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Sammanfattning  

Computer tomography (CT) - colonundersökning är en undersökning som ökar alltmer på 

grund av att coloncancer blir mer uppmärksammat i dagens samhälle. Vid en CT-

colonundersökning krävs det förberedelser som måste utföras för att undersökningen ska 

gå att genomföra. Det krävs en tydlig information till patienten så att denne förstår 

innebörden av förberedelserna. Syftet med studien är att undersöka om information som 

patienterna får ta del av inför en CT-colonundersökning är tillräcklig, samt jämföra om 

patienternas upplevelse av informationen skiljer sig åt mellan två olika sjukhus och om 

det finns någon skillnad mellan ålder och kön. Även undersöka om det finns 

förbättringsförslag hos patienterna. Designen på studien var en kvantitativ enkätstudie 

med egenkonstruerade påståenden. Studien innefattade 51 deltagare som fick fylla i 

enkäten anonymt mellan perioden mars till april 2018. Majoriteten av deltagarna hade ett 

gott intryck av informationen och fann den därmed som tillräcklig. Mellan männen och 

kvinnorna fanns ingen skillnad i upplevelse av informationen. Enkätsvaren visade på att 

det inte råder någon skillnad mellan åldersgrupperna. Få deltagare hade åsikter om 

eventuella förbättringsområden men av de deltagare som velat utveckla informationen 

var det "minska mängden information" som flest deltagare funnit som en potentiell 

förbättring till patientinformationen. Resultatet visade att deltagarna var nöjda med 

informationen och att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan sjukhusen, kön 

eller ålder. 

 

Nyckelord: CT-colonundersökning patientinformation, patientupplevelse, obehag 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

Patients experience of the written information before a CT-colonography 
examination. 

Computer tomography (CT) - colonography is an examination which is on the rise since 

coloncancer is more common and acknowledged in todays’ community. In conjunction 

with a CT-colonography the preparations are demanding and requires the patients' full 

compliance to get a successful examination. This means that the patient needs a 

comprehensive information leaflet to understand the extent of the preparations. This 

study's purpose was to examine if the patient information was sufficient enough in 

conjunction with the CT-colonography and determine if the experience of the patient 

information differ between the two hospitals. Also examine if there were and differences 

genders between each other as well as age. The study will also overhaul if there were any 

improvement proposals. This study's design followed a quantitative survey with own 

constructed questions. The number of participants were 51 which filled the survey 

anonymously during the period March to April 2018. The majority of the participants had 

a good impression of the information. Between the men and the women there were no 

differences of the information, the survey answers also showed that the ages was no 

differnce based on age of the subjects. Few participants had any opinions about 

improvements but the ones who had wanted to evolve the information in a way that 

decreased the amount of information. The participants were pleased with the information 

and there was no significant difference between the two hospitals, gender or age. 
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Ordlista 

2D – två dimensioner  

3D – tre dimensioner  

Colon – tjocktarm 

CT – computer tomography, datortomografi 

CT-colonundersökning – undersökning med hjälp utav datortomografi på tjocktarmen 
med hjälp utav koldioxid 

Excel – datorprogram med kalkylblad 

IBM SPSS – International Buisness Machine Statistical Package for the Social Sciences 

Informationsblad – den information som patienten får hemskickad innan undersökning 

kV – kilovolt  

mAs – milli ampere sekund  

Patientinformation – den skriftliga informationen patienten får innan undersökningen 

RIS – radiological information system, det program som tar hand om patientinformation 
samt remisser på röntgenavdelningen 

Tryckspruta – spruta som med hjälp av mekanik administrerar viss dos läkemedel med ett 
visst tryck 
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Inledning  

Som röntgensjuksköterska är det av stor vikt att kunna ge adekvat information till 

patienten innan och i samband med undersökningen då det bidrar till att patienter känner 

en säkerhet och trygghet när undersökningen sker. När informationen brister kan det leda 

till onödig stress för patienter i form av obehag och smärta (Ghanouni et al., 2016). 

För att förtydliga informationen till patienten krävs det att informationsbladet innehåller 

sådan information som tydliggör och beskriver de moment som kommer att genomföras 

så att patienten är förberedd på vad som ska ske (Burling, 2010). Vid en CT - 

colonundersökning är momenten besvärliga vilket kräver att patienten kan medarbeta och 

förstår undersökningens moment för att det ska bli så bra som möjligt för patienten. 

Därav är det viktigt med information innan undersökningen så att patienterna blir så pass 

förberedda som möjligt, något som Aasa, Berterö och Hovbäck (2013) säger i sin artikel.  

 

Bakgrund  

Röntgensjuksköterskan  

Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som hämtar kunskap från fyra olika 

områden, medicin, bild- och funktionsmedicin, omvårdnad och strålningsfysik. Denna 

studie berör framförallt området omvårdnad. Mötet mellan röntgensjuksköterskan och 

patienten är ett kort möte där röntgensjuksköterskan ständigt arbetar med att möta 

människor med olika vårdbehov samt i olika åldrar. Ett av de grundläggande 

kunskapsområdena inom radiografi är patientsäkerhet (SFR, 2012). Då 

röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö och verkar för god omvårdnad 

med hög patientsäkerhet används strålningstillämpningar för att framställa bra bilder med 

så låg stråldos som möjligt. Röntgensjuksköterskan arbetar även för mänskliga 

rättigheter. Patienterna på röntgen skall behandlas respektfullt oavsett skillnader och 

olikheter. Den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskan innefattar fyra olika områden 

som beskriver de principer som krävs för ett etisk handlande och förhållningssätt.  

• Röntgensjuksköterskan och vårdtagaren 

• Röntgensjuksköterskan och professionen 

• Röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i vården 
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• Röntgensjuksköterskan och samhället 

I den yrkesetiska koden tas det bland annat upp att röntgensjuksköterskan skyddar 

patientens integritet och minskar smärta och obehag vid behandlingar och 

undersökningar. Röntgensjuksköterskan är även skyldig att ge information till patienten 

om undersökningen och behandlingar (Vårdförbundet, 2008). Ett av 

röntgensjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden enligt Röntgensjuksköterskans 

kompetensbeskrivning är radiografins teori och praktik. Även där framgår det att en 

röntgensjuksköterska ska ha förmåga att uppmärksamma smärta och obehag och lindra 

detta med lämpliga åtgärder. Samt att genom kunskap ge lämplig information till 

patienten (SFR, 2012).  

 

Anatomi och fysiologi  

Colon delas in i fyra delar vilka är colon ascendens, colon transversum, colon descendens 

och colon sigmoideum. Colons muskelceller sitter i tre fristående muskelband som är 

parallella med varandra. Colon har körtlar som utsöndrar en vätska som har i uppgift att 

skydda epitelceller samt smörja tarminnehållet för att få samman avföringens olika delar. 

Ytan på colon har varken tarmludd eller mikrovilli vilket gör att tarmytan i colon är 

betydligt mindre än i tunntarmen (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, 2007).  

Den största delen av reabsorptionen av vatten sker i den uppåtstigande delen av colon. 

Avföringen bildas i sin tur i den nedåtstigande delen av colon och i sigmoideum. 

Avföringen ackumuleras sedan i rectum innan utsöndring (Agur, Dalley, Moore, 2013).  

Immunsystemet som finns i tarmen motverkar mikroorganismer som kan skada tarmen 

och motverkar även kroppens immunsystemsrespons mot de organismer som är 

nödvändiga för att upprätthålla god miljö i colon. Colons immunsystem har unika 

egenskaper att motverka mikrobiologiska exponeringar samt immunsystemet så att under 

normala förhållanden behålls den tarmflora som finns i tarmen. Detta fungerar för att det 

finns celler i colons lymfsystem som har lärt sig vad som är normala bakterier i 

tarmen (Morton, Sellers, 2013).  
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Datortomografi 

Med hjälp av datortomografi kan det framställas bilder som visar var i kroppen organ 

befinner sig. För att så smidigt som möjligt veta var i kroppen bilderna skall tas utförs två 

så kallade översiktsbilder i anteriort - posteriort och en i lateralt plan. Detta genomförs 

för att lättare planera undersökningsområdet. Då det tas axiella bilder snurrar hela röret 

runt patienten ett helt varv för att sedan flytta på bordsskivan för att ta en ny bild. Detta 

kan även göras kontinuerligt utan stopp och kallas då för spiralavsökning. Vid biltagning 

utav bröstkorg och buk krävs det att patienten håller andan då andningsrörelser kan bidra 

till att det blir suddigt i bilden (Aspelin, Pettersson, 2008).   

