av artiklarna fick 

en hög vetenskaplig trovärdighet efter den utförda kvalitetsgranskningen. Artiklarna bestod av 

varierande studier där både kvalitativ och kvantitativ ansats förekommer. En av dessa är från 

Kanada, en från Nederländerna, två från Italien, två av artiklarna är från Sverige, två från 

USA, och fem från England. Resultatet av analysen tydde på fyra faktorer: fysiska 

påfrestningar, att det är acceptabelt med obehagskänslor eftersom undersökningen är av stor 
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vikt i själva utredningen, oro för undersökningen, att undersökningen upplevdes som pinsam 

och motbjudande vilket var starkt kopplat till kön, etnicitet och intimitet. Översikt av de olika 

faktorerna följer i tabell 4.  

 

Tabell 4: Översikt över de faktorer som artiklarna berör  

Författare (år) 
Land 
  

Fysiska 
påfrestningar 

Oro och Ångest Upplevelser av 
förlägenhet och 
avsmak utifrån 
etnicitet och kön 

Accepterandet av 
obehag med 
undersökning 

Concedine et al. (2011) 
USA 

           
           x          x 

Ghanouni et al.  
(2012) England         x       x   

        x 

Jensch et al. 
(2009) Nederländerna          x     

         x 

Kataria. (2011) Sverige 
         x   

            x          x 

Kustrimovic et al.,  
(2013) Sverige         x      x        x  

Plumb et al. (2017) 
England              

        x 

Pooler et al. (2012) 
USA x   

        x 

Reynold et al. (2018) 
England              x        x         x 

Rosenfeld et al. 
(2014) Kanada         x     x   

       x 

Sali et al. (2019)  
Italien        x     x 

  
       x 

Senore et al. (2018) 
Italien        x      x         x        x 

von Wagner et al. (2012) 
England        x      x 

  
      x 

von Wagner et al. (2011) 
England       x      x 

  
      x 

 
 
Fysiska påfrestningar 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som ingick i analysen, det vill säga tio av totalt 

tretton, berörde fysiska påfrestningar.  
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I studien skriven av Kustrimovic och Lundgren (2013) framkom det att patienterna ansåg att 

själva förberedelserna inför undersökningen var väldigt påfrestande och krävande utifrån flera 

aspekter. Deltagarna upplevde att laxeringsmedlet smakade illa vilket ledde till både 

illamående, kräkningar samt en motvilja för förberedelserna. De upplevde att själva 

undersökningen var påfrestande eftersom tarmen spändes ut av den insufflerade gasen men 

även de obehagliga värmekänslorna som uppkom när kontrastmedlet injicerades intravenöst 

upplevdes som jobbiga. Patienter som var yngre upplevde undersökningen som mer smärtsam 

än äldre patienter samt trötthet efter utförd undersökning. Medan Kataria (2011) menar att det 

inte fanns någon signifikant avvikelse relaterad till åldern när det kommer till obehag eller 

smärtupplevelser.  

 

Tarmrensning upplevdes som obehaglig och svåraccepterad enligt von Wagner et al. (2011). 

Senore et al. (2018) kom fram till liknande slutsatser som von Wagner et al. (2011) och 

Kustrimovic et al. (2013) att tarmförberedelserna samt själva undersökningen var de aspekter 

som var mest krävande. 95% av deltagarna upplevde en viss spändhet och smärtor i buken 

medan en mindre del ca 9,5% rapporterade även fekal inkontinens efter utförd undersökning. 

Dessa biverkningar avtog efter ca 6 timmar. Av de patienter som hade genomgått en full 

tarmrensning upplevde många en extrem hunger relaterad till det låga matintaget vilket ledde 

till trötthet samt att det höga vätskeintaget upplevdes som betungande. Majoriteten uttryckte 

att förberedelserna var väldigt ansträngande eftersom de drabbades av kraftiga diarréer, att de 

dagliga rutinerna rubbades, känsla av uppblåsthet samt sömnstörningar. Efter undersökningen 

kvarstod problemet med förändrade tarmvanor som lös avföring, dehydrering och trötthet. 

Patienterna som inte behövde någon tarmrensning upplevde enbart tarmdilatationen som 

jobbig, däremot förekom det inga besvär efter utförd undersökning (Ghanouni et al., 2012). 

