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Sammanfattning 
 

Radiografi är en modern teknik som innebär användning av genomträngande röntgenstrålning 

för bilddiagnostisering av patologiska skador och sjukdomar. Radiologiska undersökningar ut-

förs av legitimerade röntgensjuksköterskor som har specialiserad kunskap och kompetens av 

vad yrket kräver gällande strålfysik, strålhygien, teknik och omvårdnad. Datortomografi som 

undersökningsmetod blir allt vanligare då tekniken ständigt utvecklas och förbättras.  Kolografi 

med datortomograf är en vanlig radiologisk undersökning av tjocktarmen där colorektal cancer 

ofta är en förekommande frågeställning. Vid undersökningen fylls och vidgas tjocktarmen med 

koldioxid som har funktionen att verka som kontrastmedel för att underlätta diagnostisering av 

patologi i tarmväggen. Syftet med den här studien är att undersöka patientupplevelsen av kol-

dioxiden efter en kolografiundersökning med datortomograf. Intresset för studien väcktes då 

området sedan tidigare är outforskat. Metoden som används är en kvantitativ enkätstudie där 

41 patienter deltagit. Resultatet visade att patienter endast upplevde lite uppblåsthet i buken i 

en timme eller mindre efter slutförd undersökning. Majoriteten av de som deltagit upplevde 

även lite mer smärta i buken än vanligt eller ingen smärta alls dygnet efter undersökning. I 

enkäten finns en öppen fråga där kommentarer dokumenterats av deltagarna. Relevanta kom-

mentarer redovisas i studiens resultat i citatform.    

 

Nyckelord: datortomografi, kolografi, koldioxid, röntgensjuksköterska, patientupplevelse  

 



 

 

Summary 
 

The patient's experience of carbon dioxide after a colonography examination with com-

puted tomography  

A survey study  

 

Radiography is a modern technique that involves the use of penetrating X-rays for image diag-

nosis of pathological injuries and illnesses. Radiological examinations are carried out by qual-

ified radiographers who have specialized knowledge and expertise of what the profession de-

mands regarding radiation physics, radiation hygiene, technique and nursing. Computed tomog-

raphy as diagnostic method is becoming more common when the technology is constantly being 

developed and improved. Colonography with computed tomography is a common radiological 

examination of the colon where colorectal cancer often is an issue. During examining fills and 

expands the colon with carbon dioxide, which has the function to act as contrast agents and 

inflate the colon, to facilitate the diagnosis of pathology in the intestinal wall. The aim of this 

study is to investigate patient experience of the carbon dioxide after a colonography examina-

tion with computed tomography. The reason for interest in this study was due to the subject 

previously is unexplored. The method used is a quantitative survey in which 41 patients partic-

ipated. The result showed that the patients only experiences little bloating in the abdomen in an 

hour or less after the completion of examination. The majority of the participants just felt a little 

more pain in the abdomen than usual or no pain at all days after the examination. In the survey, 

there is an open question where comments could be documented by the participants. Relevant 

comments reported in the study's results in the form of quotations. 

 

Keywords: computed tomography, colonography, carbon dioxide, radiographer, patient expe-

rience 
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Inledning 
 

I Sverige utförs cirka 5,4 miljoner röntgenundersökningar varje år, varav 20 % är undersök-

ningar med datortomografi [1]. Kolografi med datortomograf är en radiologisk undersöknings-

metod där syftet är att avbilda tjocktarmen i tredimensionella rekonstruktioner, vid exempelvis 

malignitetsfrågeställning. Metoden har använts sedan tidigt 1990-tal och tekniken är under stän-

dig utveckling [2]. Infusionen av koldioxid är en viktig och central del i undersökningen som 

tillsammans med kontrastförstärkande läkemedel möjliggör en noggrann utredning av tjock-

tarmsväggen. Den unika undersökningsmetodiken kan efter slutförd undersökning generera till 

olika patientupplevelser, vilket skapade ett intresse till studien.  

 

Bakgrund 
 

Röntgensjuksköterskans profession 

Radiografi är röntgensjuksköterskans huvudämne. Radiografi behandlar fyra viktiga områden, 

omvårdnad, fysik, teknologi och medicin, vilket gör det till ett tvärvetenskapligt ämne. I Sverige 

fordras en treårig högskoleutbildning för att uppnå en yrkesexamen som krävs för att arbeta 

som legitimerad röntgensjuksköterska i högteknologisk miljö [3, 4]. Inom klinisk verksamhet 

har en efterfrågan på hög kompetens ökat i diagnostisk radiologi, vilket har påverkat utveckl-

ingen av yrket då röntgensjuksköterskan blivit allt mer självständig med ökat ansvar gentemot 

patienten och för den tekniska utrustningen [5]. För att härleda röntgensjuksköterskor i sin pro-

fession finns en yrkesetisk kod med fyra riktlinjer. De olika riktlinjerna belyser röntgensjuk-

sköterskan och vårdtagaren, röntgensjuksköterskan och professionen, röntgensjuksköterskan 

och yrkesutövaren i vården samt röntgensjuksköterskan och samhället. Syftet med koden är att 

vägleda röntgensjuksköterskor i etiska ställningstaganden angående strålfysik, strålhygien, pa-

tientsäkerhet och bildkvalité [3, 4].        

 

Anatomi och fysiologi 

Mag-tarmkanalen, canalis alimentarius, är ett sammanhängande system som startar i munhålan, 

cavum oris, och slutar i ändtarmen, rectum. Tjocktarmen, colon, är cirka 1,5 meter lång och har 

en diameter på cirka 6,5 centimeter. Colon inleds på höger sida med caecum, blindtarmen, som 
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har ett litet bihang, appendix vermiformis. Colon fortsätter sedan i den uppåtgående delen av 

tarmen, colon ascendens. Strax under levern, hepar, fortsätter tarmen i colon transversus, som 

löper transversellt längst med bukhålan över till vänster sida. Strax under mjälten, lien, övergår 

colon transversus till colon descendens, som är den nedåtgående delen av tarmen. Sedan kom-

mer den sista delen av colon som är s-formad, colon sigmoideum innan tarmen övergår i rectum 

och slutar i analkanalen, canalis analis. De sista delarna av tarmen, colon sigmoideum, rectum 

och canalis analis lokaliseras i bäckenhålan [6, 7]. 