Vid användning av datortomografer kan den typ av fokus som används inte direkt 

påverkas då det sker fokuskorregering automatiskt beroende på hur hårt röntgenröret 

belastas och även hur röntgensjuksköterskan valt undersökningsgeometrin. För att 

minska mängden av lågdosfotoner så filtreras röntgenstrålningen med dels ett filter av 

metall, samt ett ”Bow-tie” filter som används för att korrigera strålningen till 

detektorerna genom att jämna ut patientens tvärsnitt som inte är cirkulärt utan mera 

elliptiskt.   

Detektorerna som sitter inuti en datortomograf har strålningsdämpande material som gör 

att varje detektorelement separeras från varandra vilket fungerar som ett slags raster. 

Dessa detektorer har även en väldigt hög förmåga att omvandla röntgenfotoner till ljus 

och en väldigt kort efterlysningstid vilket betyder att detektorn inte behöver lång tid på 

sig innan den kan bearbeta den nya signalen som kommer in (Aspelin, Pettersson,2008).   

Dosen som uppkommer efter en CT-undersökning är väldigt varierande och svaret visas 

inte enbart i Kv eller mAs som på en konventionell röntgen. Istället mäts det i 

en Computed tomography dose index som mäter av all stålning patienten fått under 

undersökningen. Detta görs för att densiteten på kroppen är olika och därmed ändras 

strålningen under bildtagningen så ett samlat värde uppkommer efter undersökningen 

(Blinov & Blinov, 2011).  
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Undersökningsmetodik 

En vanlig orsak till att göra en CT-colonundersökning är för att diagnostisera 

coloncancer. Coloncancer blir allt mer uppmärksammat i dagens samhälle mycket på 

grund av utvecklad teknik som gör att den kan upptäckas i tid. Det görs en så kallad 

datortomografi över colon för att upptäcka möjlig patologi längs tarmväggen (Banerjee, 

Van Dam, 2006). Inför dessa undersökningar krävs noggranna förberedelser i form av 

laxering av tarmen så att tarmen blir tom vilket leder till en lättare tarmvidgning. Om 

tarmen inte är tillräckligt ren kan missvisande fynd visas så som patologi eller att 

patologiska strukturer döljs av avföringen (Bartolozzi, Bemi, Gryspeerdt, Lefere, 

Mantarro, Neri, 2013). Det tillkommer även restriktioner inom kosten innan 

undersökningen då patienten enbart får äta viss föda (Boone et al., 2012). Kontrastmedel 

är förekommande vid CT-colonundersökningar och uppkommer i form av Barium som 

administreras oralt, Jod som ges intravenöst samt koldioxid som med hjälp av en pip 

administreras rektalt (Bartolozzi et al., 2013). Tarmen blir då utspänd vilket möjliggör att 

patologi kan upptäckas såsom polyper och divertiklar (Banerjee, Van Dam, 2006).  

Bildtagningen går fort då kollimatorn som är ett blyelement i kameran är inställt på en 

bredd på 0,625 – 3,0 mm. Detta bidrar till en ideal scanningstid per serie på cirka 10 

sekunder som gör att patienten kan hålla andan under hela bildsekvensen. Den smala 

snittytan gör att både sensitiviteten och specificiteten ökar inom undersökningen. Det blir 

även ett stort antal bilder vid dessa undersökningar både i 2D samt i 3D som måste 

diagnostiseras så effektivt som möjligt. Hur användningen sker mellan de olika 

teknikerna för att diagnostisera bilderna kan variera mellan radiologer (Weinstein, 2011). 

Innan undersökningen börjar ges även Buskopan® som är ett tarmavslappnande 

läkemedel vilket underlättar för undersökningen. Detta läkemedel kan leda till 

muntorrhet samt dimsyn. Om Buskopan® administreras för fort in i kroppen kan det 

även leda till att patienten drabbas utav hjärtklappning (FASS, 2017). Eftersom denna 

undersökning innehåller vissa obehagliga moment såsom laxering, tarmavslappnande 

läkemedel, pip i rectum, utspänd tarm, samt administrering av kontrastmedel genom en 

tryckspruta är det viktig med klar och tydlig information till patienten om 

undersökningens tillvägagångssätt (Bartolozzi, Bemi, Gryspeerdt, Lefere, Mantarro, 

Neri, 2013. Burling, 2010).  
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Patologi 

Polyper är adenom som växer utåt från tarmslemhinnan. Polyper kan ha olika form och 

storlek och ökar risken för att utvecklas till tumörer när de växer och blir större än 1 

centimeter (Ericsson & Ericsson, 2012). Divertiklar är så kallade fickbildningar i tarmen 

som uppstår när det intraluminala trycket i colon blir för högt. Detta kan ske vid 

obstipation eller vid för lågt fiberintag. Det uppstår divertiklar om muskellagret i colons 

vägg är försämrat vilket leder till att tarmslemhinnan pressas ut i muskellagret och 

utvecklar fickor i tarmväggen. I dessa fickor kan fekalier fastna och skapa infektion 

(Ericsson & Ericsson, 2012). CT-colon används även vid utredningar av inflammatoriska 

processer såsom abscesser och fistlar där abscesser är ihopkapslade tarmbakterier som 

kan uppstå till följd av exempelvis divertikulit. Divertikulit skapar då bakterieläckage ut i 

bukhålan som kan ge upphov till peritonit som är en allvarlig inflammation av 

bukhinnan. En annan följd av inflammation i tarmväggen är fistlar. Fistlar är gångar från 

tarmen som leder ut till huden. Fistlar uppkommer oftast vid ändtarmsöppningen 

(Adlerberth & Wold, 2017). Dessa tillstånd kan undersökas med en CT-

colonundersökning då det med hjälp av denna metod ges en detaljrik bild utav 

tarmväggen och omgivningen. Undersökningen leder till en bättre bedömning av 

komplikationer av sjukdomar som till exempel inflammatoriska eller maligna processer 

(Aspelin & Petersson, 2008). Fynd som hittas utanför tarmen kan både vara helt benigna 

men även leda till tidiga maligna upptäckter som kan diagnostiseras i ett tidigt skede 

(Weinstein, 2011). 

 

Patientinformation 

Patienten har en rättighet att förstå och veta hur undersökningen genomförs innan den 

startas. Informationen om detta skall vara skickad till patienten och den skall vara 

anpassad på sådant vis att patienten förstår innebörden av underökningen (Burling, 

2010). Om det inte framgår vad som ska göras kan denna undersökning framstå som 

väldigt oetisk för patienten och det är därför av vikt att en bra information når patienten 

innan undersökningen så att patienten kommer dit förberedd (Burling, 2010). Det gäller 

att informationen är anpassad efter vilken undersökning som skall göras då det enligt en 

jämförande studie mellan patienters upplevelse av både CT-colon och colonoskopi har 

visat att just en CT-colonundersökning bidrar till mer obehag då patienterna fått en 



   
 

7 
 

orealistisk förväntning kring undersökningen. Detta kan ses som förvånande då 

colonoskopi anses som den mer påfrestande undersökningen utav de två (Ghanouni et al, 

2016). Även en annan studie beskriver vikten av lämplig information till patienten. 

Informationen som patienterna fick ta del av i denna studie innehöll fakta om vad som 

ska ske vid undersökningen men inte något om obehag eller annan smärta som 

uppkommer vid tarmutvidgningen. Smärtan uppkommer därför som ett oväntat moment 

för patienten. Obehagen varierade mellan patienterna men nästan alla upplevde det som 

någon form av smärta (Baak et al., 2010).  