 

Jensch et al. (2009) samt Sali et al. (2019) redovisade i sin studie att patienterna hade fått 

fysiska besvär i form av diarréer samt buksmärtor och även att själva undersökningen 

upplevdes som smärtsam. I Sali et al. (2019) framkom det att diarréer, buksmärtor, yrsel och 

tarmirritation upplevdes hos 35% av deltagarna men att majoriteten av deltagarna mådde 

relativt bra. Enligt Rosenfeld et al. (2014) upplevde 69% av deltagarna mindre obehag eller 

smärta under koloskopin jämfört med DT-kolon och endast 4% kände mindre obehag vid DT-

kolon. 
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Pooler et al. (2012) presenterade något annorlunda resultat än de andra artiklarna som ingår i 

denna litteraturöversikt. Studien utfördes på tre olika institut. Pooler et al. (2012) påvisade att 

inget signifikant obehag meddelades av deltagarna. Väldigt få upplevde undersökningen som 

smärtsam eller obehaglig. En del av deltagarna upplevde kortvarig mild uppblåsthet eller 

måttliga kramper enbart under själva undersökningen. Nivån på obehag visade sig vara 

varierande på de tre olika instituten där studien utfördes. Detta utifrån hur högt 

insufflationstryck som användes. Von Wagner et al. (2012) rapporterade en liknande studie 

där resultatet visade att färre än hälften av deltagarna kände ömhet, illamående eller yrsel efter 

undersökningen däremot upplevde majoriteten uppblåsthet.  

 

Oro och Ångest 

Förekomsten av oro och ångest i samband med DT-kolonundersökning påvisades i åtta av 

tretton studier. Oron beskrivs i kombination av rädsla av att få cancerbesked, fruktan för en 

hotad framtid och en negativ förändring av livskvalitet. Ångesten förknippades med själva 

undersökningsprocessen, det vill säga de fysiska besvären med tarmrensning och penetration 

av rektum med medicintekniska instrument.  

 

Kustrimovic et al. (2013) samt Ghanouni el al. (2012) presenterade i sina kvalitativa studier 

med hjälp av en beskrivande dataanalys olika kategorier. Enligt Ghanouni et al (2012) 

upplevde patienterna den totala tarmrensningen som mest negativ i jämförelse med de 

patienter som slapp tarmrensning. Patienterna upplevde att de explosiva diarréerna var mest 

skrämmande. Mental trötthet, irritation på grund av fastan samt sömnbrist framkom tydlig i 

studien. Patienterna uppgav även att de var oroliga för att drabbas av kontrastmedelsallergi.  

 

Kustrimovic et al. (2013) fokuserade mer på patienternas mentala tillstånd än de fysiska 

besvären. Patienterna som kom till undersökningen uppgav att de hade haft långvariga besvär 

med tarmen och oroade sig för att det fanns något som orsakade deras lidande. Fruktan för att 

de hade någon sjukdom som hotade deras existens och framtid framkom tydlig. Det framkom 

även att en adekvat information om undersökningen och ett lättsamt bemötande hade en stor 

positiv påverkan. 
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Reynolds, Bissett och Consedine (2018) undersökte faktorer som orsakar patienternas 

undvikande av CRC screening. Oron om att få cancerdiagnos och känslan av olust av att få 

rektum penetrerat med ett medicinskt instrument framkom tydligt i studien. Förekomsten för 

oro och ångest visades som en mindre del i Rosenfeld et al. (2014) och Sali et al. (2019) med 

7% respektive 4–21% samt 24% i Senore et al. (2018) medan studierna av von Wagner et al. 

(2012, 2011) visade statistiskt medelvärde på cirka 60 %. 

 

Upplevelser av förlägenhet, avsmak samt etnicitet och kön 

I fyra av de tretton använda artiklarna framkom det att patienterna upplevde genans samt 

avsmak för undersökningen.  

 

Consedine, Reddigg, Ladwig och Broadbent (2011) skrev att det fanns skillnader om hur 

patienterna upplevde DT-kolon relaterat till etnicitet och kön. Jamaicaner upplevde större 

genans jämfört med afroamerikaner och europeiska amerikaner samt att jamaicanska män 

förknippade undersökningen med påverkan på integriteten och den upplevdes som intim. De 

kvinnliga deltagarna upplevde undersökningen som mindre genant än männen. Män och 

kvinnor upplevde att det var väldigt generande om personalen var av det motsatta könet. 

Samtidigt upplevde de manliga deltagarna att det var ännu svårare att genomgå 

undersökningen om personalen var av samma kön.  