 

Till colon kommer en stor mängd flytande tarminnehåll. Colons huvuduppgift är därför att reab-

sorbera mycket vätska, vilket gör att fekalier i fastare form skapas. Med hjälp av tarmmotorik 

sker sedan en tarmtömning och driver ut fekalierna ur kroppen. Även joner, aminosyror och 

vitaminer reabsorberas i colon och förs tillbaka till kroppens blodomlopp [8]. 

 

 

 

Fig. 1. Anatomisk bild av Colon (Caroline Karlsson och Josefine Larsson) 

 

Patofysiologi 

Colorektal cancer, tjocktarmscancer, är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och de 

som drabbas är oftast äldre. Det är i colons slemhinna som cancern uppstår, till en början i form 
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av en polyp som med tiden kan utvecklas till en tumör [9]. Cancer uppstår när kroppens celler 

får skador på sitt DNA. Om cellen får en skada på DNA:t kommer cellen självmant reparera 

skadan, gå i cellapoptos (celldöd) eller överleva trots att cellen är muterad. När muterade celler 

överlever får de en snabb och okontrollerad celltillväxt, vilket leder till att nya omogna och 

genskadade celler skapas. Det här leder till tumörutveckling av både malign (elakartad) och 

benign (godartad) art. Maligna tumörer har en förmåga att kunna metastasera sig via blodbanan 

och lymfsystemet [10, 11]. 

 

Orsaken till utvecklingen av colorektal cancer är okänd, men det finns flera faktorer som kan 

påverka utvecklingen som exempelvis dåliga kostvanor, övervikt, brist på fysisk aktivitet och 

ärftlighet. Personer som sedan tidigare har en känd tarmsjukdom som exempelvis polyper eller 

ulcerös kolit har större risk för att utveckla en framtida cancer eftersom sjukdomarna kan leda 

till en malignitetsutveckling [9, 10, 11, 12]. 

 

Några av de huvudsakliga symtomen vid colorektal cancer är slem och blod i avföring, föränd-

rade avföringsvanor, viktnedgång och buksmärtor. Liknande symtom kan även förekomma vid 

andra tarmsjukdomar [10, 11]. För att utreda colorektal cancer och andra tarmsjukdomar kan 

olika undersökningsmetoder tillämpas, som exempelvis koloskopi, kolografi med datortomo-

graf och kolonröntgen med dubbelkontrast [9]. Den vanligaste behandlingen vid colorektal can-

cer är kirurgi, men vid mer avancerade fall med metastasering tillämpas även cytostatika och 

strålbehandling [10, 11]. 

 

Datortomografi 

I början av 1970-talet utvecklades datortomografen, DT (computed tomography, CT), av God-

frey N Hounsfield. I vardagligt tal uttrycks DT som skiktröntgen. Modalitetens teknik innebär 

att kroppens anatomi avbildas med tunna tvärsnitt som sedan rekonstrueras i tredimensionella 

bilder. DT bygger på samma princip som vanlig konventionell röntgen, men vid DT roterar 

röntgenrör och detektor runt patienten, vilket resulterar i en tomografisk bild. Tomografi bety-

der snittbild och kommer från grekiskans tome (snitt) och graphe (bild) [13, 14]. 

 

Vid DT används joniserande strålning, vilket innebär strålning med så pass hög energi att ato-

merna joniseras. Jonisation är när en inkommande elektron överför en del av sin energi till 



 

4 

atomens elektroner. Om atomens elektron tar upp tillräckligt mycket energi så kan den slita sig 

loss och lämna atomen. Atomen har då joniserats [14]. 

 

Modalitetens utrustning består av gantry och patientbord. Gantry är DT apparaturen som inne-

håller röntgenrör och detektor. I gantryt finns ett cirkulärt utrymme där patientbordet passerar 

vid exponering [15]. 

 

Vid exponering passerar joniserande strålning patienten och når detektorn. När strålningen pas-

serar patienten växelverkar den med materian, vilket gör att en del av strålningen attenueras 

(dämpas). Det här resulterar i att strålningen får olika energi, vilket sedan visar sig som olika 

gråskalenivåer på bilden. Gråskalenivåerna i bilden beskriver tätheten i kroppens olika organ 

och mäts i enheten Hounsfield (Hounsfield units, HU). Beroende på organets täthet attenueras 

röntgenstrålarna olika. Hög attenuering som exempelvis benvävnad (cirka 300 – 3000 HU) vi-

sar sig som vitt på bilden, medan luft (-1000 HU) som exempelvis finns i lungor och tarm har 

låg attenuering och visar sig som svart [13]. 

 

Vid bildtagning roterar röntgenrör och detektor runt patienten samtidigt som patienten förflyttas 

genom strålfältet. Data samlas då in från olika vinklar. Den insamlade datan omvandlas till 

olika mätvärden med hjälp av matematisk rekonstruktioner och sätts in i en digital bildmatris, 

som sedan resulterar i en tredimensionell röntgenbild [13, 14].  

 

Kolografiundersökning 

Framstegen inom datortomografi har gjort det möjligt att undersöka kroppens anatomi med stor 

detaljrikedom [13, 16]. Colon är ett område som går att undersöka bra med DT, därför har DT-

kolografi blivit ett alternativ till koloskopi. Fördelarna med DT är bland annat låg risk för per-

foration av tarm, minimalt obehag, inget krav för intravenös sedering eller krav på återhämt-

ningstid efter undersökning. Den höga stråldosen som DT medför är dock en nackdel [16].  

