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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En av undersökningarna som ingår i utbildningen på 

röntgensjuksköterskeprogrammet och en av de vanligaste undersökningarna är datortomografi 

av tjocktarmen. Undersökningen görs med hjälp av datortomografi. Webbplatsen, SBU menar 

att ungefär 5400 personer drabbas av cancer varje år, antingen i tjock- eller ändtarmen. 

(SBU,2004). 

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka patienters upplevelser av obehag och/eller 

smärta i samband med datortomografi av tjocktarmen.  

 Metod: Metoden som användes för studien var en systematisk litteraturstudie. Studien hade  en 

kvalitativ ansats. Nio artiklar låg till grund för den. Artiklarna innehållit olika citat av obehag 

eller smärta i samband med datortomografi av tjocktarmen.  

Resultat: De utvalda artiklarna granskades och  har sedan inkluderats eller exkluderats beroende 

på om de passade in i studien eller inte. Patienterna upplevde, att det var obehagligt på ett eller 

annat sätt att genomgå undersökningen. De flesta var dock tacksamma för 

röntgensjuksköterskans engagemang och information vid undersökningen. 

Slutsats: De flesta patienter upplevde obehag eller smärta i samband med undersökningen. 

Undersökningen var  genant för de patienter som genomförde den, men de upplevde trygghet 

med hjälp av röntgensjuksköterskans engagemang.  

 

Nyckelord: Omvårdnad, Röntgensjuksköterska, Patientens behov, Kvalitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary  

 
Background: An examination that is included in radiographer program and which is one of the 

most common examinations is CT- Colonography, This examination is done with computer 

tomography. The website SBU means that about 5400 persons every year suffer from cancer, 

either in the colon or in the rectum (SBU, 2004).  

Purpose: The purpose of this study was to investigate patient’s experience of discomfort or pain 

during the CT colonic examination.  

Method: The method used was a systematic literature study. This study used a qualitative 

approach; this study was based on nine qualitative articles. The articles have contained quotes 

and a form of pain or discomfort in relation to CT colon examination.  

Results: Those nine selected articles have been reviewed, and then they have been included or 

excluded depending on whether or not they fit into the study. The patient felt that it was 

unpleasant in one way or another to conduct the survey, but most of them were grateful for the 

radiographer’s involvement and information in the survey.   

Conclusion: Most of the patient felt discomfort or pain during the survey. The investigation 

was very worrying for those patients who did the survey, but they felt safe with the help of the 

radiographer nurse´s involvement.   

 

Keyword: Nursing, Radiographer, Patient needs, Qualitative  
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Inledning 

Datortomografi är en av de undersökningar som ingår i utbildningen på 

röntgensjuksköterskeprogrammet. Intresset för ämnet väcktes vid en verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) med placering under två veckors perioder vid en datortomograf.  Under 

VFU:n kom skribenten i kontakt med de patienter som hade fått en remiss för att undersöka 

tjocktarmen. Undersökningen görs med hjälp av datortomografi. 

 Förberedelserna handlade främst om att tömma tarmen. Tarmen måste vara   så ren som möjligt 

(Landstinget Sörmland, 2012) för att läkaren ska kunna bedöma eventuell patologi den. 

Datortomografi av tjocktarmen visade sig vara en känslig och tidskrävande undersökning för 

patienterna.  Alla patienter som kom till kliniken upplevde tjocktarmsundersökningen på olika 

sätt. De flesta patienter som kom till avdelningen berättade att tarmförberedelsen var obehaglig. 

En viktig faktor för att läkaren ska kunna bedöma tarmen är att den är utspänd. Därför pumpar 

läkaren in koldioxid (CO2) i patientens ändtarm med hjälp av en rectalpip. Proceduren kan 

upplevas som obehaglig (Danderyds Sjukhus, u.å). Under den tid röntgensjuksköterskorna 

berättade för patienterna om hur det kommer att gå till väga under undersökningen, upptäcktes  

att de flesta patienterna kände sig obekväma med den information de fått. Något annat som 

upptäcktes av skribenten under informationen till patienterna var hur röntgensjuksköterskornas 

professionalitet åstadkom en trygghet för patienterna. Efter tjocktarmsundersökningen visade 

det sig vara många patienter som hade upplevt smärta och obehag och att det fanns ett behov 

av information. Det ledde till skribentens intresse för att beskriva patienternas upplevelser vid 

datortomografi av tjocktarmen. Datortomografi av tjocktarmen kallas för CT-kolon. CT står för 

engelskans ”Computer thomography” (SBU,2004). Att vara omtänksam, informativ samt 

förmedla trygghet vid denna undersökning kan ge patienten en behagligare upplevelse och 

undersökningen kan lättare genomföras.  
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Bakgrund 

Datortomografi av tjocktarmen är en ny datortomografiundersökning. Den möjliggörs av 

snabba spiraldatortomografer och datoriserade arbetsstationer för behandlingen av bilder 

(SBU,2004). Röntgensjuksköterskorna genomför undersökningen. Sedan granskas bilderna av 

en röntgenläkare som bedömer om det finns eventuella tecken på sjukdomar  (Witwit Wisam. 

2016). Datortomografi av tjocktarmen (kolon på latin) kallas för CT-kolon. CT står för 

engelskans ”Computer thomography”.  Patologiska förändringar är möjliga att upptäcka genom 

metoden. De patologiska förändringarna utgörs  främst av tumörer och polyper som kan 

upptäckas utan att något instrument förs in i tarmen. I Sverige används datortomografi av 

tjocktarmen bland annat som komplement vid ofullständig koloskopi och även som ett 

alternativ till tjocktarmsröntgen. Enligt webbplatsen, SBU drabbas cirka 5 400 personer varje 

år i cancer, antingen i tjock- eller ändtarmen (SBU 2004). 

 

Innan, under och efter datortomografi av tjocktarmen 

Innan patienten genomgår undersökningen finns det  anvisningar som är viktiga att följa. I dessa 

beskrivningar står  vad patienten behöver göra för att rena tarmen innan undersökningen. För 

att förbereda tarmen för undersökningen krävs att patienten äter endast fiberfattig kost, laxerar 

och dricker jodhaltigt kontrastmedel.  Det finns två olika laxeringsmetoder: ”våt” och ”torr” 

metod.  

"Våt" laxering innebär,  att patienten måste  dricker  mängder,  2–4 liter, av en högosmotisk 

lösning, t.ex. Laxabon®. Efter många toalettbesök töms och rensas patientens tjocktarm 

effektivt på avföring. Men en del vätska  samlas i tarmen. 

 Vid "torr" laxering administreras patienten en kombination av ett antal andra laxeringsmedel 

per os. Magnesiumoxid och Biscodylum är exempel på dessa läkemedel. Suppositorium kan 

också ges. Det finns en risk för resterande avföring i tarmen men själva laxeringsmetoden 

orsakar inte vätskeansamling i tarmen ( Zalis M E. Dachman A. 2003). 

Tillsammans med den ”våta” eller ”torra” laxerings metoden tar patienten per oral kontrast. 

Kontrastläkemedel blir blandat i fekalrester som ibland kan bli fastsittande på tarmväggen 

(feacal tagging) eller blandas med residualvätskan i tarmen (fluid tagging). När man använder 

sig av feacal eller fluid tagging blir uppbyggnader som polyper och haustreringar i tarmväggen 

urskiljbara. Detta beror på deras lägre täthet på röntgenbilderna, d.v.s. polyper eller 

haustreringar absorberar inte kontrastläkemedel som administrerats per os. Under 

undersökningen insuffleras koldioxid via en pip och slang. När tillräckligt med koldioxid har 

administrerats genomförs datortomografi av tjocktarmen. Detta görs i bukläge, ryggläge eller 
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sido-ryggläge. Syftet med bildtagning i flera olika positioner är att i vissa fall kvarvarande 

fekalier och vätska i tjocktarmen kan skymma patologiska förändringar (Zalis M E. Dachman 

A.2003). För att få mindre tarmperistaltik och underlätta fyllnaden av tjocktarmen administreras 

det muskelavslappnande läkemedlet Buscopan® intravenöst. Det är viktig att  patienten ligger 

helt stilla under bildtagningen, annars blir bilderna  oskarpa och delar av undersökningen måste 

göras om (Akademiska sjukhuset, 2018).  