 

Något annorlunda resultat påvisades i Kataria (2011) där kvinnliga deltagare föredrog personal 

av samma kön. Kvinnor överlag föredrar att personalen ska vara av samma kön när 

undersökningen upplevs som intim och pinsam medan manliga deltagare tyckte att könet inte 

hade någon större betydelse. Majoriteten av deltagarna upplevde även att undersökningen inte 

var speciellt pinsam eftersom de var klädda med speciella undersökningskläder.  

Vissa patienter upplevde att undersökningsmetoden var pinsam och kände stark motvilja samt 

skam vid införandet av medicintekniska instrument i rektum vilket ledde till fördröjt 

läkarbesök (Reynolds et al. 2018). I studien av Senore et al. (2018) framkom det att lite 

mindre än 20% av deltagarna avböjde undersökningen eftersom de ansåg att den var för 

pinsam att genomföra.  

 

Accepterandet av obehag med undersökning 
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Förekomsten av patienternas acceptans av obehag med DT-kolonundersökning visade sig i 

alla tretton studier. Patienternas accepterande av obehag varierade och skiljde sig mellan 

studierna. Därmed har författarna till denna litteraturöversikt valt att redovisa 

sammanställningen indelad i subkategorier.  

 

Låg acceptans 

Förekomsten av lågt accepterande av kolonundersökningen framkom i studierna av Concedine 

et al. (2011), Reynold et al. (2018) och Rosenfeld et al. (2014).  

 

I studien av Concedine et al. (2011) undersöktes deltagarnas upplevelser av förlägenhet vid 

rektal undersökning. Deltagandet i studien baserades på människor av olika etnicitet som 

hörde till riskgruppen för CRC men inte hade genomgått någon CRC undersökning tidigare. 

Deltagarna som inkluderades var: en grupp med jamaicanskt ursprung, en grupp med 

europeiskt-amerikanskt ursprung och en grupp med afroamerikanskt ursprung. Studien visade 

två signifikanta mönster som tyder på varför många ville undvika CRC undersökning. 

Förlägenhet relaterad till rektalundersökning var en och den andra faktorn var förlägenhet 

relaterad till kön av den utförande personalen.  

På grund av att antalet deltagande i CRC screening i England var låg, utförde Reynold et al. 

(2018) en studie om varför många personer som tillhör riskgruppen för CRC undvek eller 

fördröjde läkarbesöket och därmed CRC undersökningen. Resultatet i denna studie var 

liknande som det i Concedine et al. (2011) där det inte framkom något uppenbart om 

patienternas acceptans av rektal undersökning utan rapporterade andra faktorer som indikerade 

undvikande/fördröjning av kolonundersökning. Motviljan för CRC screening var relaterad till 

rädsla för cancerdiagnos, genans samt att undersökningen uppfattades som motbjudande. Även 

Rosenfeld et al. (2014) studien visade på en minoritet av patienternas preferenser för DT-

kolon med bara 7%. Resultatet av studierna tydde på att förekomsten av patientens acceptans 

av DT-kolonundersökning var låg. 

 

Acceptans 

Ghanouni et al. (2012) redovisade tydlig i sin studie förekomsten av patienternas acceptans 

med DT-kolon. Trots oro för diagnostiskt utfall och obehag med undersökning förstod 
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deltagarna syftet med undersökningen. Jensch et al. (2009) utförde prospektiv forskning om 

patienternas upplevelser och preferenser mellan DT-kolon med reducerad tarmrensning och 

koloskopi med full tarmrensning. Studien visade att DT-kolon med reducerad tarmrensning 

föredrogs överlag av deltagarna framför koloskopi med full tarmrensning. Studien av Kataria 

(2011) påvisade att majoriteten av deltagarna var nöjda med undersökning tack vare att de var 

helt påklädda och att de fick adekvat information om undersökningsproceduren. Kustrimovic 

et al. (2013), Plumb et al. (2017) samt von Wagner et al. (2012) presenterade liknande resultat 

gällande patienternas accepterande med DT-kolon. Enligt Kustrimovic et al. (2013) kunde 

deltagarna acceptera ett visst obehag eftersom de ansåg att undersökningen var viktig. Plumb 

et al. (2017) och von Wagner et al. (2012) studien påvisade liknande resultat där deltagarna 

var i stort sett nöjda med undersökningen som helhet. 