Enligt Patientlagen kap. 3, 1 § (SFS2014:821) ska patienten få information om sin 

behandling, vård och vilka metoder som finns för undersökning. Även kap. 3, 6 § säger 

att informationen till patienten ska anpassas till mottagarens språkliga bakgrund, ålder, 

erfarenhet, mognad samt individuella förutsättningar. I patientlagen kap. 3, 7 § anger att 

den som utlämnar information ska i den mån det går försäkra sig om att 

mottagaren/patienten har förstått både innehållet och innebörden av informationen de fått 

ta del av. 

 

Problemformulering  

Om informationen inför undersökningen är bristande kan det medföra onödigt obehag till 

patienten i form av moment som kan anses obehagliga. Obehaget och smärtan kan öka 

om patienten inte ges tillräckligt med information om hur undersökningen kommer gå 

till. Det är därför av vikt att ge en adekvat information till patienten så att innebörden av 

undersökningen blir tydlig.  
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Syfte 

Att undersöka om den skriftliga information som patienterna får ta del av inför en CT-

colonundersökning är tillräcklig, samt jämföra om patienternas upplevelse av 

informationen skiljer sig åt mellan två olika sjukhus och om det finns någon skillnad 

mellan ålder och kön. 

Även undersöka om det finns förbättringsförslag hos patienterna. 
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Metod 

Studien är av kvantitativ design med datainsamling via enkäter. För att undersöka om det 

fanns tidigare studier av ämnet inleddes studien med att leta artiklar i Cinahl samt via 

primo på högskolan i Jönköpings bibliotek. Sökorden blev patient, experience, colon och 

CT-colonography. Inklusionskriterier för en godkänd artikel blev att de inte fick vara 

äldre än från år 2000. Dessa artiklar fick ligga till grund för bakgrunden.  

 

Urval och population 

Populationen i denna studie är deltagare från två sjukhus som valt att delta i studien. 

Urvalet sorterades på så vis att de som redan genomgått och fått informationen angående 

CT-colon inte deltar i studien. Med hjälp utav databasen RIS på sjukhusen och via 

förfrågan från en röntgensjuksköterska sorteras enbart dem som inte genomfört 

undersökningen tidigare. Alla som inte gjort undersökningen har möjlighet att delta men 

deltagandet är frivilligt för dessa.  

Inklusionskriterier: endast patienter som skall genomföra en CT-colonundersökning för 

första gången får delta i studien. Patienten skall vara äldre än 18 år.  

Exklusionskriterier: patienter som tidigare har genomfört en CT-colonundersökning. 

Patienter under 18 år är exkluderade. Enkäten är enbart skriven på svenska vilket 

förutsätter att deltagarna som är med i studien kan det svenska språket. Detta innebär att 

de som inte kan svenska blir exkluderade per automatik.  

 

Kvantitativ Enkät 

Att utföra en kvantitativ studie kan göras på flera sätt. För att besvara syftet och för att nå 

många deltagare på kort tid utfördes en jämförande prospektiv tvärsnittsstudie med hjälp 

av enkät. Denna typ av studie innebär att datainsamlingen inträffar i framtiden och att det 

insamlas data från båda klinikerna som jämförs när det har inkommit tillräckligt med 

data. Data samlades in med hjälp utav en enkät (bilaga 2). Enkäten är egenkonstruerad 

för att få frågor som svarar till studiens syfte (Henricson, 2017). Denna enkät följer en 

ordinalskalenivå där patienterna fått svara på frågor om deras egna upplevelse av 

informationen om själva undersökningen som de fått hemskickat till sig. En ordinalskala 
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innebär att mätvärdena kan rangordnas som till exempel hälsotillstånd från utmärkt till 

mycket dåligt. Denna skala visar om en individ med ett särskilt mätvärde exempelvis är 

friskare, större eller lägre än en annan individ men den säger ingenting om hur stor 

skillnad det är mellan de olika individerna (Ejlertsson, 2012). Enkäten är inte validerad. 

Enkäten består av 6 påståenden med 6 olika svarsalternativ, där de första 5 påståendena 

handlar om hur patienten uppfattade informationen inför undersökningen. Den sista delen 

i bilaga 2 består av sex olika påståenden där informanterna får fylla i hur många 

påståenden de vill. De olika påståendena handlar om eventuella förbättringsområden och 

berör endast de deltagare som funnit den hemskickade informationen som bristfällig. I 

enkäten skall patienterna även fylla i ålder samt kön för att författarna ska studera om det 

finns några skillnader i upplevelsen av informationen mellan kvinnor och män samt 

mellan en ung och en gammal grupp. 

 

Datainsamling 

Två sjukhus blev tillfrågade om att delta i studien. Sjukhusen tillhör inte samma län och 

är inte beroende av varandra. Kontakten med sjukhusen startades redan innan skrivandet 

av uppsatsen hade börjat för att så snabbt som möjligt bygga upp kontakt och samarbete 

med avdelningarna. Dessa sjukhus har även bifogat informationen (bilaga sjukhus 1 & 

bilaga sjukhus 2) som patienterna fått ta del av inför CT-colonundersökningen. Det som 

ingick i denna information var en kallelse där beskrivning om hur en CT-

colonundersökning går till men även direktiv om hur de skulle genomföra laxeringen av 

tarmen. Verksamhetscheferna på deltagande sjukhusen har gett sitt skriftliga 

godkännande till att studien genomförs på deras sjukhus (bilaga 3 & 4). Enkäterna 

skickades ut till klinikerna som skulle delta direkt efter att verksamhetscheferna gett ett 

godkänt deltagande. Via mailkontakt samt träff gavs röntgensköterskorna vägledning i 

hur de skulle gå tillväga med bilagorna samt vad de skulle informera patienten om. 

Kontakten med sjukhusen skedde både via mail samt telefon utifall att de hade frågor 

som dök upp under tiden enkäterna samlades in. Enkätinsamlingen genomfördes mellan 

perioden mars till april 2018.   
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Analys av data 

Vid analysen användes ett custom table som är en tabell anpassad för att kunna beskriva 

svarsfördelningen mellan sjukhusen. Av denna tabell skapades sedan två diagram över 

sjukhusens resultat i Excel. För att visa på vilka skillnader det blev mellan sjukhusens 

olika svar användes två tårtdiagram där svaren beskrevs procentuellt. Parametriska data 

presenteras som medelvärde och standardavvikelse och icke parametrisk data med 

median och kvartiler. Med hjälp av Mann-Whitney U test beräknades det om det fanns 

någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna och kön. Som signifikansnivå 

användes p<0,05. 

För att studera hur deltagarna svarat på påståendena angående om informationen varit 

bristfällig gjordes en undersökning på eventuella förbättringsområden. Detta beskrevs 

genom deskriptiv statistik som redovisas i en tabell. Beräkningarna utfördes med hjälp 

utav datorprogrammet International buisness machine Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM SPSS) vars användningsområde är att bearbeta data. 

 

Etiska överväganden 

Arbetet utgår från de fyra forskningsetiska principerna, konfidentialitetskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De 

uppgifter som inkommit från deltagarna bibehåller full sekretess och är helt 

avidentifierade. Varken personnummer eller namn har samlats in som information och i 

resultatdelen identifieras sjukhusen endast som sjukhus 1 och sjukhus 2. Detta gör det 

svårt för utomstående att identifiera vare sig sjukhus eller deltagare vilket leder till att 

studien upprätthåller konfidentialitet. För att bilaga 1 ska uppfylla informationskravet 

innehåller den information om syftet med studien, vilka fördelar studien kan bidra till 

samt att informanternas deltagande är helt frivilligt. Det framgår tydligt att de som deltar 

kan avsluta sitt deltagande när de själva vill både genom skriftlig information via bilaga 1 

samt genom muntlig information från en röntgensjuksköterska. För att ett deltagande ska 

ske på deltagarnas egna villkor är röntgensjuksköterskorna informerade om att 

påtryckningar mot en informant som inte vill delta i studien inte är tillåtet. Bilaga 1 

avslutas med att patienten får fylla i en ruta om att de godkänner sitt deltagande i studien. 