För patienter som genomgår undersökningen är det alltså viktigt 

1) att tjocktarmen är helt ren och tömd för att underlätta utförandet. 

2) att patienten ligger stilla under undersökningen för att man ska få så tidliga  bilder som  

 möjligt och kunna ställa rätt diagnos på besvären.  

Patienten får även kontrastmedel. Kontrastmedlet kan  ge en övergående värmekänsla i kroppen 

och metallsmak i munnen (Witwit,Wisam, 2016). För att bli av med mängden kontrastmedel 

efter undersökningen måste patienten dricka mängder med  vatten under det första dygnet.  Det 

gäller dock inte patienter som har exempel hjärtsvikt eller njursvikt. Patienter  med diabetes får 

inte ta sina tabletter Metformin® under två dygn efter undersökningen. Kontrastmedlet 

utsöndras via njurar.  Därför är S-kreatinin ett viktigt blodprov som patienten ombedes lämna 

innan undersökningen för  kontroll av patientens njurfunktion. Kontrastmedel kan skada och 

påverkar njurarnas funktion (Södra Älvsborgs sjukhus, 2017). Information ges om att vid 

eventuell allergisk reaktion efter kontrastmedel ta kontakt med läkare eller 

Sjukvårdsupplysningen (Landstinget Sörmland. 2012).  

 

Röntgensjuksköterskornas roll 

Det är viktigt att röntgensjuksköterskornas respekterar patientens integritet och värdighet, inger 

trygghet och profession samt lindrar patientens besvär och smärta vid behandlingar och 

undersökningar. I sin arbetsroll ska röntgensjuksköterskor respektera patientens val och ge stöd 

utan att ifrågasätta eller blanda in sina egna värderingar. En skyldighet är att se till så att 

stråldoser vid undersökningar och behandlingar minskas. Röntgensjuksköterskor skall även ge 

information till patienten vid undersökningar och behandlingar samt vägleda till vidare 

vårdande (Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor 2008). 
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Teorianknytning 

Det finns en anknytning mellan denna studie och Jeans Watsons omvårdnadsteori. I hennes 

modell ingår patientens välbefinnande. Denna teori är uppbyggd med hjälp av tio faktorer varav 

några har samband med hur en patient skall bemötas vid till exempel datortomografi av 

tjocktarmen eller någon annan form av vård (Nursing Theories. 2012).   

 

Jean Watsons tio faktorer: 

 Att bilda ett humanistiskt-altruistiskt värdesystem 

 Installation av tro hopp 

 Behov av utveckling av egen  känsla och  kunna samspela med andra 

 Kommunikation är ett starkt verktyg 

 Främjande och acceptans av positiva och negativa känslor 

 Användning av vetenskapliga problemlösningsmetoder för beslutsfattande 

 Främjande av interpersonellt lärande 

 Bestämmelse om en stödjande, skyddande och / eller korrigerande mental, fysisk, 

sociokulturell och andlig miljö 

 Bistånd för tillfredsställelse av mänskliga behov 

 Kunna förstå människorna från deras referensram 

Flera av Jean Watson´s tio faktorer spelar stor roll i den här studien. Röntgensjuksköterskan ska 

kunna göra så att patienterna känner en bekvämlighet och en slags säkerhet som är en del av 

den så kallade karaktärsfaktorn. Även de mänskliga behoven och att kunna förstå människorna 

utifrån deras referensram spelar stor roll. Varje individ har olika behov. Dessa behov bör  läggas 

tyngd på. I detta kan även ” att kunna samspela med varandra” flikas in. Även här är det viktigt 

att kunna förstå människan och att kunna samspela med varandra. I detta fallet handlar det om 

röntgensjuksköterskan och patienten. Kommunikationsmetoden är ett starkt verktyg enligt Jean 

Watson och även enligt den här studien (Nursing Theories. 2012).   

 

Tjocktarmens anatomi och fysiologi  

Tjocktarmen är cirka 1,5 m lång och består av tre delar: 1) colon (tjocktarm), 2) cecum 

(blindtarmen) och 3) appendix vermiformis (blindtarmsbihang). Tunntarmen leder ut i 

tjocktarmen och där bildas det en blind säck som heter cecum. Men det är appendix vermiformis 

som vi i dagligt tal kallar blindtarmen. Detta är dock en felaktig beteckning då det egentligen 
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är en utväxt från blindtarmen.  Tjocktarmen består som sagt av tre delar, men delas även in i 

fyra stycken partier; tre av dessa är raka och ett är slingrigt. 1)Tjocktarm ascendens är den  

uppåtstigande delen, 2) tjocktarm transversum är den tvärgående delen och 3) tjocktarm 

descendens är den nedåtstigande delen.  Det slingriga partiet kallas tjocktarm sigmoideum.  

Både tjocktarm ascendens och tjocktarm descendens ligger bakom bukhinnan, medan 

tjocktarmen transversum och tjocktarm sigmoideum sitter fast mot den bakre bukväggen i 

tarmkäx (mesocolon). Tarmarna vidarebefordrar sitt innehåll genom regelbundna 

sammandragningar av tunn- och  tjocktarmens muskulatur, peristaltik. Till skillnad från 

tunntarmen har inte tjocktarmen muskelskikt i hela väggen, utan dess muskelceller är i tre olika 

muskelbuntar som ligger längs med tjocktarmen. Det är därför tjocktarmen ser veckad ut när 

den drar ihop sig. Detta kallas haustra (utbuktningar). Körtlarna i tjocktarmen producerar vätska 

som ska smörja innehållet i tarmen, hålla ihop avföringen och skydda tarmens slemhinna 

(Budowick M, 1992).  

Det finns knappt några näringsämnen i tarminnehållet när det kommer till tjocktarmen. Det 

mesta tas om hand i tunntarmen (Sand O. Haug E. Bjålie J & Sjaastad Ø. 2007).  Det  rinner 

cirka 1,0–1,5 liter tarminnehåll ner till tjocktarmen per dygn. Tre fjärdedelar av tarminnehållet  

är vatten. Det som kvarstår utgörs av osmält föda, avstött tarmepitel, bakterier och salter. En 

del av bakterierna som finns i tarmen bildar gaser som kallas för flatus. Gasen är en 

sammanblandning av koldioxid och kväve. Vissa livsmedel, som innehåller en stor mängd 

cellulosa som till exempel baljväxter, sönderdelas inte förrän de kommer till tjocktarmen där 

de tas om hand av bakterier. Det kan därför leda till stor produktion av gas (flatus).  

K-vitamin som bildas av tjocktarmsfloran absorberas i tjocktarmen och därför är brist på K-

vitamin sällan förekommande. Aktiv absorption av koksalt (NaCI) sker också i tjocktarmen och 

vatten tas upp via osmos. När vatten absorberas får innehållet i tarmen fast eller halvfast 

konsistens. Om tarmrörelserna i tjocktarmen (peristaltik) går långsammare leder detta till att 

absorption av vatten ökar och innehållet i tarmen blir torrt samt blir svårt att tömmas ut.  När 

peristaltiken är för snabb och absorbtion av vatten är mindre blir avföringen lös och vattnig 

(Sonesson B & G. 2004). Både tjocktarmen och tunntarmen är innerverade av enteriska 

nervsystemet vars uppgift är att tänja ut tjocktarmen samtidigt som sträckreceptorer aktiverar 

muskulaturen. Det autonoma nervsystemet, som inte kan påverkas av viljan, har stort 

inflyttande på tarmens aktivitet. Autonoma nervsystemet arbetar med signalsubstanser. Genom 

impulser till tarmens muskler kan det öka eller minska muskelaktiviteten i tarmen.  