 

Väl accepterad 

Pooler et al. (2012) visade i sin studie att 92,9% av deltagarna upplevde DT-kolon som 

utmärkt eller bra och att de kunde tänka sig att genomgå undersökningen även i framtiden före 

andra CRC screenings metoder. Såsom i Sali et al. (2019) studien som visade att majoriteten 

av deltagarna upplevde att utförandet av DT-kolon gick bättre än de förväntat sig och att de 

kunde tänka sig att göra undersökningen igen om det var nödvändigt. Senore et al. (2018) 

presenterar i sin studie att DT-kolon var väl accepterad av deltagarna trots de fysiska besvären. 

Von Wagner et al. (2011) undersökte patienternas upplevelser mellan DT-kolon och 

kolonundersökning med dubbelkontrast där slutsatserna visade att DT-kolon var väl 

accepterad av deltagarna trots förekomsten av besvär. 

 

Diskussion  

För att kunna utvärdera kvaliteten och resultatet av denna litteraturstudie har en kritisk 

diskussion lyfts fram om hur examensarbetet har genomförts och hur fynden har förklarats 

utifrån forskningssyfte. För att kunna underlätta utvärderingen av arbetet samt göra det mer 

förståeligt för läsaren har examensarbetets diskussion strukturerats i två delar.  

 

Metoddiskussion 
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Litteraturstudien utfördes som en allmän litteraturöversikt där en översikt över ett 

kunskapsläge gällande patienternas upplevelser i samband med kolonundersökning med 

datortomografi skapades. En allmän litteraturöversikt lämpade sig väl för denna studie 

eftersom syftet var att sammanställa ett vetenskapligt kunskapsläge inom ett visst område 

(Friberg, 2012, s.141). Hade en annan metod valts hade studiens syfte, litteratursökning och 

presentation av utförandet varit annorlunda. Alternativt att studiens syfte hade blivit felaktig 

besvarat eller inte hade kunnat besvarats. En av fördelarna med en allmän litteraturöversikt är 

att både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan inkluderas samt att kunna arbeta på ett 

strukturerat arbetssätt för att sammanställa ett resultat. Möjligheten att inkludera artiklar med 

både kvalitativ och kvantitativ ansats, i detta examensarbete, ansågs som fördelaktigt.  

 

Utförandet av metoden i denna studie följdes enligt Friberg (2012, s.133–143) och beskrevs på 

ett strukturerat och detaljerat sätt för att kunna förtydliga arbetsprocessen samt underlätta för 

läsaren att följa arbetets gång. Användning av flera databaser stärker trovärdigheten i arbetet 

enligt Henricson (2012, s. 472–475), därför har två databaser använts till denna 

litteraturöversikt. Databaserna PubMed och Cinahl valdes eftersom dessa specificerar sig inom 

medicinvetenskaplig forskning och även enligt rekommendationer av handledarna. 

Sökningarna i de valda databaserna visade ett stort utbud av empiriska studier vilket gav ett 

stort antal av betydelsefulla artiklar att granska. Flera av sökorden var fritextsökningar men 

även Mesh termer användes både vid pilotsökning och vid den egentliga litteratursökningen. 

Olika söktermer definierades noga och tillämpades sedan utifrån studiens syfte. Vidare i 

litteratursökningen användes inklusions- och exklusionskriterier för att få fram optimala 

träffar, vilket gav ett gott resultat. Litteratursökningen dokumenterades och presenterades med 

hjälp av tabeller för att sökresultaten skulle kunna ånyo sökas och verifieras.  

 

Artiklarna som inkluderats i litteraturstudien var utförda i USA, England, Nederländerna, 

Sverige, Kanada samt Italien vilket bedömdes som en positiv faktor för själva resultatet då den 

ger en större överblick och relevans för patienternas upplevelser kring DT-kolonundersökning.  

Uppsatsens trovärdighet ökar vid inkludering av studier från olika länder som har ett snarlikt 

resultat. Studier utförda i olika länder som har liknande resultat kan vara överförbara även till 

sjukvård i andra länder och stärker därmed arbetets trovärdighet och reliabilitet (Henricson, 

2012, s. 472–475).  
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Eftersom kvalitetsgranskningen utfördes enligt den färdigställda bedömningsmallen framställd 

av Willman et al. (2011, s. 173 - 176) ansågs att denna studie var utförd på ett systematiskt 

och pålitligt sätt. Den ovannämnda mallen upplevdes dock inte helt komplett eftersom det inte 

framgick hur svaren skulle tolkas. Därför fick författarna till detta examensarbete betygsätta 

alla JA, NEJ, VET EJ svar. JA svaren fick ett poäng medan NEJ och VET EJ svaren fick noll 

poäng. Alla artiklar som fick sju poäng och uppåt räknades sedan till hög kvalitet, artiklar som 

fick mellan fyra till sex poäng räknades som medelhög kvalitet och lägre poäng än fyra 

räknades till låg kvalitet. Att tolv av de tretton valda artiklarna uppnådde hög kvalitet och en 

artikel fick medel samt att artiklar med låg kvalitet exkluderades tyder på hög kvalitet i denna 

litteraturöversikt.  