Genom detta ges ett skriftligt informerat samtycke till att delta i studien. När denna 

information når deltagarna följs samtyckeskravet. Nyttjandekravet uppfylls genom att 
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forskningen endast används för vetenskapliga intentioner (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 

Etikprövningslagen ska en etisk egengranskning av examensarbetet göras. Denna etiska 

egengranskning fylldes i för att bevara de etiska forskningsprinciperna genom 

examensarbetet. Detta är även ett sätt att granska etiska frågeställningar och eventuellt 

finna etiska problem och dess åtgärder (Jönköping University, 2018). För att få 

genomföra studien krävdes även ett godkännande från varje verksamhetschef där studien 

genomfördes. Det skapades därför en ansökan om att få genomföra datainsamling till ett 

examensarbete på kandidatnivå inom radiografi genom anvisningar från Jönköpings 

University (bilaga 3 & 4). Ansökan innehöll en mindre information om studien och dess 

syfte, kontaktuppgifter till författarna och ett namn på handledaren. Efter att 

verksamhetscheferna läst ansökan och skrivit på gavs det ett godkännande till att starta 

datainsamlingen (Jönköping University, 2018). 
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Resultat 

Totalt delades det ut 61 enkäter och av dessa deltog 51 patienter vilket gav en 

svarsfrekvens på 84%. Från sjukhus 1 deltog 31 patienter som motsvarar 61% av de 

medverkande. Sjukhus 2 deltog med 20 patienter som motsvarar 39% av medverkande 

patienter.  

 

Demografisk data  

Antalet deltagare som uppgav sin ålder var 47 stycken. De deltagandes ålder fick 

medelvärdet 66 år med en standardavvikelse på 10,8 år (tabell 1). Det förekom 4 

personer 8% (tabell 2) som inte utgav sin ålder. För att kunna jämföra olika åldrars 

upplevelse av informationen delades deltagarna in i två grupper en från 66 år och yngre 

och en från 67 år och äldre (tabell 2).  

Tabell 1. Medelvärdet och standardavvikelse över deltagarnas ålder.  
mean=medelvärde, std Deviation=standardavvikelse 

 

 

Tabell 2. Deltagare i varje åldersgrupp när deltagarna delades in i två grupper, en yngre grupp 
(≤66 år) och en äldre grupp (≥ 67 år).  

 

 

 

 

 

Den sammanlagda poängen av enkätsvaren är sammanställda per åldersgrupp. Resultatet 

visar på att de båda åldersgrupperna fått ett medianvärde på 30 poäng. Bortfallen fick 

medianvärdet 26. För att få fram den exakta signifikanta skillnaden mellan 

åldersgrupperna räknades inte svaren från bortfallen med i Mann-Whitney U testet. Då p-

värdet blev 0,25 betyder det att det inte är någon signifikant skillnad mellan 

åldersgrupperna och svaren (tabell 3). 

 Minimum 
 

Maximum 
 

Mean Std. Deviation 

ålder 40 92 66,68 10,81 

 Antal Procent (%) 
<66 23 45 
>67 24 47 

Bortfall 4 8 
Totalt 51 100 
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Tabell 3. Åldersgruppernas olika resultat av enkäten beräknat i median och kvartiler. 
*=kvartiler, a = Mann Withney U-test 

 

Den totala fördelningen mellan könen var jämt fördelade, kvinnor 51 % och män 49 % 

(tabell 4). På sjukhus 1 var det 16 män och 15 kvinnor som deltog. På sjukhus 2 var det 9 

män och 11 kvinnor som deltog. Detta motsvarar att sjukhus 1 innefattade 52 % män och 

48 % kvinnor och sjukhus 2 innefattade 45 % män och 55 % kvinnor. 

Tabell 4. Visar över antal deltagare fördelat i kön och i procent 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Könens olika svar utifrån enkäten beräknat i median och kvartiler. *=kvartiler, a = 
Mann Withney U-test 

 

Den sammanlagda poängen av enkätsvaren är summerade för man och kvinna. Resultatet 

visade på att de båda könsgrupperna fått ett medianvärde på 30 poäng. För att få fram den 

eventuella signifikanta skillnaden mellan könen beräknades detta med hjälp av Mann-

Whitney U testet. Då p-värdet blev 0,66 betyder det att det inte är någon signifikant 

skillnad mellan könen och upplevelsen av informationen (tabell 5)  

 

Åldersgrupp 

25th*  (Median) 75th* p-värdeª 

66 år och 

yngre 

Sammanlagd rapportering 28,00 30,00 30,00 ,25 

67 år och äldre Sammanlagd rapportering 28,50 30,00 30,00 ,25 

 Antal Procent (%)  
Man 25 49 

Kvinna 26 51 
Totalt 51 100 

Kön n 

25th  (Median) 75th p-värdeª 

man Sammanlagd rapportering 25 28,50 30,00 30,00 ,66 

kvinna Sammanlagd rapportering 26 26,50 30,00 30,00 ,66 
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Sjukhusen 

Nedan redovisas fördelningen på deltagarnas svar uppdelat i 5 frågor (Tabell 6). Det 

visar att fråga ett ”Informationen jag fick hemskickad var tillräcklig” var den fråga där 

deltagarna visade sig mest nöjda. Fråga två ”Upplevelsen av undersökningen stämde 

överens med informationen jag fick” och fråga nummer tre ”Jag uppfattade 

informationen som tydlig” fick liknande svar på båda sjukhusen. Den fjärde frågan ”Jag 

var informerad om att undersökningen kunde medföra obehag” var påståendet som 

utmärkte sig mest då det var den fråga som deltagarna var mest missnöjda över. Fråga 

fem ”Jag förstod varför momenten till undersökningen behövde göras utifrån 

informationsbladet, exempelvis koldioxid i tarmen” visade lite skillnad mellan sjukhusen. 

Fråga fyra visade sig som den del av informationen som patienter utryckt mest missnöje 

med. Det råder även skillnad mellan sjukhusen på fråga fem där sjukhus 1 får högre 

resultat än sjukhus 2 vilket visade att deltagarna från sjukhus 2 var mer missnöjda över 

den frågan. Fråga ett, två och tre visar sig jämt fördelade mellan sjukhusen. 
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Tabell 6. Svarsfördelningen per deltagare och sjukhus. Tabellen visar på svaren från deltagarna 

mellan de två olika sjukhusen. ”instämmer inte alls” anges som svarsalternativ 1 och 

”instämmer helt” anges som svarsalternativ 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sjukhus 1 sjukhus 2 

informationen jag fick var tillräcklig instämmer inte alls 1 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 2 2 

instämmer helt 28 18 

upplevelsen av undersökningen 

stämde överens med informationen 

jag fick 

instämmer inte alls 1 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 1 

5 3 3 

instämmer helt 26 16 

jag uppfattade informationen som 

tydlig 

instämmer inte alls 1 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 1 2 

5 3 1 

instämmer helt 26 17 

jag var informerad om att 

undersökningen kunde medföra 

obehag 

instämmer inte alls 1 1 

2 0 0 

3 2 2 

4 2 1 

5 3 1 

instämmer helt 23 15 

jag förstod varför momenten till 

undersökningen behövde göras 

utifrån informationsbladet 
 

 

instämmer inte alls 1 0 

2 0 0 

3 0 1 

4 0 3 

5 4 1 

instämmer helt 26 15 
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För att få fram ett resultat om informationen var tillräcklig delades svaren upp i två 

grupper där ett svar som var mellan 1-3 beräknades som missnöje över informationen och 

ett svar mellan 4-6 representerade ett gott intryck av informationen. På sjukhus 1 var det 

7 svar av 155 möjliga som hamnade i intervallet 1-3 vilket motsvarar 5 % av alla svar.  