Det sker både varierande segmentella och fortskridande (peristaltiska) 

muskelsammandragningar. Dessa sammandragningar är svagare och oregelbundna i 
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tjocktarmen och mer regelbundna i tunntarmen. Peristaltiska sammandragningar sätts i gång ett 

antal gånger per dag och denna massperistaltik sprids ut i tarmen och innehållet pressas ner i 

ändtarmen. Gastrokoliska reflexen sätts i gång en stund efter avslutad måltid och 

massperistaltiken sker reflektoriskt vid uttänjning av tolvfingertarmen och magsäcken 

(Sonesson B & G. 2004).  

 

Patofysiologi  

I Sverige får ungefär 5-000 personer tjocktarmscancer eller ändtarmscancer varje år. När det 

gäller tjocktarmscancer är det inget kön som dominerar. Sjukdomen är lika vanlig hos kvinnor 

som hos män. Det är vanligt att personer i 50–60 års ålder får sjukdomen och ovanligare att 

personer under 30 år får kolorektal cancer. Den vanligaste cancerformen som drabbar bukhålan 

bland Sveriges befolkning är kolorektal cancer (Järhult J & Offenbartl K. 2006). För att drabbas 

av kolorektal cancer finns många olika riskfaktorer, så som övervikt, stillasittande, ökat 

fettintag och höga kolesterolvärden. Ärftligheten har stort betydelsen för att drabbas av 

tjocktarmscancer det vill säga om tre närstående har haft denna sjukdom finns en ökad risk att 

drabbas av tjocktarmscancer (Ericson E & T. 2012). Inflammatoriska tarmsjukdomar såsom 

Ulcerös Colit och Crohns sjukdom är andra orsaker som kan påverkar utvecklingen av 

kolorektal cancer. För att cancer ska utvecklas behövs mutationer i cellens arvsmassa.  

Omvandlingen till tumörer uppkommer efter att skadliga ändringar har skett. För att alla celler 

i kroppen ska fungerar finns arvsmassan som innehåller DNA (deoxyribo-nucleic-

acid/deoxiribonukleinsyra) dvs den molekyl som finns i identiska kopior i varje cell i en 

organism. Den ger all fakta som cellerna behöver. Informationsbanken riskerar att skadas under 

vårt liv bland annat av strålning, ämnen i tobak som framkallar cancer eller vid felaktiga 

kopieringar. Därför pågår det ständigt ett reparationsarbete bland de friska cellerna.  

Mutationer, som även kallas för förändringar i arvsmassan, uppkommer hela tiden. Det har 

enligt beräkningar visats, att det varje dygn sker skador i varje cell. Oftast klarar cellens 

reparationssystem av att laga de skador som uppkommit (Socialstyrelsen. 2013). När en 

mutation uppstår, vilket inte är så ofta, uppstår flera konsekvenser som till exempel ökad 

celldelning, tillväxt och samexistensen med andra celler upphör. Detta leder till att cellen börjar 

dela sig ohämmat och blir till cancerceller. En cellklump, tumör, bildas av de  nya 

cancercellerna. Cancercellens arvsmassa ökar oordningen under förloppet. Antalet förändringar 

i generna kan till slut uppgå till flera tusen. Då blir  de allt mer elakartade. De huvudsakligaste 

symtomen som förekommer vid kolorektal cancer är t.ex. slem och blod i avföringen och även 

förändrade avföringsvanor. Det är även vanligt med obehagskänslor i buken men det är ovanligt 
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med svåra buksmärtor i tidigare skede.  Både dålig aptit, trötthet samt viktnedgång är symtom 

som uppkommer i senare del av sjukdomen (Socialstyrelsen. 2013). 

Det finns vissa saker man kan göra som minskar risken för tjocktarmscancer, bland annat en 

halvtimmes aktivitet om dagen, att inte röka, eftersom rökning ökar risken  något för 

tjocktarmscancer samt att inta en mer fiberrik kost (Eriksson M. 2017). 

 

Fördelar och nackdelar med datortomografi  

En datortomografi rekommenderas oftast av läkare, Då datortomografi  är en avbildningsmetod 

som hjälper till med att diagnostisera flera förändringar. Datortomografi ger en detaljerad bild 

av flera kroppsdelar, bland annat ben, muskler, inre organ och inte minst tumörer. Läkaren kan 

föredra datortomografi jämfört med andra avbildningsförfaranden som finns, Då den ger en 

detaljerad och komplett bild av patientens inre delar, särskilt när det gäller patienter med cancer 

(Melse Hallen, 2016). Läkaren kan även med hjälp av datortomografi planera biopsi, kirurgi, 

strålning eller annan behandling som behöver mer precision. Samtidigt som datortomografi är 

en vanligt förekommande typ av bilddiagnostik och har flera fördelar, har den även en del 

nackdelar för patienten. Strålning är ett exempel på nackdel med datortomografi (Melse Hallen, 

2016). Den traditionella röntgen har i jämförelse med datortomografi en betydligt lägre stråldos. 

Detta anses vara en nackdel för datortomografin, då stråldosen ska hållas så låg som möjligt 

(Strålsäkerhetsmyndigheten,2017). Datortomografin levererar en jämförelsevis hög dos av 

strålning till patienten. De patienter som behöver genomgå upprepade undersökningar utsätts 

för relativ stor mängd strålning. Detta gör att risken för cancer ökar. En annan nackdel med 

datortomografi är att vissa patienter kan få en allergisk reaktion, då patienten får kontrastmedel 

som innehåller ämnet jod. Patienten kan känna av detta genom att de bland annat får en 

metallsmak i munnen, nässelfeber, andnöd samt att de kan känna klåda. Ytterligare en nackdel 

med datortomografi kan vara eventuella  feltolkningar vid bedömning av bilderna (Melse 

Hallen, 2016). 

 

Problemformulering 

Eftersom det är röntgensjuksköterskan som har ansvar för genomförandet av en datortomografi 

av tjocktarmen och även för omvårdnaden av patienten är det viktigt, att röntgensjuksköterskan 

har kunskap och insikt i hur patienter upplever obehag och smärta. Under undersökningens 

gång bör röntgensjuksköterskan veta hur patienten påverkas i olika moment för att kunna skapa 

en förståelse om patientens tillstånd och dennes behov för att kunna ge en god vård så att 

utförandet av undersökningen görs med  hög kvalité.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelser av obehag och/eller smärta i samband 

med datortomografi av tjocktarmen.  

 

Material och metod 

Studien har haft 2 367 träffar under sökandet efter artiklar, antal lästa abstrakter är 885. Av 

dessa 885 abstrakter valdes 54 ut för en kvalitetsgranskning (se bilaga 2). Efter en djupare 

granskning av dessa 54 artiklar valdes  9 artiklar ut. De 9 artiklarna  har legat till grund för den 

här studien  (se bilaga 3). De artiklar som kunde besvara syftet med den här studien inkluderades 

och de som inte kunde besvara syftet fullt ut exkluderades. Om artiklarna var 15 år eller äldre 

och om de inte berörde smärta eller obehag uteslöts de. Från början fick artiklarna inte vara 

äldre än tio år, men på grund av brist på artiklar fick skribenten utöka det med fem år till för att 

göra det möjligt att hitta fler artiklar som svarar för syftet med den här studien. För att öka 

tillförlitligheten i resultatet har några artiklar inkluderats som utvärderar kvalitativa parametrar 

med kvantitativ metod, det vill säga enkäter. 

Under rubriken metod och material har val av undersökningens design gjorts, samtidigt som 

det har tagits ställning till urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder, genomförandet av 

datainsamling och även analysmetoder.  Design syftar på hur studien är upplagd. Hänsyn har 

tagits till studiens syfte. Metoden som har används för att besvara syftet med denna studie är en 

systematisk litteraturstudie, vilket innebär genomgång av tidigare resultat som vägs samman så 

att en ny kunskap tas fram inom ett område. Systematiska litteraturstudier har tagit fram 

vetenskapliga bevis främst inom medicinisk teknik och behandling (Forsberg & Wengström. 