 

Indikationer till en DT-kolografiundersökning är patienter som genomgått en ofullständig ko-

loskopiundersökning, patienter som inte kan utföra en koloskopiundersökning på grund av olika 

skäl samt patienter som sedan tidigare har eller har behandlats för colorektal cancer [9, 12].  
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Inför en kolografiundersökning krävs patientförberedelser som fasta, noggrann tarmrengöring 

och peroralt intag av kontrastmedel [9, 12] (bilaga 1, 2). Av de patienter som genomgått en 

kolografiundersökning upplever majoriteten att tarmrengörningen är den del av undersöknings-

processen som är mest obehaglig [17]. En rengjord tarm är en viktig förutsättning för att få ett 

bra undersökningsresultat och diagnostisk kvalité, eftersom fekalier och vätska annars kan dölja 

mindre polyper och tidig malignitet [9, 12]. Tyvärr finns ingen bestämd enhetlig metod som 

ska användas för att uppnå bästa resultat av tarmrengörning och därför används olika metoder 

med stor variation världen över [17]. På det aktuella sjukhus där studien är genomförd utför 

patienten tarmrengöring med laxermedel i hemmet, dygnet före undersökningen. Två timmar 

innan undersökningen ska patienten dricka jodhaltigt kontrastmedel som fyller colon. Effekten 

blir att tarmväggen lättare kan särskiljas från övrig vävnad och framträder tydligare [9, 18].  

 

I samband med undersökning lämnar patienten in ett frågeformulär med personuppgifter och 

riskfaktorer (bilaga 3). Uppgifterna är nödvändiga för uträkning av kontrastmängd och hastig-

het på intravenös tillförsel till patienten. Vid kontrastgivning är det viktigt att kontrollera pati-

entens njurfunktion, GFR (Glomerulär Filtrations Rate), eftersom kontrast kan vara njurtoxiskt 

vid nedsatt njurfunktion [18]. Om det inte föreligger några risker så appliceras en perifer ven-

kateter (PVK) där Buscopan® och kontrastmedel injiceras. Läkemedlet Buscopan® har en av-

slappnande effekt på tarmens motorik, vilket underlättar fyllningen med koldioxid [9] (bilaga 

1).  

 

För att fylla colon med koldioxid används en koldioxidinsufflator där en slang med en rek-

talsond förs in i ändtarmen. Rektalsonden hålls på plats genom att en ballong fylls med cirka 

50 milliliter luft. För att uppnå maximal fyllnad och fördela gasen i colon får patienten variera 

mellan sido- och ryggläge. Sammanlagt ska 4-6 liter koldioxid tillföras patienten. Gasen in-

sufleras under hela undersökningen för att colon hela tiden ska vara väl utspänd [9] (bilaga 1, 

4). 

 

Vid undersökningen utförs två bildserier som alltid inleds med en översiktsbild (topogram), för 

att kontrollera koldioxidens fyllnad av colon. Den första bildserien utförs med patienten liggan-

des i bukläge och den andra bildserien med patienten i ryggläge. Under den andra bildserien får 

patienten den intravenösa kontrasten som ger ytterligare en kontrastförstärkning av tarmvägg, 

kärl, tumörvävnad, parenkym, med mera [9, 12, 18] (bilaga 1, 2, 4). 
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När undersökningen är färdig stängs koldioxidinsufflatorn av och luften släpps ur ballongen för 

att rektalsonden ska kunna avlägsnas. Även den perifera venkatetern avlägsnas och patienten 

får information om att inta en ökad mängd vätska under dagen, eftersom kontrastmedlet då 

utsöndras snabbare via njurarna. Bilderna rekonstrueras och skickas därefter till radiologen och 

undersökningen är slutförd [9, 12, 18] (bilaga 4).  

 

Koldioxid 

Koldioxid och andra gaser tillhör gruppen med negativa kontrastmedel. Det negativa kontrast-

medlet består av ett lågt antal strålattenuerande atomer per volymenhet, vilket innebär att gasen 

har en låg täthet. Det här resulterar i att röntgenstrålarna attenueras mindre i koldioxid och andra 

gaser än i kroppens mjukvävnad. På grund av den låga tätheten så möter inte röntgenstrålningen 

något motstånd. I kroppens anatomiska strukturer där det finns negativ kontrast kommer gasen 

visa sig som svart på röntgenbilden [13, 18]. 

 

 

Fig. 2 Lateralt topogram vid DT-kolon Fig. 3 Frontalt topogram vid DT-kolon 

 

(Samtliga figurer med tillstånd från aktuell Radiologisk enhet.) 

 

Tidigare användes luft som standardmetod vid kolografiundersökningar. Den här metoden har 

varit obehaglig och besvärlig för patienten eftersom de upplevt en kraftig utspändhet i buken 

under själva undersökningen och lång tid efteråt [9, 12]. Vid användning av luft kan patienten 

känna sig uppblåst i buken upp till åtta timmar efter undersökningen. Anledningen beror på att 

luften endast kan lämna tarmen den väg som den fördes in [9, 12]. 
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Vid en jämförelse mellan manuell tillförsel av luft och automatiserad tillförsel med koldioxid i 

colon, påvisade resultatet att metoden med automatiserad inblåsning med koldioxid var bättre. 

Metoden ansågs vara mer användbar på grund av förbättrad dilatation av colon sigmoideum, 

där colorektal cancer ofta förekommer [19]. Ytterligare en faktor som gör automatiserad inblås-

ning med koldioxid mer användbar är förbättrad kontroll över parametrar som tryck och mängd 

av koldioxid som tillförts patienten. Den förbättrade kontrollen minskar därmed risken för per-

foration av colon [9]. 

 

Koldioxid anses vara behagligare för patienten, då gasen har en förmåga att reabsorberas i tar-

mens slemhinna och transporteras via det venösa blodet till lungorna. Med hjälp av lungorna 

kommer gasen obemärkt ventileras ut och lämna kroppen [9, 12]. Koldioxid bör därför använ-

das som rutinmässig metod vid kolografiundersökningar [12]. 

 

Det finns tillfällen då gas i tarmen kan vara farligt eftersom risk för perforation föreligger. De 

situationer där DT-kolografi ska undvikas är vid akuta buksmärtor, nyopererade i bukregionen, 

brock i bukväggen samt akuta inflammatoriska tillstånd exempelvis divertikulit eller akut aktivt 

skede av Chrons sjukdom eller ulcerös kolit [20].   