På sjukhus 2 var det 4 svar av 100 möjliga som hamnade i intervallet 1-3 vilket 

motsvarar 4 % av alla svar. Detta redovisas i figurerna 1.1 och 1.2. Resultatet visade att 

på både sjukhus 1 och 2 var majoriteten nöjda med den information dem fått ta del av 

vilket inte visar på någon skillnad.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 1.1 Visar andelen missnöjda svar 4 % 
mot andelen nöjda svar 96 % av svaren från  
sjukhus 1 

 

Figur 1.2 Visar andelen missnöjda svar 4 
% mot andelen nöjda svar 96 % av 
svaren från sjukhus 2 

 

96%

4%

SJUKHUS 2

5%

95%

SJUKHUS 1
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Förbättringsområden 

 
Tabell 7. Visar antal ifyllda förbättringspåståenden 

 n 
Minska mängden information. 3 

Öka mängden information. 1 
Skriva på ett enklare, mer 

vardagligt språk. 
1 

Mer information om vilka 
moment som ska ske. 

1 

Mer information om varför 
momenten behöver utföras. 

0 

Mer information om vilka 
läkemedel som används. 

0 

 

 

Av de förbättringspåståenden som togs upp i enkäten var det 4 olika alternativ som blev 

ifyllda (tabell 7). Totalt var det 6 stycken ifyllda påståenden av 306 möjliga vilket ger en 

svarsfrekvens på 1,9 % (tabell 8). Alternativ ett ” minska mängden information” var det 

påstående flest valde vilket var 3 stycken. Dessa motsvarar 50 % av svaren utav 

förbättringspåståendena. Fråga två ”Öka mängden information” och fråga tre ”Skriva på 

ett enklare, mer vardagligt språk” samt fråga fyra ”Mer information om vilka moment 

som ska ske” blev ifyllda en gång vilket motsvarar 16,67 % på alla utav de tre ifyllda 

påståendena. Det var inga deltagare som fyllde i fråga 5 ”Mer information om varför 

momenten behöver utföras” eller fråga sex ”Mer information om vilka läkemedel som 

används” detta motsvarar då 0 %.  

Tabell 8. Förbättringspåståenden beräknat i procent 

 

 

 

 

  

 

 

 
 antal förbättringspåståenden Antal i (%) 

Deltagare som 

kryssat i 

förbättringspåstående 

4 6 1,90 

Totalt 51 306 100 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Valet av studiedesign var relativt enkelt att komma fram till. Författarna valde mellan att 

göra en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ enkätstudie då det eftersträvades så 

personliga svar som möjligt. Det kan därför anses vara bättre att välja en kvalitativ 

intervjustudie då det är en lämplig metod att använda sig utav när syftet är att få 

fenomen, händelser eller olika situationer beskrivet av någon som har något att berätta 

om det aktuella ämnet (Henricson, 2017). Men författarna hade i åtanke att en CT-

colonundersökning är påfrestande för kroppen med dess tuffa förberedelser och 

eventuella biverkningar från läkemedlet Buskopan®. Det ansågs därför vara både enklare 

och mer etiskt korrekt att genomföra en enkätstudie då patienterna endast behöver kryssa 

i det svarsalternativ som passar dem bäst. Jämfört med en kvalitativ intervju som kräver 

mer närvaro utav patienten. Det syftas framförallt till den etiska principen att göra gott, 

där målet är att främja både hälsa och välbefinnande och framförallt förebygga lidande 

(Kjellström & Sandman, 2013). För att svaren ska bli så pass individuella utan att göra en 

intervjustudie valdes därför en kvantitativ enkätstudie där patienterna själva får 

rangordna sin upplevelse av informationen med siffror på en skala mellan 1 till 6. Denna 

skala har även använts i andra studier som är sammankopplade med CT-

colonundersökningar då den inte kräver mycket från patienten. I den studien ville 

forskarna ta reda på obehagen som patienterna kan uppleva i sambandet med 

undersökningen men då i en skala på fyra olika alternativ (Corroto, Fernández, 

Fontanillo, Sampedro, Zueco, 2012). 

 

Eftersom detta är en empirisk studie som utgår från att samla in data för att sedan kunna 

komma fram till en eventuell slutsats blir detta en induktiv studie. En induktiv design på 

studien valdes eftersom författarna var ute efter att få individuella svar från deltagarna 

utan att på något sätt styra analysen från en tidigare teori. Vid en deduktiv design 

används en hypotes för att sedan pröva om hypotesen stämmer eller inte med en empirisk 

studie. Det gäller då att skapa en bra teori som är testbar och som är lämpligt formulerad 

för det som ska studeras (Henricson, 2017). Detta ansågs vara en svårighet då det fanns 

en rädsla över att en eventuell teori inte skulle bli formulerad på så sätt att den skulle ge 

svar på hela syftet samtidigt som den skulle vara testbar. Det ansågs därför lättare att få 

svar på syftet genom en induktiv design som drar slutsatser från observationer i form av 



   
 

20 
 

enkäter som deltagarna svarat på. Fördelen med den induktiva designen är att när svaren 

har studerats ges det ett resultat på hur det ser ut, en beskrivning av det som har studerats. 

Vilket sedan kan leda till en möjlighet att undersöka varför resultatet ser ut som det gör 

genom att undersöka vilka konsekvenser och orsaker som bidrar till resultatet 

(Henricson, 2017). Detta lämpar sig väl till denna studiens enkät som innehåller både 

beskrivande frågor samt frågor om vad som eventuellt skulle kunna förbättras. 

 

Urvalet höll en väldig bredd på vilka som fick delta. De som tidigare gjort 

undersökningen fick inte delta då det ansågs att detta kunde bidra till missvisande resultat 

i studien. Röntgensjuksköterskan fick då i uppgift att fråga patienten om den tidigare 

hade genomgått undersökningen, eller titta i RIS efter tidigare utförda CT-

colonundersökningar. Röntgensjuksköterskan kan då efteråt introducera studien utifall 

deltagande är aktuellt hos patienten. Patienter under 18 år fick inte delta på grund av att 

de inte är myndiga och målsman skulle behöva vara på plats och fylla i enkäten. Det 

skulle medföra att enkäten inte skulle bli anonymt ifylld.   

Författarna strävade efter ett stort urval för att inte gå miste om patienternas upplevelser, 

därför undersöktes båda könen och vuxna över 18 år. Författarna tänkte också att detta 

skulle bidra till att insamlingen skulle gå snabbare än om fler exklusionskriterier hade 

förekommit. 

 

Enkäten har konstruerats så att den skall mäta det författarna haft i avsikt att mäta och 

hålla en hög validitet genom att konstruera frågor som indikerar mot studiens syfte och 

endast inkluderar deltagare som aldrig tidigare genomfört en CT-colonundersökning. 

Innan enkäterna skickades ut diskuterades och godkändes enkätfrågorna med handledare. 

Med detta ansåg författarna att enkäten kunde hålla en så pass hög standard att inte 

validiteten kompromissas på grund av en egenkonstruerad enkät. Vid sökning av andra 

artiklar hittades inte många som gav samma resultat som denna studie. Många artiklar 

säger motsatsen vilket tyder på att validitetskriterier inte stärks med författarnas studie. 

Vid sökningen utav artiklarna har det gett mest resultat från samma databas, SienceDirect 

där omvårdnaden står i fokus. Även samma artiklar fås fram när författarna använder sina 

sökord. Detta är kriterier som stärker validiteten då de artiklar som hittats är aktuella och 

relevanta för det ämne som författarna undersöker (Henricson, 2017). 
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Den metod som valts att jobba efter kan påverka reliabiliteten på olika vis. Dels har inte 

författarna varit i kontakt med alla de röntgensköterskor som jobbar med just CT-

colonundersökningar utan enbart ansvarig röntgensköterska på respektive CT avdelning. 

Detta kan bidra till att den information som ges ut kan variera mellan röntgensköterskor 

vilket skulle kunna leda till frågor eller missförstånd hos informanterna. Om 

informationen istället blir densamma från röntgensköterskorna anser författarna att 

reliabiliteten stärkts. Reproducerbarheten med denna studie fungerar enbart gällande CT-

colonundersökningar då frågorna är specifikt ställda utefter den information som 

patienterna får i samband med denna undersökning. Eftersom enkäten inte är validerad 

kan den bidra till ett resultat som kan vara mindre trovärdigt och som kan sakna någon 

större reliabilitet (Henricson, 2017). Men att utforma frågor efter en tidigare befintlig 

enkät hade inte fungerat då det inte hade gett svar på studiens syfte. Angående test-retest 

reliabilitet blev detta svårt i detta sammanhang. Att göra samma test med en tids 

mellanrum på samma informanter skulle ge ett missvisande svar då de redan gjort 

undersökningen och tidigare fått en upplevelse utav att göra en CT-colonundersökning. 