2015). En systematisk litteraturstudie kan göras med kvantitativ eller kvalitativ ansats. En 

kvantitativ ansats handlar om att via forskning systematiskt kunna ta fram kvantifierbara data 

eller så kallad mätbar data genom olika kvantitativa metoder (Skärvard, P-H & Lundahl, 

U.1982). Den kvalitativa ansatsen handlar om att kunna analysera och tolka studier genom 

exempelvis litteraturstudier (Skärvad, P-H & Lundahl, U. 1982). Syftet med studien har blivit 

besvarat med hjälp av nio vetenskapliga artiklar inom det valda området. Dessa artiklar har 

granskats och sedan används utifrån inklusions- och exklusionskriterierna (Forsberg & 

Wengström. 2015).  
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Urval/ datainsamling 

Syftet med den här studien är att undersöka patientens upplevelse av obehag och/eller smärta i 

samband med datortomografi av tjocktarmen. Eftersom syftet med studien specifikt fokuserar 

på smärta och/eller obehag är det en självklarhet att vetenskapliga artiklar som inte handlar om 

patientens smärta och/eller obehag exkluderats. Även de artiklar som inte hade några citat 

exkluderades eftersom citatet skulle användas som en meningsbärande enhet (se tabell 1). Till 

en början var det ett måste att artiklarna skulle publicerats vara inom tio år, men eftersom det 

fanns en brist på artiklar fick författaren utöka det med ytterligare fem år. En annan faktor som 

gjorde att artiklar exkluderades var att de inte fick vara på ett annat språk än svenska och 

engelska. Skribenten kände sig säker endast i de två språken. För att kunna inkludera artiklar 

bör dessa krav vara uppfyllda, i annat fall exkluderades artiklar. De nio utvalda artiklar till den 

här studien uppfyllde alla ovanstående krav och därför valdes just de artiklarna. 

 

De artiklar som användes i detta arbete valdes och granskades via kvalitetsgranskningsmall (se 

bilaga 1) (SBU,2014). Databaserna som har används är Pub-Med, Medline och Cinahl. PubMed 

och Medline är databaser som innehåller material till både omvårdnad och medicin och grundar 

sig bara på vetenskapliga artiklar. Cinahl är användbar speciellt vid omvårdnadsforskning. 

Studien har en kvalitativ ansats och därmed är det kvalitativa som i första hand sökts. Sökorden 

som har används vid artikelsökning är bland annat, CT-kolon, CT- colonography patient, CT-

kolon experience, CT-kolon pain och CT-kolon discomfort. I vissa artikelsökningar har det 

skrivits ”and” mellan sökorden vilket har gjort det enklare att kunna få en utökad sökning. Det 

innebär att resultaten av artiklarna bör bli mer inriktade på sökorden med hjälp av att använda 

det engelska ordet för och, dvs. ”and”. Dessutom har trunkeringar (*) används. Med hjälp av 

detta framkommer ytterligare information (Forsberg & Wengström, 2015). Först gjordes en 

pilot-test för att se om skribenten kunde hitta artiklar inom det valda området. Första sökorden” 

discomfort and CT colonography” testades i databasen Medline och fick 22 träffar. Efter läsning 

av abstrakt valdes 21 artiklar bort på grund av att artiklarnas resultat inte stämde med syftet. 

Den kvarvarande artikeln studerades flera gånger för att kunna bedöma artikelns användbarhet. 

Vid sökning med ”pain and colonography” i PubMed framkom 42 artiklar, varav 2 var 

intressanta och hade koppling till studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

De artiklar som inkluderats är de som uppfyller inklusionskriterierna. Eftersom det har varit 

svårt att hitta kvalitativa artiklar har även några relevanta kvantitativa artiklar inkluderats i 
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studien. I arbetet ingår de artiklar som är högst 15 år, skrivna  på svenska eller engelska samt 

handlar  om smärta och eller obehag. Även de artiklarna med citat har inkluderats. För att få så  

bra information som möjligt inkluderar studien individer i alla åldrar och av båda könen. 

Exklusionskriterier är motsatsen till inklusionskriterier och innefattar de artiklar som inte 

uppfyller kriterierna ovan. Med detta menas att de artiklar som trots en god kvalité överstiger 

15 år  exkluderades i studien. De artiklar som inte är på engelska eller svenska  exkluderades 

också.  Eftersom studien är vetenskaplig uteslöts även de artiklar som inte är vetenskapliga. 

Även de artiklarna utan citat exkluderades.  

 

Dataanalys. 

Enligt Forsberg och Wengström, (2016) är den grundläggande metoden i en kvalitativ 

innehållsanalys formad efter författarnas graderade data för att kunna se ett mönster och 

karakterisera avskilda fenomen. I en kvalitativ innehållsanalys kan induktiv ansats användas. 

Induktiv ansats är när författaren opartiskt samlar fakta inom problemområdet samtidigt som 

nya begrepp eller teorier uppkommer för författaren. I denna studie används den induktiva 

ansatsen då författaren börjar analysera och samla in de specifika fakta inom det givna området. 

Därefter ska författaren dra allmänna slutsatser så att nya kategorier uppkommer (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

Innehållsanalysens texter kan tolkas på två olika sätt för att kunna analysera data på ett specifikt 

sätt. De två olika sätten är manifest och latent innehållsanalys. Manifest innehållsanalys 

används för att direkt synliga mönster eller teman ska märkas i texten. Den latenta 

innehållsanalysens främsta mål är att nå djupet i texten för att kunna identifiera nya teman och 

utveckla nya teorier (Forsberg & Wengström, 2015). Den här analysen fokuserar på manifest 

innehållsanalys, då författaren hanterar de uppenbara grundläggande delarna i texten för att 

sedan kunna presentera olika kategorier som besvarar syftet med studien.  

I den här studien samlas först citaten från texterna. Det görs för att kunna använda citaten som 

den meningsbärande enheten. Dessa meningsbärande enheter består av meningar, stycken och 

ord som bör stämma överens med studiens syfte. Nästa steg i processen är att få en kondenserad 

meningsenhet. Det  steget är riskabelt,  då en felkodning lätt kan uppstå eftersom en förkortning 

av texten ska göras utan att innehållet  förändrats. Innehållet i texten kan lätt misstolkas och 

idéen kanske inte framhävs. Målet med det  steget i processen är att kunna lämna textens 

innehåll oförändrat samtidigt som en förkortning av texten sker. I det tredje steget i processen 

ska författaren med hjälp av de kondenserade meningsbärande enheterna få fram koder. Sedan 
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bör subkategorier grupperas och sist bör författaren förvandla subkategorier till kategorier 

(Graneheim, U.H & Lundman, B. 2004).  

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen som förklarats, enligt Graneheim och Lundman 

Meningsbärande 

enheter  

Kondenserad 

meningsenhet 

Koder  Subkategorier Kategorier 

Nöjd med 

personalens 

arbete 

Personalen är till 

stor hjälp för 

patienten 

Arbetssätt Bemötande Personal 

Föredrar 

datortomografi 

av mer än 

konventionell 

Datotomografi av 

är smidigare för 

patienten  

Mindre obehag Förväntningar  Upplevelse 

 

 

Etiska överväganden 

För att kunna inkludera de valda artiklarna fanns det några krav, bland annat att artiklarna var 

godkända av den etiska kommittén.  

För att deltagarna i en studie skall känna trygghet inom vetenskaplig forskning, är god etik ett 

krav. Därför har författaren följt efter de fyra forskningsetiska principer som är delade i 

huvudprinciper: 1) informationskrav, 2 ) samtyckskrav, 3) konfidentitetskrav och  

4) nyttjandekrav. Informationskravet innebär att deltagarna skall bli informerade av forskaren 

angående den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckskravet är att individen som deltar i 

prövningen har rätt att själv vara med och ta beslut om sin medverkan. Konfidentialitetskravet 

bygger på att deltagarnas personuppgifter skall bevaras på ett sådant sätt att ingen främmande 

kan ta del av dem. Nyttjandekravet betyder att alla uppgifter som har samlats in skall bara 

användas till forskningens ändamål (codex, 2002).    