 

Strålskydd i samband med kolografiundersökning  

En kolografiundersökning medför bestrålning av bukregionen, vilket innebär att kvinnor i fertil 

ålder, det vill säga mellan 15 - 50 år ska tillfrågas om graviditet. Vid misstanke om graviditet 

skall andra undersökningsmetoder beaktas som alternativ eller så ska undersökningen senare-

läggas. Om det här inte är möjligt ska undersökningen utföras med optimerad stråldos till fost-

ret. Anhöriga ska om möjligt vänta utanför undersökningsrummet för att undvika onödig be-

strålning. Vissa situationer kräver att anhörig eller personal vistas i rummet vid pågående under-

sökning och då ska strålskydd i form av blyförkläde och tyreoideaskydd tillämpas. De som 

vistas i rummet vid undersökningen ska för sin egen säkerhet stå vid sidan av gantryt där strål-

ningen är som minst [21]. För god bildkvalité och minskad stråldos är det viktigt att röntgen-

sjuksköterskan centrerar patienten i rotationscentrum (isocenter) innan undersökningen påbör-

jas [13].  

 

För att inte utsätta patienter för onödig strålning ska endast berättigade undersökningar utföras. 

Det är remitterande läkare och radiolog som tillsammans bär det huvudsakliga ansvaret och 
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beslutar vilka undersökningar som ska utföras. Röntgensjuksköterskan ska trots det här vara 

observant på remitterande undersökningar eftersom Strålskyddslagen (1988:220) säger att män-

niskor ska skyddas från strålning med skadlig verkan [21, 22]. Nyttan med en radiologisk under-

sökning ska alltid vara större än skadan, det vill säga risk för inducering av cancer. Bildtagning 

ska utföras med planering och noggrannhet så onödiga omtag av bildserier undviks eftersom 

det bidrar till en ökad stråldos. Exponering ska även anpassas till patientens storlek och val av 

undersökningsområde ska optimeras, så att endast det aktuella området bestrålas [21].        

 

Problemformulering  

Tidigare studier och forskning kring kolografiundersökning med datortomograf är inriktade på 

informationen, förberedelser samt upplevelser innan och under undersökningen. Det finns alltså 

inga tidigare studier kring patientupplevelser av koldioxid efter en kolografiundersökning med 

datortomograf. Författarna vill därför undersöka om och hur länge patienter upplever sig upp-

blåsta i buken det närmsta dygnet efter användning av koldioxid. Kännedom om patientupple-

velsen av koldioxid kan i framtiden användas som information till patienter som ska genomgå 

en kolografiundersökning med datortomograf. Kännedomen kommer även ge röntgensjukskö-

terskan som utför den radiologiska undersökningen en uppfattning om hur koldioxiden påverkar 

patienten. 
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Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka patientupplevelsen av koldioxiden efter en DT-

kolografiundersökning.  
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Material och metod 
 

Till studien används en kvantitativ metod som bygger på en enkät med mätbara värden och som 

ska kvantifieras i tabellform [23] (bilaga 5). Enkäten är utformad med totalt sex frågor som tar 

cirka fem minuter att besvara. Två frågor om ålder och kön samt tre omfattande och relevanta 

frågor relaterade till syftet. Deltagarnas ålder har inkluderats i studien eftersom författarna vill 

ha kännedom om åldersvariationen. Enkäten innehåller även en öppen fråga, där eventuella 

tankar och kommentarer antecknas. Anteckningarna kommer att redovisas i studien genom citat 

om de anses vara relevanta. De frågor som besvarades med rangordnade svarsalternativ delas 

in enligt ordinalskalan i analysen av materialet. Rangordning definieras som att något är större 

än något annat [23, 24]. För att kontrollera att enkäten tolkades på korrekt sätt genomfördes en 

pilotstudie med en mindre grupp testpersoner, som kunde motsvara den egentliga undersök-

ningsgruppen [25]. Totalt deltog 12 personer över 18 år i pilotstudien med varierande ålder och 

kön. De här personerna var inte patienter och kunde därför inte inkluderas i studien.  

 

Urval 

Urval är patienter som ska genomföra en kolografiundersökning med en datortomograf inom 

en tidsperiod på fem veckor våren 2015. Inklusionskriterierna för urvalet är både manliga och 

kvinnliga patienter som är över 18 år och talar och förstår det svenska språket. Patienterna har 

olika hälsotillstånd och bakgrund, och blir kallade på grund av olika frågeställningar och indi-

kationer. Undersökningarna kommer att utföras på en röntgenavdelning i södra Sverige i det 

närområde där deltagarna bor. 

 

Tillvägagångssätt och analys  

En enkät och informationsbrev delas ut till 50 patienter av personalen på datortomografin, i 

samband med kolografiundersökningen (bilaga 5, 6). Anledning till val av antal beror på för-

väntning av eventuellt bortfall [23]. Tillsammans med enkät och informationsbrev skickas det 

även med ett förfrankerat kuvert, för att deltagarna inte ska behöva stå för några kostnader [24]. 

Tanken är att patienterna efter undersökningen skall svara på enkäten i lugn och ro, för att sedan 

returnera enkäten via post tillbaka till det aktuella sjukhuset. Kostnaden för porto och returbrev 

kommer att finansieras av kliniken där studien utförs och där förslaget till studien primärt kom-

mer ifrån. Modaliteten som kommer användas vid utförande av kolografiundersökningarna är 
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en datortomograf av märket Siemens. Den data som samlats in redovisas i analysen med be-

skrivande (deskriptiv) statistik och med hjälp av datorprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Science, version 21) utformas korstabeller [26]. Tabellerna redovisar frekvens 

och procentform hur koldioxiden påverkar patienterna dygnet efter kolografiundersökningen. 