Det skulle däremot vara möjligt om det var nya testpersoner som genomgick samma 

procedur för att få svara på enkäten (Henricson, 2017). 

 

När enkäterna delats ut fördes en kontinuerlig avstämning med varje sjukhus för att se 

hur det gick med datainsamlingen. Det framgick då att det ena sjukhuset hade fått in ca 

20 stycken enkäter redan efter två veckor medan det andra sjukhuset endast hade fått in 4 

enkäter vid samma tillfälle. På det sjukhuset hade det vart många som inte kunnat delta 

på grund av aspekter som dålig syn, inte vilja delta, för påverkade av undersökningen 

samt att vissa redan hade genomfört undersökningen tidigare. Men att patienter inte 

kunnat delta endast på det ena sjukhuset finner författarna som osannolikt. Anledningen 

till den ojämna datainsamlingen var helt enkelt att det utfördes olika många CT-

colonundersökningar per dag på respektive sjukhus. I efterhand hade det vart lämpligt att 

starta datainsamlingen tidigare på det sjukhus som genomförde få undersökningar per 

dag då det krävs att samtlig datainsamling finns tillhands eftersom en jämförelse mellan 

sjukhusen ska ske och enkäterna blir då beroende av varandra. Det är även av vikt att få 

in så många enkäter som möjligt då ju fler svar som samlas in desto mer tillförlitligt blir 

resultatet (Henricson, 2017). 

 

Detta resulterade i att författarna inte hann få in 30 enkäter från det ena sjukhuset. På 



   
 

22 
 

grund av detta fick inte författarna in lika många enkäter från båda sjukhusen vilket 

innebar att resultatet fick beräknas i procentuell form. Detta gjordes för att resultatet inte 

skulle bli snedfördelat vid beräkning av jämförelsen mellan sjukhusen.  

 

Etikdiskussion 

De fyra olika forskningsprinciperna har följts så gott det går. Det framgår att deltagarna 

har fått ta del av bilaga 1 och förstått informationen genom att rutan för informerat 

samtycke har varit ifylld på varje insamlad enkät. När resultatet redovisats har ingen 

patientinformation lämnats ut, dels för att enkäten i sig var helt anonyma men även 

genom att inte beskriva vilka sjukhus som har medverkat. Själva enkäterna har endast 

vart med författarna vid de tillfällen när de ska studeras. För övrigt har enkäterna legat 

hemma hos författarna i ett brev. Vid de tillfällen som enkäterna har använts gjordes en 

genomräkning av enkäterna när författarna kom hem för att på så sätt försäkra sig om att 

alla enkäter var samlade. Efter avslutad studie slängdes enkäterna. Detta gjordes just för 

att bevara konfidentialiteten (Vetenskapsrådet, 2002).  

Ett problem kan uppstå om en deltagare som lämnat in sin enkät kommer på att 

vederbörande inte längre vill delta i studien. Detta blir ett problem eftersom enkäterna är 

så pass anonyma att det inte skulle finnas en möjlighet för författarna att lista ut vilken 

enkät som ska plockas bort. Det kan här diskutera hur pass frivillig studien är och om 

samtyckeskravet i detta fall följs. Men författarna finner i detta scenario att det skulle ske 

till följd av att konfidentialitetskravet faktiskt har följts (Vetenskapsrådet, 2002). En 

annan svårighet vad det gäller att följa de forskningsetiska ställningstaganden blir när det 

gäller påtryckningar från röntgensjuksköterskorna till deltagare som inte vill delta. 

Författarna kan inte till 100 procent veta att påtryckningar inte förekommer även om 

röntgensjuksköterskorna är informerade om att det inte får ske. Om samtyckeskravet följs 

kan författarna därför inte med säkerhet veta (Vetenskapsrådet, 2002). För att med 

säkerhet veta att påtryckningar inte sker skulle författarna behöva vara på plats och själva 

dela ut enkäterna. Det ses dock som en svårighet då denna datainsamling sker över lång 

tid.  

Samtidigt som dessa aspekter har tagits vid har etiska aspekter nyttjats. Göra-gott-

principen har som sagt vidtagits när det gäller val av studie men även när det kommer till 

att skydda konfidentialiteten genom att enkäten blivit godkänd innan den gavs ut till 
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sjukhusen. Rättvise-principen som står för att alla ska behandlas lika oavsett kön, ålder, 

åsikt, bakgrund eller egenskaper har endast följts till viss del. Urvalet som valdes 

inkluderade från början alla dessa människor men eftersom enkäten endast är skriven på 

svenska fick icke-svensktalande patienter utebli. Detta var inte tanken från början och 

resultatet hade kunnat se annorlunda ut om författarna hade erbjudit enkäter på fler språk. 

Det uppstod även ett annat oväntat problem då vissa patienter såg dåligt och därför inte 

kunde läsa och fylla i enkäten. Det löstes genom att erbjuda patienterna ett par 

läsglasögon om det behövdes. Genom detta har inte dessa patienter särbehandlats och 

patienterna kunde delta i studien om så önskades. Den tredje etiska principen är 

autonomiprincipen som säger att människan har rätt till att bestämma över sitt egna liv. 

Där dras kopplingen till att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan i studien. 

Den sista etiska principen är icke-skada-principen som lite går hand i hand med göra-

gott-principen då det i detta fall handlar om att minska lidande för deltagarna. Denna 

etiska princip innebär att alla har ett ansvar att inte skada andra (Kjellström & Sandman, 

2013). Som tidigare beskrivet har denna etiska princip nyttjats när valet av kvantitativ 

enkät togs framför valet av kvalitativ intervju som skulle inneburit att deltagarna skulle 

fått sitta kvar ännu längre på röntgenavdelningen med stor hunger och trötthet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det mellan sjukhusen inte fanns någon signifikant skillnad i huruvida 

patienterna uppfattar den information de fått hem. Den generella uppfattningen var att 

informationen var god då majoritet av respondenterna utryckt det i enkäten. Skillnaden 

mellan könen man och kvinna visade på ingen signifikant skillnad. Den uppdelade 

åldersfördelningen visade inte heller någon signifikant skillnad. Resultaten visade att 

patienterna uppfattade den hemskickade informationen som god oberoende av ålder, kön 

eller sjukhusets informationsblad. 

Av de förbättringspåståenden var ”Minska mängden information” det alternativ som 

fyllts i flest gånger. Mängden respondenter som svarat på denna del var för få vilket ger 

svårighet till dragande av slutsats. 

Resultatet som speglas i arbetet visade på att patienterna var nöjda med den 

informationen som skickats ut till dem. Detta resultat var lite förvånande då ingen studie 

sedan tidigare hade fått ett resultat som författarnas studie. Som Ghanouni et al., (2016) 
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beskriver i deras studie, att en fjärdedel upplever smärta som de inte räknat med efter 

deras förväntningar.  

Utifrån resultatet fanns det en sammanhängande faktor mellan båda sjukhusen om att 

deltagarna var nöjda med den information de fått om eventuella obehag. Enligt artikeln 

som Boone et al. (2013) har skrivit anger de att patientgrupperna hade låg förståelse för 

undersökningen samt liten förståelse för förberedelserna. De utrycker att anledningen 

troligtvis ligger hos informationsbladet som inte innehåller relevant information. 

Enligt en studie av Davies, Kinman, Thomas och Bailey (2008) beskrevs att 94 % utav 

deltagande patienter i studien ville ha så mycket information som möjligt. Detta kan 

jämföras med resultatet i denna studie då patienterna i samband med CT-

colonundersökningar fått mycket information och är i regel nöjda med det. Detta kan 

också förklara att den andel som valt att fylla i påståendet om att de får för mycket 

information är 50 % av de som hade åsikter om förbättringar. Avvikandet utav denna del 

av respondanter kan förklaras med vad Davies et al (2008) uttryckt i sin studie, att 

patienter vill ha mycket information och det har sjukhusen försett patienterna med så 

deras behov uppfylls. Något som Aasa, Berterö och Hovbäck (2013) beskrev i sin artikel 

att den skriftliga informationen gav patienterna trygghet innan sitt besök. Att med hjälp 

utav all information kunde de inte känna sig mer väl förberedda.  