 

Resultat 

I den här studien framkom det  fem  kategorier  och tio subkategorier, vilka presenterats i tabell 

2. I tabell 1 har två artiklar presenterats kort. Den kondenserade meningsenheten har tagits ut 

ur artikeln. En av artiklarna var skriven på engelska. Den engelska artikeln har först   översatts 

till svenska och därefter har en kod tagit ur den. Koderna grupperas i subkategori som 
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omvandlas till kategorin. Kategorierna som studien har kommit fram till är upplevelse, 

personal, patient,  kommunikation och proceduren  

Tabell 2:  

                           Subkategorier                                                          Kategorier                                                                    

Förväntningar 

 Jämförelse 

Upplevelse 

 

Bemötande 

Arbetssätt 

Personal 

 

Erfarenhet 

Bekvämlighet 

Patient 

 

Information  

Empati 

Kommunikation 

 

 

Fysiska faktorer 

Psykiska faktorer 

  

 

Proceduren 

 

 

 

Patienten upplever att personalens bemötande är viktig  då information ger patienten insikt i det 

som ska ske och lugnar därigenom patienten inför undersökningen. Därmed är patienten 

förberedd på vad som ska hända fysiskt och kan då vara psykiskt beredd. 

Röntgensjuksköterskans erfarenhet är  viktig då patienterna reagerar  olika. Alla har olika 

förväntningar. Kontakten mellan röntgensjuksköterskan och patienten har visat sig viktigt i 

denna undersökning.   

I den här studien ligger nio stycken artiklar till grund för resultatet, som kommer att presenteras 

här nedan. För att kunna klargöra innehållet hos kategorierna och även subkategorierna, 

kommer det att presenteras citat från de utvalda artiklarna i resultatet (Friberg, 2012).  

 

Personal  

Bemötande  
 

 Patienterna var eniga om att  ett bra bemötande från personalen var till en stor hjälp. Relationen 

mellan patient och personal var en trygghet för de flesta patienterna. De menar att personalen 

skött sitt jobb då de förmedlat information. Innan någon form av behandling skett har patienten 
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fått den förklarad för sig, vilket gjorde flera patienter trygga. I resultatet går det att dra slutsatsen 

att den viktigaste faktorn som påverkar patienternas upplevelse är att kunna kommunicera med 

röntgensjuksköterskan. En patient uttryckte det hela så här: ”Hon har förklarat hela tiden, det 

var perfekt… hon som skötte det  var superproffs  det märkte man för man är superproffs när 

man kan förklara grejerna på ett så enkelt sätt” (Kustrimovic Mirjana, 2010).  

 

Patient 
 

Erfaranheter  

Majoriteten av patienterna upplevde att de bedömde undersökningen fel. De menade att 

undersökningen var en bra erfarenhet. En patient menade att:” It wasn’t a bad experience, I 

really shouldn’t say how horrible it is, it really wasn’t that bad”. Citatet är taget från en  artikel 

av  en 63 årig dam. Det hon menar med sitt citat är att det inte var så dåligt som hon hade 

förväntat sig. Det var snarare en erfarenhet. Undersökningen upplevdes olika för olika 

individer. De flesta var osäkra före undersökningen, bland annat den 63 åriga kvinnan. Men det 

fanns de som kände mindre bekvämlighet efter undersökningen.  ” They told me not to go home 

until the gas come out…It took more than half an hour, I just couldn’t get it out” (Ghanouni 

Alex, 2013).  

 

Två undersökningar jämfördes. En gruppe patienter som gjorde datortomografi av tjocktaremn 

jämfördes med en grupp som  gjorde koloskopi. De inkluderade patienterna hade olika syn på 

undersökningen. Båda undersökningarna utfördes samma dag. Undersökningarna utfördes på 

ett undervisningssjukhus i en huvudstad. Enligt de inkluderade patienterna var undersökningen 

”bättre än förväntat” eller ”som förväntat”. 84% respektive 94% av de inkluderade patienterna 

svarade så. Patienterna upplevde att undersökningen vara som de  hade förväntat sig av den 

information de hade fått. Eftersom vissa patienter upplevde att de hade fått dålig information, 

trodde dessa att undersökningen skulle vara  värre än vad de trott, men det visade sig vara  bättre 

än förväntat. ”Better than expected” or ”as expected” (Thomson Robert, 2008).  

 

Inbjudan till en undersökning av tjocktarmen med datortomografi  skickades till symptomfria 

patienter. De utvalda patienterna fick sedan diskutera underökningen. Här är ett citat taget ur 

artikeln från en patient som har deltagit i undersökningen: “I suppose I stuck with my preference 

again because it seemed less painful or less risk… The thought of having that thing going round 

you, piercing your bowel, no” (Ghanouni Alex, 2012).  Enligt flera patienter var 
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undersökningen  obehaglig och smärtsam. Patienten som citerats menar att bara tanken på 

undersökningen gjorde patienten orolig och obekväm (Ghanouni Alex, 2012).  

 

Kommunikation 
 

Information  

Undersökningen gjordes på frivilliga och symtomfria patienter. Patienterna fick de två olika 

undersökningarna datortomografi av tjocktarmen och koloskopi presenterade för sig. Utifrån 

den presentationen fick de välja den undersökning de föredrog mest. De flesta patienterna 

föredrog datortomografi av tjocktarmen före koloskopi.  ” I suppose it makes good sense to 

clear the gut out and get that out of the way”. Citatet är tagit ur en artikel från en av 

fokusgrupperna. Med citatet menar de att rensningen av tarmen är positiv och behövlig. 

Eftersom den är behövlig väger den delen tyngre än smärtan och obehagen enligt patienterna 

(Von Wagner Christian, 2009).  

 

Upplevelse 
 

Förväntningar 

Syftet med artikeln var att bedöma patientens förväntningar före och efter datortomografi av 

tjocktarmen, konventionell koloskopi och tarmberedning.  Patienterna intervjuades några dagar 

efter att undersökningen genomförts  för att få ett mer övergripande resultat. Resultatet blev då 

att de flesta inkluderade patienterna betygsatte smärtan vid undersökningen från ”A Little” till 

”Moderate” smärta, dvs. från ”lite grann” till ”måttligt” (Stephen L. Ristvedt, 2003).  

Rangordningen gjordes och resultatet var mestadels ”lite grann” eller ”måttligt”. Ingen patient 

upplevde smärtan vara av en hög grad (Ristvedt Stephen L, 2003).  

 

Jämförelsen 

Efter att undersökningarna datortomografi av tjocktarmen och konventionell röntgen gjorts, 

fick de inkluderade deltagarna placera ett märke på en analog skala för varje objekt. En del 

placerade den på ” inte obehag” och andra på ”allvarligt obehag”. Resultateten var  ganska lika, 

eftersom flera patienter upplevde undersökningen som enbart obehaglig medan det fanns de 

patienter som hade det besvärligare då  även smärta var inblandad i undersökningen (S.A, 

Taylor, 2005). Här fick deltagarna alltså chansen att placera sina svar på en analog med hjälp 

av en skala från bra till dåligt. De fick med andra ord inte tillfälle till  att utveckla några längre 

svar. De som deltog i undersökningen var äldre patienter, från 60 år och uppåt. 
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Undersökningarna utfördes på samma dag men efter varandra, först datortomografi av 

tjocktarmen och sedan konventionell röntgen (S.A, Taylor 2005).  

 

Proceduren  
 

Fysiska faktorer 

Deltagarna i studien rekryterades från en randomiserad multicenterstudie som jämförde röntgen 

av tjocktarmen med datortomografi av tjocktarmen hos patienter med symptom. De flesta 

patienterna bedömde datortomografi av tjocktarmen mindre positiv. Undersökningen bedömdes 

vara värre för de patienter som genomgått koloskopi. ”Would have preferred to have been less 

awake” (Von Wagner Christian, 2012).  Patienter kände att de hade föredragit att vara mindre 

vakna genom hela undersökningen. Smärtlindringen var inte tillräcklig vilket gjorde att 

patienten kände extra  obehag och smärta (Von Wagner Christian, 2012).  