 

Etiska överväganden 

Inför studien har ett skriftligt intyg om godkännande från klinikchef vid aktuell klinik inhämtats 

(bilaga 7). En etisk egengranskning gällande studien har undertecknats av författare och hand-

ledare där det framgår att deltagarna i studien inte utsätts för risker (bilaga 8). För att främja 

hög patientsäkerhet finns patientsäkerhetslagen (2010:659), vars huvudsakliga syfte är att 

skydda patienter inom hälso- och sjukvården [27]. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

är ännu en lag som är till för att skydda patienter. Lagen innehåller bestämmelser om att vår-

danställda inom hälso- och sjukvården ska lyda under tystnadsplikt och får inte lämna ut all-

männa handlingar eller muntligt röja patientuppgifter [28]. Med hänsyn till etiska principer och 

dessa lagar har ett informationsbrev delats ut till deltagarna med information om författarna, 

studiens syfte, enkät och tillvägagångssätt samt varför just den här personen blivit utvald (bilaga 

6). Det informeras även om frivilligt deltagande och att alla uppgifter kommer behandlas kon-

fidentiellt. Konfidentialitet innebär att information och uppgifter uppges i förtroende och ska 

inte avslöjas eller vara tillgänglig för obehöriga personer. Det ska inte finnas någon möjlighet 

att identifiera deltagaren och efter slutförd studie ska insamlad data förstöras [25, 29, 30, 31, 

32]. Patienten ger sitt samtycke att delta i studien då enkäten returneras. Det är viktigt att re-

spektera individens rätt till självbestämmande, som inom hälso- och sjukvård går under begrep-

pet ”autonomiprincipen” [33]. Röntgensjuksköterskan och andra professioner inom medicinsk 

vård ska respektera och ge stöd i patienters beslut gällande sin vård och behandling [3, 4].  
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Resultat 
 

Under en femveckorsperiod delades 50 enkäter ut till patienter som genomgick en kolografiun-

dersökning. Av de utdelade enkäterna returnerades 41 stycken, vilket gav ett bortfall på nio 

deltagare. Datainsamlingen gick problemfritt och alla enkäterna var korrekt ifyllda. Deltagarna 

bestod av 25 kvinnor och 16 män, varav den yngsta deltagaren var 43 år och den äldsta 92 år. 

Resultatet redovisas i frekvens och procentform hur koldioxiden påverkar patienterna dygnet 

efter kolografiundersökningen. Tabellerna visar även frekvens och procentskillnader i svarsal-

ternativ mellan de olika könen. 

 

 

Tabell 1. Upplevd uppblåsthet i buken av koldioxid efter undersökning. 

 Upplevde du dig uppblåst i buken av kol-

dioxiden efter undersökningen? 

Total 

Mycket upp-

blåst 

Lite upp-

blåst 

Inget upp-

blåst 

Kön 

Man 

Frekvens 2 12 2 16 

% av frekvens 4,9% 29,3% 4,9% 39,0% 

Kvinna 

Frekvens 7 14 4 25 

% av frekvens 
17,1% 34,1% 9,8% 61,0% 

Total 

Frekvens 9 26 6 41 

% av total  
 

22,0% 

 

63,4% 

 

14,6% 

 

100,0% 

 

 

I tabell 1 redovisas patienternas upplevda uppblåsthet i buken av koldioxid efter undersökning. 

Majoriteten av de som deltagit, 26 personer, vilket motsvarar 63,4 %, upplevde lite uppblåsthet 

i buken. 6 personer, 14,6 % upplevde ingen uppblåsthet alls, medan 9 personer, 22 %, kände 

sig mycket uppblåsta i buken dygnet efter genomförd undersökning.  

 

Den största procentuella skillnaden mellan könen föreligger under svarsalternativet ”mycket 

uppblåst”, där hela 17,1 % av kvinnorna och endast 4,9 % av männen upplevde mycket besvär 

av uppblåsthet i buken efter undersökning. 
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 Tabell 2. Varaktigheten av uppblåsthet i buken efter undersökningen 

 Hur lång tid efter undersökningen kände du dig 

uppblåst i buken? 

Total 

>1 h 1 - 2 h 3 - 4 h 5 - 6 h 7 - 8 h  8 h < 

Kön 

Man 
Frekvens 5 6 0 3 2 0 16 

% av frekvens 12,2% 14,6% 0,0% 7,3% 4,9% 0,0% 39,0% 

Kvinna 

Frekvens 
 

9 

 

5 

 

4 

 

4 

 

2 

 

1 

 

25 

% av frekvens 
 

22,0% 

 

12,2% 

 

9,8% 

 

9,8% 

 

4,9% 

 

2,4% 

 

61,0% 

Total 

Frekvens 
 

14 

 

11 

 

4 

 

7 

 

4 

 

1 

 

41 

% av total 
 

34,1% 

 

26,8% 

 

9,8% 

 

17,1% 

 

9,8% 

 

2,4% 

 

100,0% 

 

Tabell 2 redogör för varaktigheten av uppblåsthet i buken efter undersökningen, en fråga där 

stor variation bland svarsalternativen förekommer. De flesta, 14 personer, det vill säga 34,1 %, 

har besvarat att de upplevt uppblåsthet i en timme eller mindre. 11 personer, 26,8 %, svarade 

att de i 1-2 timmar upplevde uppblåsthet, vilket gör det till det näst vanligaste svarsalternativet. 

De tredje vanligaste svarsalternativ som även utmärker sig från de övriga är upplevd uppblåst-

het i 5-6 timmar som sju personer, 17,1 % besvarat. 

 

Tabell 3. Koldioxidens påverkan av ytterligare smärta än vanligt i buken efter undersökning 

 

 
Upplevde du att koldioxiden orsakade yt-

terligare smärta i buken än vanligt efter 

undersökningen? 

Total 

Mycket smärta Lite smärta Ingen smärta 

Kön 

Man 

Frekvens 2 5 9 16 

% av frekvens 
4,9% 12,2% 22,0% 39,0% 

Kvinna 

Frekvens 3 13 9 25 

% av frekvens 
7,3% 31,7% 22,0% 61,0% 

Total 
Frekvens 5 18 18 41 

% av total 12,2% 43,9% 43,9% 100,0% 
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Tabell 3 beskriver hur koldioxiden påverkade patienterna till mer smärta än vanligt i buken 

efter undersökningen. De två vanligaste svarsalternativen hade båda en frekvens på 18 personer, 

vilket motsvarar 43,9 %. Det innebär att 36 personer, 87,8 % upplevde att koldioxiden orsakade 

lite mer smärta än vanligt eller ingen ytterligare smärta alls dygnet efter undersökning. Den 

största procentuella skillnaden mellan könen förekom under svarsalternativet ”lite smärta”, där 

31,7 % av svaren var från kvinnor och endast 12,2 % från män. Frekvens och procentmässigt 

upplevde över lag fler kvinnor än män ytterligare smärtor i buken efter undersökning. 