I en studie skriven utav Jordan & Munn (2011) beskrivs hur patienter upplever en CT-

undersökning respektive magnetresonanstomografiundersökning (MR). De beskriver att 

patienter vill ha information innan undersökningen så de kan känna att de har kontroll 

och att det känns som en säkerhet för patienterna. Det kan ske att patienterna fått fel 

information innan undersökningen eller att missförstånd uppstått. I andra fall kan 

patienterna ha letat upp informationen på egen hand som kan vara pålitlig eller inte.  

Vilket kan speglas emot studiens resultat där 98,1 % inte tyckte att informationen skulle 

ändras och att 96 % och 95 % utav våra svar visade på att deltagarna var nöjda med 

informationen. 

Då resultatet på nästan alla artiklar visade att patienterna fann informationen inom vården 

som ofullständig gav detta författarna en förförståelse kring ämnet patientinformation i 

negativ bemärkelse. När resultatet sedan sammanställdes blev författarna lite förvånade 

över resultatet då det helt sa emot deras förförståelse. Det framgick att patienterna i 

denna studie är nöjda med informationen de fick, hela 96 % och 95 % på sjukhusen var 
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nöjda, vilket var ett glädjande resultat. Det som blev intressant att studera var vad de 

resterande 4 % och 5 % stod för. Resultatet visade på att det som patienterna fann 

bristfällande var att det var för lite information om att det kan förekomma obehag vid 

undersökningen. Det som patienterna tyckte behövde förbättras mest var att minska 

informationen. Om detta kopplas mot varandra kan det resultera i att onödig information 

nu finns med i informationsbladet som skulle kunna bytas ut mot text som handlar om 

eventuella obehag som kan uppkomma vid undersökningens gång. Som Boone. et al 

(2013) beskriver är det av vikt att endast relevant information ges till patienter så att de 

känner sig väl förberedda till undersökningen och har en förståelse kring varför vissa 

förberedelser sker. Mellan de två sjukhusen var det fråga 5 som skiljde de emellan. Det 

visade att sjukhus 2 var mer missnöjda med informationen kring varför momenten vid 

undersökningen behövde genomföras. Detta resultat kändes oroväckande för författarna 

eftersom det vid en CT-colonundersökning sker moment som kan verka extra känsliga 

för patienten enligt Bartolozzi et al. (2013). Att information om hur undersökningen går 

till är viktigt då det enligt en tidigare studie har visat att smärta och obehag kan öka om 

det inte framgår i informationen enligt Ghanouni et al. (2016). Eftersom det fanns 

missnöje både kring informationen om eventuella obehag och om vilka moment som 

skall ske, skulle det kunna innebära att informationen om vilka moment som ska ske är 

bristfällig vilket sedan leder till ökad smärta och obehag. Det är även lag på att ge 

information om eventuella komplikationer och om vilka metoder som förkommer vid 

undersökningen, Patientlag kap 3, 6 och 3, 2 § (SFS2014:821). Detta skulle kunna 

innebära att patientinformationen kan förbättras om det införs mer information kring hur 

momenten vid undersökningen går till samt information om att smärta kan uppstå.  

   

Kliniska implikationer 

Resultatet som studien kommit fram till kan användas inom den kliniska verksamheten 

för en vidare utveckling av information till patienter som ska genomföra en CT-

colonundersökning. För att patienter ska känna sig så väl förberedda som möjligt bör 

sjukhusens informationsblad utvärderas och information som känns överflödig bör tas 

bort. Eftersom det framgår i tabell 6 att patienterna inte var helt nöjda med informationen 

om smärtan som uppkommer och om varför vissa moment måste ske bör även det 

analyseras. Förslagsvis fylls informationsbladet på med information som ”viss smärta 

kan uppkomma vid införande av koldioxid i tarmen, smärtan brukar förknippas med 
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spänningar i magen men övergår vid slutförande av koldioxid”, och ”för att få bra bilder 

på tjocktarmen kommer koldioxid pumpas in i tarmen via en pip som administreras in via 

ändtarmen”. Eftersom det är viktigt att endast relevant information ges till patienten 

Boone. et al (2013) bör sjukhusen utvärdera sina informationsblad. Innan eventuella 

ändringar sker är det viktigt med vidare forskning kring detta ämne. Visserligen har 

denna studie kommit fram till ett resultat men eftersom det var en väldigt låg 

svarsfrekvens på förbättringsfrågorna kan det vara lämpligt att genomföra en studie som 

endast berör förbättringsområden av patientinformation. Studiens resultat kom även fram 

till att informationen behövde kortas ner, men innan ändringar i informationsbladet sker 

bör det även här forskas mer kring ämnet eftersom det i den här studien inte framgår vad 

i informationsbladet som bör kortas ner. Förslagsvis utförs en studie på vad patienterna 

finner är den viktigaste informationen inför en CT-colonundersökning. Eventuellt skulle 

en kvalitativ intervjustudie passat för att ge så pass personliga svar som möjligt. Utav de 

artiklar som funnits har inga artiklar haft fokus på skillnader mellan ålder eller kön. Det 

är viktigt med fortsatt framtida studier kring dessa ämnen då det kan vara aktuellt inom 

andra områden i sjukvården.  

  

Slutsatser  

Deltagarna fann den hemskickade informationen som god och informationsrik. De 

uppgav inte att det behövdes ändra något i patientinformationen men om något skulle 

förbättras var det mängden information som kunde minskas för att få deltagarna mer 

nöjda. Det råder ingen skillnad av upplevelsen mellan de två sjukhusen. Kön och ålder 

saknar också differens i sin upplevelse av patientinformationen. Sammantaget är 

deltagarna nöjda med informationen de fick ta del av.  

Det finns tidigare artiklar som berör ämnet CT-colon men artiklar om informationen 

kring en CT-colon är inte lika berört. Det kan därför vara av vikt att studera mer kring 

ämnet patientinformation för att utöka förståelsen hos patienter och därmed bidra till en 

bättre vård.  

Klinikerna som har bidragit med informanter är intresserade av resultatet av denna studie. 

Författarna vill därför dela med sig av resultatet så att sjukhusen får information om hur 

deras informationsblad fungerar ute i verksamheten.  



   
 

27 
 

Omnämnanden  

Vi vill tacka de två sjukhus som har låtit oss genomföra studien och som funnits till 

hands när frågor har dykt upp. Vi vill framförallt tacka våra deltagare som bidragit till att 

studien har gått att genomföra trots att vi förstått att ni har varit trötta och utmattade efter 

undersökningen. Vi vill även utrycka vår tacksamhet till Eleonor Fransson som bidragit 

till att ge fördjupad kunskap om statistisk bearbetning i SPSS. 
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Bilaga 1 

En kvantitativ enkätstudie om patientinformationen 
inför en datortomografisk undersökning av 
tjocktarmen. 
 

Vi är två studenter från Hälsohögskolan i Jönköping som läser sista året på 
röntgensjuksköterskeprogrammet. Vi skriver just nu vår C-uppsats som har som mål att 
ta reda på patienters upplevelse av den information de fått om själva undersökningen. 
Syftet med studien är att ta reda på om patienter behöver mer information, om 
informationen är tillräcklig eller om informationen är för detaljerad. 

Om ni väljer att delta i studien så kommer ni vara helt anonym. Era svar behandlas så att 
era uppgifter blir avidentifierade då studien endast är intresserad av era upplevelser av 
den information ni fått hemskickad till er innan besöket på röntgen. 

På följande sida hittar ni en enkät med färdiga svarsalternativ om hur ni upplever den 
skriftliga informationen ni fått i samband med denna undersökning. Väljer ni att delta 
ringar ni in det alternativ som överensstämmer med er upplevelse. 

Deltagande i studien är helt frivilligt och ni kan när som helst avsluta er medverkan. 