 

Psykiska faktorer 

Resultatet erhölls utifrån att 16 av de utvalda patienterna fick genomgå datortomografi av 

tjocktarmen, 18 fick genomgå koloskopi och de resterande 15 patienterna fick genomgå röntgen 

av tjocktarmen. Här bedömdes tre huvudområden:  1) fysiska känslor, 2) sociala interaktioner 

och 3) informationsutbyte. Dessa huvudområden innefattar den fysiska känslan hos patienten, 

tryggheten för patienten med personalen och den information patienten fått före och efter 

undersökning (Von Wagner Christian, 2008). I den här artikeln handlade det  om patientens 

fysiska känsla samtidigt som många kände att det även handlade om det psykiska.  ”It was 

uncomfortable but I think it was made more so by the fact that I am anxious” (Von Wagner 

Christian, 2008). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med den här studien är att undersöka patienters upplevelse av obehag och/eller smärta i 

samband med datortomografi av tjocktarmen . Metoden som användes för att besvara syftet är 

en systematisk litteraturstudie, vilket är en sökning efter vetenskaplig litteratur i olika databaser. 

De artiklar som kunde besvara syftet med den här studien inkluderades och de som inte kunde 

besvara syftet fullt ut exkluderades. Om artiklarna var 15 år eller äldre och om de inte berörde 

smärta eller obehag uteslöts de. Till en början var det bestämt att artiklarna inte fick vara äldre 

än tio år, men på grund av brist på artiklar fick skribenten utöka det med fem år till för att göra 

det möjligt att hitta fler artiklar som svarar mot syftet med den här studien. För att öka 
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tillförlitligheten i resultatet har även några artiklar inkluderats som utvärderar kvalitativa 

parametrar med kvantitativ metod, d.v.s. enkäter.  

Mätinstrumentens validitet och reliabilitet var relevant för den här studien. Validitet innebär att 

den metod som användes i studien var relevant för studiens syfte. Mätinstrumentet reliabilitet 

var också relevant. Det innebär att man får samma resultat vid flera mättillfällen (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

I sökandet efter artiklar till den här studien fick skribenten först och främst ta kontakt med 

bibliotekarien på högskolan i Jönköping ett antal gånger för att kunna få ett underlag till hur 

man söker artiklar. Det som bibliotekarien hjälpte skribenten med var bland annat att ge en 

förklaring till hur man söker artiklar och även hur en beställning av eventuella artiklar 

genomförs.  

En enda vetenskaplig artikel beställdes från biblioteket. Den artikeln var tyvärr inte relevant. 

De resterande artiklarna har sökts via högskolans webbsida. I sökandet användes tre databaser, 

MEDLINE, PubMed och CINAHL.  MEDLINE och PubMed är databaser som används främst 

inom omvårdnad och medicin. Databaserna grundar sig enbart på vetenskapliga artiklar. 

Databasen CINAHL är användbar speciellt vid forskning om omvårdnad.  

För att få relevanta artiklar ur databaserna CINAHL och MEDLINE, som svarar mot syftet, fick 

skribenten skriva in sökorden  ” Advanced search” för att kunna få artiklar inom 15 år.  Dess 

utom fick skribenten välja  ”Peer Reviewed” samt även de tre kvalitativa punkterna; 1) 

Qualitative- High Sensitivity, 2) Quailtative- High Specificity och 3) Qualitative- Best Balance. 

På detta sätt fick skribenten hålla på att söka  för att kunna få enbart kvalitativa artiklar.  Genom 

att söka på det sättet skulle enbart kvalitativa artiklar komma fram, men så var inte fallet. 

Skribenten fick med flera kvantitativa artiklar, eftersom kvalitativ data undersöktes med 

kvantitativa metoder. Till en början valdes flera artiklar i samband med att skribenten läste 

abstrakten.  Därefter valdes några artiklar ut till  granskning och slutligen var det oftast enbart 

någon som svarade mot syftet.  

På grund av detta uteslöts många artiklar från skribentens sökningar och därmed blev det 

svårare att inkludera artiklar. Från databasen PubMed inkluderades nästan inga artiklar då 

databasen  inte var lika utbredd och avancerad eftersom skribenten bara behövde skriva in 

sökordet.  

Anledningen till att studien i stort sett gjordes med kvalitativ metod var att metoden fokuserar 

på att kunna förstå och därmed tolka människors subjektiva erfarenheter av omvärlden 

(Forsberg & Wengström, 2016). Ordet ”and” och trunkningar (*) användes. ”And” skrevs till 

mellan sökorden i vissa artikelsökningar för att möjliggöra att skribenten fick mer inriktad 
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sökning. Trunkningar (*) användes för att kunna få fram olika sammanhang och böjningar av 

sökordet. Ett exempel på detta kan vara qualitative* eller experience*. En 

kvalitetsgranskningsmall användes för varje artikel som inkluderades. 

Kvalitetsgranskningsmallen (bilaga 1) som användes var från SBU (SBU, 2014). Mallen 

användes som ett stöd för skribenten med syftet att kunna säkerställa kvaliteten på varje artikel.   

För att kunna få fram de nio utvalda artiklarna krävdes det tid  till att söka. Antingen var 

artiklarna inte kvalitativa och resultatet rörde inte smärta eller obehag eller så saknades det citat. 

Som tidigare nämnts fick skribenten exkludera ett stort antal artiklar på grund av studiens 

kriterier (Forsberg & Wengström, 2016). De flesta av de nio valda artiklarna var kvalitativa, 

relevanta att använda till studien. Det fanns ett citat i varje artikel. Det var ett av kriterierna och 

de var skrivna antingen på svenska eller engelska.  

Skribenten upplevde att det fanns några artiklar med korta och otydliga citat. Citaten som 

användes behölls på originalspråket, engelska, men även en förklaring på svenska gjordes på 

en del artiklar. De flesta artiklarna som användes hade liknande strukturer men det fanns 

skillnader på hur resultaten presenterats. Patienterna i de utvalda artiklarna var antingen 

symtomfria eller  hade  symtom för att utföra de olika undersökningarna.  

Svagheterna med arbetet var bland annat att det bara var kvalitativa artiklar som skulle 

inkluderas vilket visade sig vara svårt att finna. Några kvantitativa  artiklar användes. Att 

skribenten var ensam kunde vara en svaghet men det var också en styrka att utföra arbetet själv. 

Svagheten var att man inte hade någon att bolla tankarna med då inte läraren alltid var 

tillgänglig.  

En styrka var att skribenten gjort arbetet helt ensam och kunde därför formulera innehållet och 

strukturera på det sätt skribenten själv ville. Styrkan med mitt arbete var även att de artiklar 

som valdes för att besvara syftet till den här studien inkluderade patienter med och utan symtom. 

Det var  bra eftersom man då fick svar från båda parterna vilket i sin tur stärker mitt resultat 

eftersom man får tillfälle att se det ur två olika perspektiv. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelser av obehag och/eller 

smärta i samband med datortomografi av tjocktarmen. Nio artiklar har valts ut och granskats 

för att kunna inkluderas i resultatet. Resultatet består av 5 olika delar. De inkluderade delarna 

var 1) meningsbärande enheter, 2) kondenserade meningsenheter, 3) koder, 4) subkategorier 

och 5) kategorier. Jean Watson´s teori har en stor inverkan på den här studien.  10 grundpelare 

ligger till grund för Watson´s  teori. Med dessa menar hon bland annat att 
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röntgensjuksköterskan ska kunna bygga en bekväm miljö för patienten. Det är 

röntgensjuksköterskans ansvar att iaktta patientens specifika behov. Watson menar att det är 

viktigt att kunna kommunicera med röntgensjuksköterskan. Röntgensjuksköterskan bör därför 

känna till och förstå patienten på  rätt sätt (Nursing Theories. 2012).   