 

Citat från enkätens öppna fråga 

På studiens öppna fråga framkom en del relevanta kommentarer. Vad som i den här studien 

anses relevant är upplevelser som sker dygnet efter undersökningen. Några exempel på infor-

manters kommentarer redovisas nedan i citat. Den öppna frågan var obesvarad på 15 enkäter. 

På 11 enkäter har deltagarna belyst att koldioxiden inte påverkat dem anmärkningsvärt dygnet 

efter undersökningen.  

 

Informant 1-4: ”Ingen påverkan. Allt som vanligt!”, ”Nej. Efter 24 tim. var det inga 

problem.”, ”Ingen påverkan alls.” och ”Nej, tyckte jag var som vanligt!”. 

 

Den mest påverkade upplevelsen och kommentaren som dominerade bland informanterna var 

orolig och gasig i magen. 

 

Informant 5-8: ”Det enda det var att jag var lite bubblig i magen och att jag rapade 

en del.”, ”Magen orolig upp till ett dygn efter undersökningen.”, ”Gaser i magen in-

nan den fungerade normalt.” och ”Mera gasig i magen än vanligt. Trött”. 

 

Ett flertal informanter har också beskrivit avföringsbesvär under de 24 timmarna efter under-

sökningen. 

 

Informant 9-10: ”Jag fick diarré, har haft det till 17,30. Jag har kräks när jag kom 

hem. Men nu mår jag bättre.” och ”Tunn avföring. Gaser i magen.”. 

 

 

I några av kommentarerna har informanterna även berättat att de upplevt nutritionsproblematik. 
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Informant 11–12: ”Det kändes väldigt spänt i magen. Kunde bara äta lite åt gången 

än vanligt. Fick äta i omgångar, hade även ont i magen.” och ”Det bubblade och 

körde i magen hela kvällen, svårt att äta som vanligt.”. 

 

Ett fåtal informanter påpekade även att de drabbats av mer trötthet än normalt dygnet efter 

undersökningen. 

 

Informant 13-15: ”Blev mycket trött”, ”Jag känner mig lite trött dagen efter” och 

”Man kände en påverkan på kroppen under dagen och även på natten efter! Om det 

var koldioxiden eller allmän påverkan på kroppen efter fasta och laxering är svårt att 

avgöra. Själv är jag ju diabetespatient. Fick rejält högt blodsocker 1 – 1 ½ dygn efter. 

Fantastiskt väl mottagen och jätteduktig personal hos röntgen. Tack!” 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  

För att uppnå ett trovärdigt resultat är en hög svarsfrekvens viktigt. Ju högre svarsfrekvensen 

är desto mer tillförlitlig blir studien. Det finns dock problem som kan påverka studiens resultat 

och ett sådant problem är bortfall [26]. Det här hade därför en stor inverkan till vårt val av 

metod eftersom risk för stort bortfall förelåg, då deltagarna skulle besvara enkäten i hemmet 

och sedan returnera den. Författarna ansåg därför att den bästa metoden var att låta personalen 

på datortomografin på aktuell klinik dela ut materialet i samband med patientens undersökning, 

eftersom att risken för glömska och förläggning hos deltagarna annars kunde vara stor. Förfat-

tarna önskade att samla in en stor mängd data för att få ett trovärdigt resultat [26]. Insamlingen 

pågick under en begränsad tid, vilket var anledningen till vårt breda urval, det vill säga varie-

rande kön och ålder samt olika remitterande orsaker.  

 

För att ytterligare minimera risken för bortfall i studien planerades med stor noggrannhet enkä-

tens och informationsbrevets utseende. Enkäten utformades därför så enkel som möjligt. Enkä-

ten fick bestå av sex frågor som tog ungefär fem minuter att besvara. Utseendet på enkäten 

utformades med en luftig och stilren design och på ett sådant sätt att alla, både yngre och äldre, 

kunde ta del av den. Frågorna var tydligt utformade och texten var av större teckensnitt för att 

underlätta läsningen. För att ta reda på om enkätens budskap tolkades på rätt sätt genomfördes 

en pilotstudie. Stor vikt lades även på att utforma informationsbrevet så det skulle vara tydligt, 

lättförståeligt och tolkas rätt av deltagarna. För att ytterligare förenkla för deltagarna och minska 

risk för bortfall skickades det med ett förfrankerat kuvert med ifylld adress [24]. 

 

Författarna anser att valet av metod för insamling av data var bra, eftersom 41 av 50 enkäter 

samlades in. Vi tror att tiden vi lade ner på att utforma enkät och informationsbrev har haft en 

stor betydelse för datainsamlingens höga svarsfrekvens. Även de små förenklingarna som för-

frankerat kuvert och att materialet delades ut i samband med undersökning har bidragit till att 

många personer valt att delta. Från början fanns en rädsla för stort bortfall och vår uppfattning 

var att det skulle vara besvärligt att få patienter att delta. Vi blev positivt överraskade och väl-

digt nöjda med mängden returnerade enkäter vid datainsamlingens slut och tror därför att en 

bra planering och förberedelse av material och metod i längden ger en hög svarsfrekvens [24]. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet belyser att gasen koldioxid som insufleras i colon under en DT-

kolografiundersökning inte medför några större bekymmer för patienten dygnet efter undersök-

ning. Det här visar en benägenhet att stämma överens med tidigare studier som belyser patien-

ters goda tolerans till koldioxid. Gasen är ett snabbt och effektivt radiologiskt verktyg som un-

derlättar diagnostiseringen av patologiska förändringar i colon [34]. Några deltagare upplevde 

dock en påverkan dygnet efter. Upplevelser av obehag och smärta är subjektivt och unikt för 

den enskilde individen, vilket bör finnas i åtanke [35]. Författarna har ingen kännedom om 

deltagarnas underliggande symtom och remissfrågeställningar och har därför inte tagit någon 

hänsyn till de här aspekterna i studien. Vi kan därför inte uttala oss om deltagarnas ökade på-

verkan av koldioxid har något samband med symptom eller grundsjukdom.  