 

För att ytterligare öka kvaliteten och trovärdigheten har denna studie reviderats utifrån 

handledarens synpunkter och bättringsförslag. Författarna till denna studie har även haft i 

åtanke de kommentarer som har tillkommit från opponenterna och åhörarna under de olika 

seminarietillfällen och därmed stärkt trovärdigheten i arbetet (Henricson, 2012, s. 472–475). 

En styrka var även att det var två författare som utförde denna litteraturöversikt och kunde 

föra diskussioner samt analysera och granska gemensamt under alla delar i arbetsprocessen.  

 

En svaghet med denna litteraturöversikt kan vara att vid en del av sökorden i PubMed 

användes inga Mesh-termer utan en fritextsökning, då Mesh-termerna inte gav ett önskvärt 

resultat av artiklar som kunde svara på syftet. Ytterligare en svaghet kan vara att majoriteten 

av artiklarna var skrivna på engelska och ingen av författarna i denna litteraturöversikt har 

engelska som modersmål. En svaghet var även att författarna till denna studie inte har utfört 

ett sådant arbete tidigare och därför kan analysen och processen vid kvalitetsgranskningen 

misstolkats. En svårighet var även tolkningen av ämnesordet “kolografi” eftersom den 

förekom i olika former under arbetets gång. Olika artiklar presenterar benämningen på olika 

sätt där både kolografi och kolonografi förekom.  

 

Urvalet av artiklarna i detta arbete gjordes enbart för att kunna studera patienternas 

upplevelser av DT-kolonundersökning samt att kunna besvara det ställda syftet då detta arbete 

inte grundar sig i ett antagande.  

 

Resultatdiskussion 
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Resultatet i detta examensarbete påvisade fyra olika huvudfynd. Uppdelning av fynden 

utfördes efter en noggrann läsning av artiklarna och resonemanget i denna 

litteraturstudie förs utifrån dessa. Kategorierna för huvudfynden var fysiska påfrestningar, oro 

och ångest, upplevelser relaterade till förlägenhet, avsmak, etnicitet 

och kön samt acceptans med undersökningen. Patienternas upplevelser mättes med hjälp av 

enkäter och/eller intervjuer i de flesta studierna utom en, vilken var utförd som en icke 

randomiserad observationsstudie.  

 

Studierna som ingår i denna litteraturöversikt var utförda i olika länder i Europa samt USA 

och Kanada, vilket ger en bred överblick av hur patientupplevelserna är inte enbart i Sverige 

utan även i andra länder. Vilket innebär att studier med snarlikt resultat från olika länder är 

implementeringsbara till andra länder. Samtidigt kan det vara en nackdel då standarden på 

hälso-och sjukvården kan se olika ut i olika länder (Henricsson, 2012, s.474). 

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde de fysiska påfrestningarna väldigt 

negativa och smärtsamma där tarmförberedelserna var väldigt besvärliga. I de granskade 

studierna framkom det att tarmdilatationen var den mest påfrestande aspekten vilket också 

styrks av von Wagner et al. (2009). I en studie av Liedenbaum et al. (2011) påvisades liknande 

resultat som i von Wagner et al. (2009) att insufflationen ledde till ett starkt obehag och 

smärtor i buken. Författarna till denna litteraturöversikt resonerar att buksmärtor och obehag 

troligtvis har med mängden insufflerad gas att göra samt om sjukhusen använder koldioxid 

eller luft eftersom kroppen behöver en längre tid att göra sig av med luften jämfört med 

koldioxid. Även tarmavslappnande läkemedel kan troligtvis underlätta mot spändheten i 

buken. Detta resonemang kan bekräftas och styrkas med studien av Nagata et al. (2015). 

Vidare redovisade Calderwood et al. (2011) att en del av deltagarna valde andra 

undersökningsmetoder än DT-kolon enbart för att undvika smärta och obehagskänslor.  