Patienterna upplevde datortomografi av tjocktarmen på olika sätt. Vissa kände smärta, andra 

tyckte bara att det var obehagligt. Det fanns också patienter som saknade bra information före 

och efter undersökningen. Som helhet har de nio utvalda artiklarna visat att de flesta patienterna 

ansåg att informationen var dålig och att de kände smärta och obehag, men detta skiljer från  

patient till patient (Kustrimovic Mirjana, 2010). Till skillnad från detta hittades en studie som 

visade att flera patienter var mer än nöjda med informationen de fått både före och efter 

undersökningen. Patienterna upplevde att de inte kunde ha fått bättre information och inte heller 

kunde de bli bättre omhändertagna än vad de blev (Kataria Bharti, 2011).  

Ytterligare en faktor som vägde tungt var stödet och kommunikationen mellan 

röntgensjuksköterskan och patienten, medan undersökningen pågick. Många patienter upplevde 

att den faktorn var viktigast. De upplevde att röntgensjuksköterskan gav trygghet under hela 

undersökningens gång. 

Det fanns en rädsla hos flera patienter som upplevde att de inte fick bra information före 

undersökningen. Därför var röntgensjuksköterskans kommunikation i de olika stegen under 

undersökningen en viktig faktor för patienterna.  

Flera patienter hade fått dålig information och kände att undersökningen blev som de hade 

förväntat sig, just för att informationen var dålig. De menade att de fick så dålig information 

från röntgenavdelningen före undersökningen att de var rädda för att det skulle vara smärtsamt 

och obehagligt. Därför blev resultatet det som patienterna förväntade sig.  

De patienter, som upplevde undersökningen bättre än vad de förväntat sig, menade att de hade 

fått så pass dålig information att de före undersökningen kände rädsla och obehag flera dagar i 

förväg. Men efter undersökningen tyckte patienterna att det gick  bättre än vad de förväntat sig. 

Den rädslan de känt dagarna innan tyckte de efteråt var obefogad. Hade de fått bra information 

om hur det skulle gå till och vilka steg som skulle göras  hade de känt en trygghet (Thomson 

Robert, 2008).  

Patienterna kände att undersökningen inte var så smärtsam eller obehaglig som de hade tänkt 

sig. Huvudfaktorn här var att patienterna upplevde att de själva gjorde undersökningen svår och 

obehaglig. För patienterna handlade det om både de fysiska och de psykiska faktorerna. Det 

fysiska var smärtan och obehaget,  Det psykiska var att patienterna tänkte på hur ont det kommer 

att göra och hur obehagligt det låter med en sådan undersökning. Patienterna skapade egna 
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uppfattningar utifrån den information de fått. Slutligen menade patienterna att den psykiska 

faktorn påverkade dem negativt och att det, i sin tur, påverkade det fysiska på ett negativt sätt 

(Von Wagner Christian, 2008). Smärta och obehag upplevades olika av  patienterna. Flera 

enades om att det var betydligt mer smärtsamt, obehagligt och en total belastning med 

koloskopiproceduren. Här jämfördes koloskopi med kolonografi. Resultatet visade att 69% 

föredrog kolonografi, 8% likgiltiga och 23% föredrog koloskopi av olika skäl. Det fanns även 

de patienter som rapporterade att det var jobbigt med kolonografi på grund av obehagliga 

diarréer. Trots detta var det hela 69% som föredrog kolonografi framför koloskopi (Jensch  

Sebastiaan, 2009).  

 Undersökningen upplevdes av patienterna som olika svår. Vissa tyckte det var smärtsamt,  

andra tyckte det var måttligt. Ingen patient  tyckte att undersökningen var lätt.  Den var 

obehaglig eller smärtsam på ena eller andra sättet (Ristvedt Stephen L, 2003). 

Patienter upplevde att det var en nyttig upplevelse.  De menade att det inte var värt att tala 

negativt eller tänka negativt om undersökningen, eftersom det var en  nyttig upplevelse även 

om flera patienter kände sig mindre bekväma både före, under och efter undersökningen 

(Ghanouni Alex, 2013).  

Undersökningen genomfördes och intervjuer gjordes några dagar efter undersökningen. Det var 

positivt eftersom patienterna då hade kunnat bearbeta sina fysiska och psykiska känslor 

(Ristvedt Stephen L., 2003).  

De flesta patienterna upplevde att undersökningen var viktig för att tarmen rensades. De ansåg, 

trots att det var obehagligt eller smärtsamt, att det var nyttigt och viktigt att tarmen rensades. 

Därför lades det  ingen större vikt vid om det var smärtsamt eller obehagligt. 

Men självklart fanns det även de patienter som kände att det gjorde ont, men som helhet var de 

flesta enade om att det var behövligt (Von Wagner Christian, 2009). 

 Patienter kände som tidigare nämnts smärta i olika grader (Ristvedt Stephen L., 2003). Smärtan 

pågick olika länge och smärtnivåerna var olika. Studier gjordes genom att de inkluderade 

patienterna fick fylla i en analog skala.  Skalan var från ”inte obehag” till ”allvarligt obehag” 

(SA Taylor, 2005). Den jämförde två undersökningsmetoder för att se vilken av dessa som var 

bäst för patienten. De två undersökningarna eller metoderna som ställdes mot varandra var 

datortomografi av tjocktarmen och röntgen av tjocktarmen. Resultatet visade, att 

patienttillfredsställelsen var högre med datortomografi av tjocktarmen än röntgen av 

tjocktarmen. Datortomografi av tjocktarmen orsakade signifikant mindre fysiskt obehag för 

patienterna (SA Taylor, 2005). Men i motsats till detta visade en annan studie som jämförde 

koloskopi med kolonografi, att koloskopi var mer uppskattad av patienterna än kolonografi. 
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Patienterna rapporterade, att koloskopi var den minst smärtsamma proceduren. Även med tanke 

på ett brett spektrum av patientupplevelseåtgärder föredrog patienter koloskopi  (Bosworth 

Hayden B, 2006). En annan studie visar samma resultat som SA Taylor, 2005, att 

datortomografi av tjocktarmen orskade mindre fysiskt obehag hos de flesta patienterna. 

Patienterna ansåg att det var mindre smärtsamt och att datortomografi av tjocktarmen var ett 

mer lönsamt alternativ, särskilt vid ofullständig koloskopi eller också en situation med 

begränsad koloskopi (Chabok Abbas, 2013) 

Det fanns även de patienter som inte ens kunde tänka tanken att genomföra en undersökning av 

tarmen. De kunde inte tänka sig att”en sak” skulle gå runt och genomtränga deras tarm. Återigen 

talar man om att patienten fått för lite eller dålig information. Detta har i sin tur lett till att 

patienterna fått söka information själv, information utan förklaring, vilket har lett till att de inte 

ens kan tänka sig att göra en  undersökning av tarmen (Ghanouni Alex, 2012). 

Patienter, som inte var nöjda med att de inte blivit nersövda, menade att de hade uppskattat om 

de hade varit  sövda. Ur patienternas perspektiv handlade det om att vara mindre vaken, 

eftersom vakenheten gjorde att undersökningen vara obehaglig och smärtsam. Hade patienterna 

blivit sövda, hade de varit mer nöjda med undersökningen, då de upplevde den vara smärtsam 

och obehaglig (Von Wagner Christian, 2012) 

 

Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka varje patients upplevelse av olika moment, bland annat 

patientens behov av stöd och bemötande från röntgensjuksköterskan. Således skulle det vara 

värdefullt om intervjuer kunde göras med varje patient före och efter undersökningen. Detta för 

att mer specifikt kunna förstå vad varje individ anser om röntgensjuksköterskans stöd och 

bemötande under CTC undersökningen. Den här studiens resultat har kunnat visa att 

röntgensjuksköterskans bemötande och kommunikation med patienten spelar en stor roll i 

samband med undersökningen av CTC. För röntgensjuksköterskan är det viktigt att känna till 

patientens behov för att kunna skapa en trygg och bekväm miljö för patienten. Detta ger i sin 

tur röntgensjuksköterskan mer information om patientens specifika behov.  