 

I resultatet framkom det att majoriteten upplevde lite uppblåsthet i buken som enligt de två 

svarsalternativ med störst frekvens varade i två timmar eller mindre. Smärtan som koldioxiden 

orsakade efter undersökningen var ”lite smärta” eller ”ingen smärta”. Resultatet tyder därför på 

att användning av gasen koldioxid är en mer skonsam och behaglig metod för patienten efter 

undersökningen än vid användning av luft, som tidigare tillämpades vid kolografiundersökning 

[9, 12, 19]. Resultatet av patienternas upplevelser kan bland annat påverkats av koldioxidens 

förmåga att snabbt ventilera ut ur kroppen, en egenskap luft saknar [9, 12]. 

 

I den första och tredje tabellen framkom stora procentuella skillnader mellan könen. Fler kvin-

nor än män upplevde mycket besvär av uppblåsthet samt att koldioxiden provocerade till ytter-

ligare smärtor i buken än vanligt efter undersökningen. De kvinnliga upplevelserna tenderar 

stämma överens med tidigare studier där kvinnor påvisat löpa en betydligt större risk för kli-

niska besvär och smärttillstånd än män [36]. Orsaken till varför kvinnor upplever mer smärta 

och obehag än män är okänd. Studier tyder dock på att skillnader i smärtkänslighet mellan kö-

nen bland annat kan bero på psykosociala-, hormonella-, genetiska- och stressrelaterade fak-

torer [36, 37].   

 

I den andra tabellen beskrivs ett svarsalternativ som avviker från de övriga, där 17 % har svarat 

att de upplevt en uppblåsthetskänsla i fem till sex timmar efter undersökningen. En faktor som 

tros ha bidragit till det här resultatet är mängd insuflerad gas. Vid kolografiundersökningar hän-

der det ibland att koldioxiden även fyller tunntarm och magsäck, vilket kan ge ett ökat buktryck. 
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Ett väl dilaterat tarmsystem kan ge upphov till illamående hos patienterna. Författarna tror att 

vissa patientgrupper tar längre tid att ventilera ut gasen då deras tarmsystem blivit välfyllt vid 

undersökningen och därmed kan känslan av uppblåsthet upplevas längre [9]. 

 

I studiens öppna fråga hade deltagarna möjlighet att uttrycka sina egna upplevelser av koldiox-

iden dygnet efter undersökningen. Som tidigare nämnt är upplevelser subjektiva och vad som 

en individ upplever som outhärdligt kanske går en annan individ obemärkt förbi [35]. De flesta 

hade lämnat frågan obesvarad, vilket författarna tolkar som opåverkade deltagare. Av de som 

svarat hade en majoritet beskrivit att koldioxiden inte gav någon påverkan. Även här anser för-

fattarna att resultatet ännu en gång tyder på att koldioxid är en lindrig metod för patienterna 

efter kolografiundersökningen [9, 12, 19].  

 

Alla deltagares upplevelser var dock inte problemfria då några informanter redogjorde en pro-

blematik för avföring, gaser, nutrition, rapningar, uppstötningar och trötthet. Författarna tror att 

problematiken med rapningar, uppstötningar och eventuellt nutrition befattas med att tarm och 

magsäck kan ha blivit välfyllda vid undersökningen och därmed ökat buktrycket [9]. 

 

 Om de beskrivna avföringsproblemen orsakats av koldioxiden, eventuell grundsjukdom eller 

förberedelserna inför undersökningen som exempelvis laxering och fasta, är för oss svårt att 

avgöra. Under ett dygn passerar cirka åtta liter vätska mag- tarmkanalen och i princip all vätska 

reabsorberas. Diarré är en vattenliknande avföring som uppkommer då absorptionsförmågan i 

tarmen är nedsatt och en ökad mängd vätska tillförs [38]. Författarna har med tanke på det här 

en teori om att den stora mängden vätska kolografiundersökningen kräver av patienten, både 

före och efter, kan orsaka diarré. Inför undersökningen ska patienten dricka 1000 milliliter vat-

ten blandat med 20 milliliter kontrastmedel under en timme (bilaga 1). Efter undersökningen 

ska patienten även inta en ökad mängd vätska för att kontrastmedlet snabbare ska utsöndras ur 

kroppen [18]. Motilitetsrubbning i colon är en annan orsak till varför diarré kan uppkomma 

[10]. Eventuellt kan det här ha ett samband med läkemedlet Buscopan® som erhåller just den 

här bieffekten.  

 

Informant 15 beskriver en tydlig påverkan på kroppen men kan dock inte avgöra om det är på 

grund av koldioxiden, förberedelser eller annan grundsjukdom. Författarna instämmer med in-

formanten och tror att den kommenterade tröttheten hos deltagarna inte enbart beror på koldi-

oxiden, utan har ett samband med alla moment som ingår i undersökningen.  
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Studiens resultat belyser att koldioxiden inte medför några allvarligare besvär för patienten efter 

undersökningen, vilket påvisar att koldioxid som undersökningsmetod har en hög tolerans hos 

patienterna [34].  Författarna anser därför att en screeningverksamhet skulle vara möjlig att 

utveckla i framtiden. Målet med screening är att tidigt upptäcka patologiska förändringar som 

kan utveckla en malignitet, erbjuda behandling i tid, minska dödlighet och förbättra prognosen 

[39]. Kolografi med DT har på grund av den vanliga malignitetsfrågeställningen utvecklats till 

en accepterad screeningmetod i många europeiska länder som exempelvis England, Belgien 

och Italien. I Sverige är den här metoden dock inte accepterad och godkänd som screeningme-

tod eftersom de svenska förordningarna inte tillåter någon annan screeningverksamhet med jo-

niserande strålning än mammografi. I Sverige sker enbart en kolografiundersökning med DT 

på kliniska indikationer, trots att colorektal cancer är den tredje största cancerformen [9]. I en 

artikel diskuterar författarna för- och nackdelar med en screeningverksamhet med DT-kolografi 

och hur verksamheten skulle kunna vara möjlig, för att i framtiden minska dödlighet och för-

bättra prognosen i sjukdomen [12, 39]. Screeningmetoden ska erbjudas till riskpersoner över 