 

Genom att kryssa i denna ruta ger du ditt samtycke till att delta i studien.  

 

Enkäten lämnas till ansvarig röntgensjuksköterska 
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Bilaga 2 

Enkät till studien  

 
 
Kön: 
Man   Kvinna 
 
 
Ålder: _______ 
 
Nedan följer ett antal påståenden och vi undrar hur du ställer dig till dessa. Det finns en 
skala på 6 olika alternativ där:  
1 = instämmer inte alls  
6 = instämmer helt  
 
Kryssa i den ruta som passar bäst med din upplevelse.   
Informationen jag fick hemskickad var tillräcklig:  
1  2  3  4  5  6  
  
Upplevelsen av undersökningen stämde överens med informationen jag fick:  
1  2  3  4  5  6  
  
Jag uppfattade informationen som tydlig:  
1  2  3  4  5  6  
  
Jag var informerad om att undersökningen kunde medföra obehag: 
1  2  3  4  5  6  
  
Jag förstod varför momenten till undersökningen behövde göras utifrån 
informationsbladet, exempelvis koldioxid i tarmen:  
1  2  3  4  5  6  
  
Om du inte är nöjd med informationen som du fick hemskickad, vad tycker du behöver 
förbättras? Fyll i så många alternativ som stämmer överens med din upplevelse. Tycker du 
informationen var tillräcklig kan du lämna rutorna tomma. 

 

Minska mängden information                                                  

Öka mängden information  

Skriva på ett enklare, mer vardagligt språk  

Mer information om vilka moment som ska ske 

Mer information om varför momenten behöver utföras 

Mer information om vilka läkemedel som används 
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Bilagor Sjukhus 1 
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Bilagor sjukhus 2 
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  KALLELSEBREV   
 Testtext 
 Gatan 1 
 2018-02-08 

Efternamn, Förnamn  
Gatan 1  
Adress2  
999 99 Stad 
   19730909-9999 

Välkommen till Testtext  
Adress2 

För undersökning av:  

Detta är en beskrivning av brevmallen Detta ska läggas till brevmallen  

fredag den 1 januari 2010 kl. 10:15  

Anmäl dig i röntgens reception och medtag fotolegitimation, ifyllt frågeformulär samt 
denna  
kallelse. Vi har aktiverat SMS-påminnelse inför röntgenbesöket. Tjänsten är gratis. För 
att kunna få  
en påminnelse måste vi ha ett aktuellt mobilnummer registrerat på dig. Vill du inte ha en 
SMS- 
påminnelse kontakta oss. Utebliven påminnelse är inte ett giltigt skäl att utebli från 
avtalad tid.  

Då många patienter väntar på undersökningstid ber vi dig kontakta oss snarast på 
nedanstående  
telefonnr om tiden inte passar. Det finns möjlighet att av/omboka tiden via internet: 
www.1177.se,  
välj aktuell röntgenklinik och av/omboka (via 1177 Vårdguidens e-tjänster). Räknat 
från det första  
erbjudandet accepteras maximalt två ombokningstillfällen. 

Röntgenundersökningen är avgiftsfri.  
Undvik att bära smycken, piercing och parfym vid undersökningen.  
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Bilderna granskas efter undersökningen och ett skriftligt svar går till Dr Efternamn, 
Förnamn  
som remitterat dig hit. Vänd dig till remitterande doktor för att få svar på 
undersökningen.  
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Telefon till Röntgen:555-1212  
Telefontider:555-1000  

  KALLELSEBREV   
 Testtext 
 Gatan 1 
 2018-02-08 

Information            Undersökningen kräver att tarmen är ren. Inför undersökningen skall 
du  
 noggrant följa medföljande instruktioner om rengöring av tarmen.   
 Har du frågor kring din sjukdom/medicinering i samband med 
laxeringen vänd 
 dig till den läkare som remitterade dig till röntgen.                                            
                                                                                                              
Kontrastmedels-    Om du tidigare reagerat allergiskt på kontrastmedel i blodetber vidig 
ta  
allergi                      kontakt med din remitterande läkare. Du behöver eventuellt 
förebyggande  
 behandling 
                                   
Tid på röntgen       Cirka 1 timme  

Undersökningen     Innan bildtagning får du ett tarmavslappnande läkemedel. Detta för 
att få  
 tydliga bilder. Därefter blåser man försiktigt in koldioxid i tarmen 
via en pip i 
 ändtarmen. Du får vända dig åt olika håll medan tarmen fylls. 
                                 Under undersökningenfår du ligga på en brits som åker in genom en  
 cirkelformad ram. Bilder tas i liggande på mage och på rygg. 
                                 Ofta ges ett kontrastmedel i blodet. Det upplevs av många som en 
värmekänsla  
 som avtar efter någon minut. 

Graviditet               Är du gravid? Kontakta oss på röntgen.  

Diabetiker/               Om du fått kontrastmedel direkt i blodet och tar medicin som 
innehåller   
Nedsatt                     Metformin; t ex  Glucophage, Metformin, Avandamet eller 
Competact  
njurfunktion             ska Du efter undersökningen göra uppehåll med denna 
medicinering  
 (tabletter) mot diabetes. 
                                 Du får mer information i samband med röntgenundersökningen.  

                                 Har du nedsatt njurfunktion eller diabetes ska du ha ett nytaget  
 njurfunktionsprov (kreatinin) som är högst 2 månader gammalt. Be 
din doktor 
 eller diabetessjuksköterska om hjälp med detta 
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Efteråt                     Besvären efteråt brukar vara lindriga. Gasen försvinner ganska fort 
från tarmen  
 eftersom man andas ut det mesta. Observera att det tarm- 
                                 avslappnande medlet Buscopan kan påverka synen 0,5-1 timme efter  
 injektionen, vänta därför minst 1 timme med bilkörning efter 
undersökningen. 
                                 Du som har fått kontrastmedel direkt i blodet ska du dricka rikligt 
med vätska  
 efter undersökningen. 
 Om du har hjärt-, eller njursvikt ska du följa den vätskeordination 
som du 
 redan har. 

 Om man vid röntgen ser sjukliga förändringar i tarmen som behöver 
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 undersökas vidare, kallas du inom kort till kompletterande 
 röntgenundersökningar t ex lungröntgen. När de undersökningarna 
är gjorda 
 kommer du då att kallas till ett besök på kirurgiska mottagningen. 

Svar                         Svaret skickas efter bedömning till remitterande läkare. Det tar 
normalt 7-10  
 dagar. Den remitterande läkaren ger därefter svar till dig. 
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Hälsodeklaration  
Personnummer:……………………………………………………………...…..  

Namn:………………………………………………………………….……....…  

Längd:……………………..Vikt: ……………………  

Inför datortomografiundersökning behöver vi veta följande:  

Har du tidigare reagerat mot röntgenkontrastmedel? Ja☐Nej ☐Ej fått ☐ 
Om Ja, hur, när och var? ………………………………………………………..….  

Har du muskelsjukdomen myastenia gravis? Ja☐Nej ☐ 

Har du någon allergi? Ja☐Nej ☐ 
Om Ja, mot vilka ämnen? ………………………………………………………..….  

Har du astma? Ja☐Nej ☐ 

Har du diabetes? Ja☐Nej ☐ 
Om Ja, vilken medicinering har du? ……………………………………………...….  

Har du någon nedsatt njurfunktion? Ja☐Nej ☐ 

Har du några sköldkörtelproblem? Ja☐Nej ☐ 
Om Ja, på vilket sätt? ……………………………………………………………..…  

Har du hjärtsvikt/hjärtflimmer? Ja☐Nej ☐ 

Har du någon blodburen smitta? Ja☐Nej ☐ 
Om Ja, vilken? ………………………………………………….…………………....  

Har du en venport inopererad? Ja☐Nej ☐ 

Kvinnor:  Är du gravid? Ja☐Nej ☐ 

……………………………… ……………………………………… 
Datum Underskrift 
 
 
 



   
 

47 
 

 
 
 
 
Telefon till Röntgen:555-1212  
Telefontider:555-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

48 
 

Bilaga 3 

 

 



   
 

49 
 

Bilaga 4 

 

 