 

Slutsatser 

Nio artiklar har varit till grund för den här studien. Patienterna i dessa studier har haft olika 

grader av smärta eller obehag.  Den här studien har visat att patienter, inget specifikt kön, som 

deltagit i de här studierna har blivit fysiskt eller psykiskt påverkade.  
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Det fysiska var den smärtan som själva undersökningen tillfogade. Det psykiska var, att en del 

patienter var  nervösa, innan undersökningen då den lät jobbig att genomföra. Några patienter 

saknade bra information. De kände brist i kommunikationen. Trots att patienterna kände att det 

var obehagligt eller smärtsamt,  övervägde fördelarna över nackdelarna. En del patienter kände 

inte hög smärta eller obehag efter undersökningen, trots att de varit oroliga innan 

undersökningen.  

Av de som inte fick bra information före undersökningen fanns det  många som kände att de 

fick bra information under undersökningens gång av röntgensjuksköterskan som utförde 

datortomografi av tjocktarmsundersökningen. Då kände patienterna  trygghet.  

För att förbättra en undersökning som datortomografi av tjocktarmen bör 

röntgensjuksköterskan känna till att varje patient upplever saker och ting på olika sätt. Man bör 

ge bättre information före undersökningen då det låter obehagligt att genomföra en sådan 

undersökning. Röntgensjuksköterskornas kunskap om att bemöta patientens individuella behov 

är en kunskap som skapar bra förutsättningar.  

Svårigheterna med denna studie var att finna vetenskapliga kvalitativa artiklar. Förslaget som 

kan ges för fortsatta studier är att leta fram i förväg vilka artiklar man har att jobba med, läsa 

andras uppsatser och se om de haft problem med en metod och kanske i sådana fall välja en 

annan. 
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Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

3. Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
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5. Resultat Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är resultatet logiskt? 

b) Är resultatet begripligt? 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? 

 

d) Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram? 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 
 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 
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Bilaga 2 
Artikel Tidskrift Författare Syfte Deltagare Metod Resultat 
Public perceptions 
and preferences for 
CT colonography or 
colonoscopy in 
colorectal cancer 
screening  

Patient Education 
and Counseling 
(2012) 

Ghanouni, A. Jämförelse av 
patientupplevelsen 
mellan koloskopi och 
CT-kolon 

30 deltagare 
i 6 grupper 

Diskussionsgrupper 46% föredrog  koloskopi 
och 42% föredrog CT-
kolon. 

An interview study 
analysing patients’ 
experiences and 
perceptions of non-
laxative or full-
laxative preparation 
with faecal tagging 
prior to CT 
colonography  

Clinical Radiology 
(2013) 

Ghanouni A.  Jämföra patienternas 
erfarenheter av icke 
fullständig eller 
fullständigt laxerande 
tarmpreparering 

18 deltagare Intervjuer Patienterna upplevde en 
fullständig laxering som 
mer negativt 

Patientens 
upplevelse av 
kolonundersökning 
med datortomografi 

An International 
Journal Of Public 
Participation In 
Health Care And 
Health Policy 
(2010)  

Kustrimovic, 
M. & 
Lundgren, S., 
M. 

Beskriva hur patienten 
upplevde DT-
kolonundersökningen 

17 patienter Intervjuer Det som påverkar 
patienten mest var 
kommunikationen med 
röntgensjuksköterskan 

Patient Preferences 
for CT Colongraphy, 
Conventional 
Colonoscopy, and 
Bowel Preparation  

The American 
Journal of 
Gastroenterol 
(2003) 

Ristvedt, S.L.  Att bestämma 
patientens 
förväntningar före och 
efter CT-kolon, 
konventionell 
koloskopi och 
tarmberedning 

120 
patienter 

Tillfrågades innan 
undersökningen och 
2–3 dagar efter om 
smärta/obehag vid 
undersökningen 

Förberedelserna 
upplevdes negativt. De 
flesta önskade CT vid 
framtida 
undersökningar.  

Single –center study 
comparing 
computed 

World Journal Of 
Gastroenterology  
(2008) 

Roberts-
Thomson 
I.,C. 

jämföra resultatet från 
datortomografin med 

227 
patienter 

Blandade mätningar 
inkluderande en 
fråga: vad deltagarna 

Patienterna föredrog 
CT-kolon 
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tomography 
colonography with 
conventional 
colonoscopy.  

den konventionella 
koloskopin 

föredrog, koloskopi 
eller CT-colon 

Intra-individual 
comparison of 
patient acceptability 
of multidetector-
row CT 
colonography and 
double-contrast 
barium enema  

Clinical Radiology 
60 (2005) 

Taylor, S.A. Jämföra den 
personliga 
acceptansen av CT-
kolongrafi i jämförelse 
med kolonröntgen 

78 patienter Patienterna svarade 
på frågor direkt efter 
undersökningen och 
en vecka efter 

Patienter tolererar CT-
kolon bättre 

Patient experiences 
of colonoscopy, 
barium enema and 
CT-colonography: a 
qualitative study  

The British Journal 
Of Radiology 
(2008) 

von Wagner, 
C. 

Utvärdera 
patienternas 
förväntningar och 
deras upplevelse av CT 
kolon 

78 patienter Telefonintervjuer Patient experiences of 
colonoscopy, barium 
enema and CT-
colonography: a 
qualitative study  

Choosing between 
CT colonography 
and colonoscopy in 
the diagnostic 
context: a 
qualitative study of 
influences on 
patient preferences 

An International 
Journal Of Public 
Participation In 
Health Care And 
Health Policy  
(2009) 

von Wagner, 
C.  

Utforska 
informationsbehovet 
och dess påverkan på 
upplevelsen av CT-
kolon och koloskopi 

26 deltagare Semistrukturerade 
fokusgrupper 

 Med minimal 
information föredrog 
65% CT-kolon. 

Patient Acceptability 
and Psychologic 
Consequences of CT 
Colonography 
Compared with 
Those of 
Colonoscopy: 
Results from a 

Radiology (2012) von Wagner, 
C. 

Att jämföra 
psykologiska 
konsekvenser av CT-
kolon jämfört med 
koloskopi. 

547 
patienter 

Deltagarna 
randomiserades till 
två grupper som 
genomgick antingen 
CT-kolon eller 
koloskopi. Med hjälp 
av frågeformulär  

CT-kolon tolereras 
bättre av patienterna än 
koloskopi 
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Multicenter 
Randomized 
Controlled Trial of 
Symptomatic 
Patients  
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Bilaga 3  

 

Sök 

Datum  

Databas Sökord och 

kombinationer 

av sökord 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Kvalitets 

granskning 

 

Valda 

artiklar  

170715 Medline  qualitative study 

and ct 

colonography 

and patient and 

pain 

504 201 8 

 
 

2 

170719 Medline patient 

experience of CT-

colonography 

qualitative study 

517 155 6 2 

170806 Cinahl  computer 

tomography, or 

ct colonography, 

patient 

discomfort 

qualitative 

104 80 3 1 

170807 PubMed CT-colonography 

and patients pain 

and discomfort 

12 12 4 0 

170809 Medline 

 

ct -colonography 

or patiente pain, 

qualitative* 

339 90 2 0 

170812 Cinahl Colonography, 

Computed 

Tomographic") 

AND 

((experience* or 

perception* or 

17 17 5 0 
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attitude* or view* 

) OR pain) 

170814 Medline discomfort and ct 

colonography 

22 22 3 1 

170829 Medline colonography, 

computed 

tomographic and 

patient 

242 45 6 1 

170720 PubMed pain and 

colonography 

42 42 5 0 

170825 Cinahl colonography, 

computed 

tomographic, 

patients pain 

qualitative study 

60 60 3 0 

171129 Cinahl Choosing 

between CT 

colonography 

and colonoscopy 

285 85 2 1 

171127 PubMed Patient 

Preferences for 

CT Colongraphy, 

Conventional 

Colonoscopy, 

and Bowel 

Preparation 

6 6 2 1 

171127 Cinahl patients’ 

experiences, to 

CT colonography 

217 70 5 0 

 

 

 

 

 

 