 

Oron var också en stor mental påfrestning. I en av studierna framkom det att en adekvat 

information och vårdgivarens bemötande hade en väldigt stor påverkan om hur 

undersökningen upplevdes. Becic och Kustrimovic (2012) redovisar i sin studie att 

informationen är en väldigt viktig aspekt. Att ge information om hur själva undersökningen 

går tillväga och även vikten av att patienten ska kunna få en tydlig uppfattning om vad som 

händer under processens gång. Vidare ledde detta till att patienten ansåg sig vara delaktig i 

undersökningen men att denna även kände en trygghet som i sin tur ledde till minskad oro. 
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Moseholm et al. (2016) menar på att de patienter som misstänks för cancer generellt, upplever 

en hög förekomst av ångest och oro för en eventuell påverkan av livskvaliteten. Därför är en 

adekvat information samt ett professionellt bemötande av stor vikt och kan leda till minskat 

obehag och oro. Eftersom röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod vilar på en humanistisk 

människosyn ska denne eftersträva att utföra undersökningen så smärtfritt som möjligt samt att 

utgå utifrån individens egna behov i det mån det går (Svensk Förening för 

Röntgensjuksköterskor (SFR), 2008).  

 

Fyra av artiklarna visade att motviljan för undersökningen hade med känslor om förlägenhet 

att göra. De negativa känslorna förstärktes ytterligare om den utförande vårdgivaren var av det 

motsatta könet. Patienterna upplevde att undersökningen kändes för intim. En motsägelse till 

detta framkommer i Liedenbaum et al. (2011). Snarlikt resultat presenterades även i studien av 

Tutein Nolthenius et al. (2016) där integritetskränkning och intimitet med undersökningen 

påvisades inte särskilt mycket. Utifrån detta anser skribenterna till denna studie att förlägenhet 

kan vara relaterat till etniciteter. Vidare antagande är att patienternas upplevelser torde vara 

olika beroende på om patienterna har genomgått undersökningen tidigare eller inte. Det vill 

säga, om patienten redan har upplevt en viss känsla tidigare är den känslan mer acceptabel vid 

nästa tillfälle eftersom denne vet redan hur undersökningen går tillväga samt vad de kan 

förvänta sig. Även åldern kan ha en påverkan av hur undersökningen upplevs. Skribenterna till 

denna litteraturöversikt upplever att yngre patienter har lägre smärttolerans samt mer oro av 

hur en eventuell diagnos kommer att påverka deras livskvalitet. Äldre patienter känner 

troligtvis lika mycket smärta som yngre men är mer tåliga och inte uttrycker denna i samma 

utsträckning. För att minska dessa upplevelser hos patienterna ska röntgensjuksköterskan följa 

den yrkesetiska koden genom att uppmuntra patienten under undersökningen, skydda dennes 

integritet samt ge en trygghet (Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR), 2008).   

 

Vad gäller accepterandet av undersökningen hade alla studierna i de funna artiklarna kommit 

fram till snarlik slutsats. Att patienterna accepterade undersökningen hade med vikten av 

vidare behandling att göra. Under själva litteratursökningen påträffades inga artiklar som 

motsäger ovanstående. Frågor huruvida en andel av patienterna tycker att undersökningen är 

totalt oacceptabelt uppkom under examensarbetets skrivande stund. Hade examensarbetets 

tidsram varit längre hade det eftersträvats att finna ytterligare vetenskapliga artiklar som 

motsäger ovanstående information för att kunna föra diskussionen vidare. Tiden för utförandet 

av arbetet var dock begränsad. 
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Slutsats 

Resultatsammanställningen av denna studie kan ge vårdgivare en bättre förståelse över hur 

DT-kolon upplevs av patienterna och hur vårdgivare kan göra för att förbättra omvårdnaden 

samt bemötandet. Adekvat information och god dialog kan minimera patienternas oro och 

även ge patienterna en ökad trygghet samt hanterbarhet av undersökningen. För att minimera 

känslan av förlorad integritet är det viktigt att undvika att blotta patienten i onödan. Det är 

även viktigt att undersökningen utförs på ett lugnt och metodiskt arbetssätt för att främja 

sinnesstämningen. Att uppmuntra patienterna innan, under och efter undersökningen kan få 

patienterna att känna sig mer delaktiga.  Eftersom mer än hälften av de inkluderade artiklarna 

var äldre än fem år tydde detta på att ett behov av nyare studier finns. Fler empiriska studier 

bör göras framförallt i Sverige då endast två svenska studier hittades till denna 

litteraturöversikt. Detta rekommenderas för att patienternas upplevelser vid DT-kolon ska 

kunna realiseras och valideras just för den svenska befolkningen och sjukvården i Sverige.  
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