50 år, med genetiska syndrom och inflammatoriska tarmsjukdomar eftersom de här personerna 

löper större risk att utveckla en colorektal cancer. Det finns dock vissa omdiskuterade hinder 

som skulle kunna försvåra möjliggörandet av en screeningverksamhet. Några farhågor skulle 

bland annat vara radiologernas tid, patientacceptans, joniserande strålning och risk för bifynd 

som kan kräva ytterligare undersökningar och eventuella framtida behandlingar [39]. Forsk-

ningen kring hälsokontroll med DT-kolografi har givit författarna en positiv inställning till scre-

eningverksamhet för riskpatienter, trots de beskrivna farhågorna. Vi tycker att den föreslagna 

åldern på screening patienterna är bra med tanke på att patienter i medelåldern inte är lika strål-

känsliga som yngre patienter och det tar flera tiotals år innan en cancer utvecklas, om den ens 

gör det [13, 14]. Joniserande strålning är farligt i förstora mängder och den bedömda risken att 

drabbas av en stokastisk skada efter joniserande bestrålning är endast fem procent per Sivert 

[14]. Författarna har en förståelse om att en screeningverksamhet kräver bland annat ekono-

miska förutsättningar, utbildad personal, modaliteter, lokaler och så vidare, men anser ändå att 

nyttan med verksamheten är större än skadan, då colorektal cancer kan upptäckas i tid, behand-

las och rädda liv. 

 

Som tidigare nämnt är DT-kolografi en bra metod med hög sensitivitet och specificitet för att 

påvisa eller utesluta colorektal cancer, som är en av de vanligaste frågeställningarna vid den 

här undersökningen [9]. Författarna tror att frågeställningen medför mycket rädsla, ångest och 
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oro, både före och efter undersökningen hos den här patientgruppen, eftersom att cancer är en 

sjukdom som ofta förknippas med mycket lidande och dödlighet. Omvårdnad som innebär vård 

och omhändertagande av sjuka och oroliga patienter, är en av de arbetsuppgifter som ingår i 

röntgensjuksköterskans yrke och föreligger även som riktlinjen ”Röntgensjuksköterskan och 

vårdtagaren” i den yrkesetiska koden [1, 3]. Det är viktigt att vården individualiseras med hän-

syn till patientens behov för en väl genomförd undersökning och för en tillfredställande pati-

entupplevelse, både under men även efter slutförd undersökning [1]. För att minska rädsla, ång-

est och oro hos den här patientgruppen tror författarna att information, kommunikation, tidsan-

passning, lyhördhet och hänsyn är några faktorer som kan ha en betydande inverkan. 
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Slutsats 
 

För att sammanfatta studien så påvisar resultatet att användningen av koldioxid vid kolografi-

undersökning med DT inte påverkar patienternas hälsa på ett negativt sätt efter undersökningen. 

Resultatet kan i framtiden användas som information till patienter som skall genomgå en kolo-

grafiundersökning med DT.  

Antalet deltagare gör studiens resultat trovärdigt, men för ytterligare tillförlitlighet krävs ett 

större urval. Datainsamlingen anses dock vara tillfredsställande då det endast förekom ett bort-

fall på 9 patienter.  

För att få ett mer omfattande resultat där orsaken till varför koldioxiden påverkar kan en för-

djupning utföras genom att ta reda på patientens frågeställning och indikation till kolografiun-

dersökningen. Det här är därför ett förslag på fortsatt studie, för att undersöka om frågeställning 

och/eller indikation har något samband med upplevelsen av koldioxiden. Det här förslaget 

skulle kunna utföras med en annan metod som exempelvis en intervjustudie.        

   

 

Omnämnande 
 

Ett stort tack till verksamhetschefen på aktuell Röntgenklinik, för möjliggörande och finansie-

ring av vår kandidatuppsats. Vi vill också tacka sektionsledaren på datortomografin, som ställt 

upp som kontaktperson under vår kandidatuppsats. Vi vill även ge ett särskilt tack till persona-

len på datortomografin, för hjälp och engagemang med utdelning av vår enkät. Utan er hade 

studien varit svårare att genomföra. Samtidigt vill vi passa på att tacka vår handledare för god 

kontinuerlig handledning under kandidatuppsatsens gång.  
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Bilaga 6 

Informationsbrev 
 

Hej, vi heter Caroline Karlsson och Josefine Larsson och studerar på Hälsohögskolan i Jönkö-

ping, där vi läser vår sjätte och sista termin på röntgensjuksköterskeprogrammet. Vi håller nu 

på och skriver vårt examensarbete där syftet är att undersöka patienternas upplevelse av gasen 

koldioxid dygnet efter en kolografiundersökning (tjocktarmsröntgen) med datortomograf. Vi 

skulle gärna vilja ha dina synpunkter. 

 

Tillsammans med det här informationsbrevet får du en enkät och ett returbrev där portot är 

förbetalt. Enkäten skall du besvara tidigast 24 timmar efter din utförda kolografiundersökning. 

Enkäten innehåller 6 frågor som tar ca 5 minuter att svara på. När du besvarat din enkät ber vi 

dig att så snart som möjligt returnera den via post till Höglandssjukhuset i Eksjö i det förfran-

kerade kuvertet. 

 

Det är frivilligt att delta i undersökningen. Alla insamlade uppgifter kommer att behandlas kon-

fidentiellt vilket innebär att ingen obehörig kan komma åt din besvarade enkät, samt att resul-

tatet presenteras på ett sätt där inget svar kan härledas till dig. Då du returnerar enkäten ger du 

ditt samtycke till att delta i vår studie. Om du väljer att inte delta så kommer inte det att påverka 

din undersökning eller framtida vård. 

 

Det är önskvärt om enkäten besvaras och returneras så fort som möjligt (dock tidigast efter 24 

h efter undersökningen), då det underlättar för oss i vårt arbete.  

Om du har några frågor eller bara är nyfiken på studiens resultat kan du kontakta oss på telefon 

eller e-post. 

 

Caroline Karlsson:   Josefine Larsson: 

070-5725865    070-2126099 

kaca1115@student.hj.se   lajo1227@student.hj.se  

 

Handledare: Åsa Calmell, Röntgensjuksköterska och Universitetsadjunkt. 
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