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Sammanfattning 
 

Vid en datortomografi undersökning av tjocktarmen är laxering ett moment som måste utföras 

för att få ett bra diagnostiskt resultat. Med restavföring kvar i tarmen kan det ge ett falskt utse-

ende som polyper och tumörer.  Många patienter anser att det är laxeringen som är jobbigare 

än själva undersökningen.  

Syftet med studien är att ta studera på patienters upplevelser gällande laxering och se om det 

finns en skillnad i upplevelser mellan kvinnor och män och i laxeringsmetoderna Phosphoral 

och Fecal tagging inför en datortomografi undersökning av tjocktarmen.  

Metod och urval är kvantitativ metod och utförd på två röntgenkliniker i Sverige som använder 

varsin laxeringsmetod. En enkätundersökning med 11 frågor i likert-skala med intervall 1-5 

användes.  

Resultatet angav att kvinnor upplevde det mer jobbigt än vad männen upplevde. Informationen 

uppfattade båda könen som bra och var lätt att förstå. Metoderna urskildes genom att 

Phosphoral var metoden som var mest illasmakande och gav tendens till illamående men en bra 

information. Fecal tagging ansågs som den metod som uppfattades som mest jobbig, gav ten-

dens till magont samt en svårare information att förstå.  

Slutsatsen av studien visade att patienterna var nöjda med information de fick och visste hur 

viktig undersökningen var samt att de skulle kunna göra om laxeringsförberedelse om de be-

hövdes. Det finns utrymme för förbättring inom laxeringstiden, smak och färre laxeringsprepa-

rat. 

 

Nyckelord: Datortomografi, tjocktarms undersökning, laxering, upplevelser, Phosphoral, Fecal 

tagging. 
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Summary 

 
Patients experience of bowel preparation before a computed tomography examination of 

the colon.  

 

Computed tomography examinations of the colon, good bowel preparations are needed to get 

good diagnostic results. Residual stool left in the colon can give a false appearance of polyps 

and tumors. Many patients think the bowel preparation is more difficult than the examination 

itself.  

The aim of this study is to investigate patient experiences of bowel preparation. To see if there 

is a difference in terms of gender and bowel preparation methods.  

The study had a quantitative approach and was performed at two radiology clinics in Sweden 

that use different bowel preparation methods. A questionnaire with 11 questions in likert-scale 

with intervals of 1-5 was used.  

The result indicate that women experiences the bowel preparation as more difficult than the 

men. The information was from both genders perceived as good and easy to understand. The 

Sodium phosphate method was experienced as the most unpleasant and gave tendency to nau-

sea, and information about it was good. Fecal tagging was considered as the most difficult since 

it also gave tendency to stomach pain and came with difficult information. The study con-

cludes that the patient was pleased with the information they received, and knew how important 

the survey was and would may do bowels preparation again if it needed. However, there are 

room for improvement in the time of bowel preparation, the taste and fewer different care prod-

ucts was wanted. 

 

Keywords: computed tomography, bowel preparation, sodium phosphate, fecal tagging, expe-

rience.  
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Inledning 
 

Vid en DT (datortomografi) undersökning av tjocktarmen är laxeringen ett viktigt moment för 

att få ut en så pass bra diagnostik som möjligt. En dålig tarmrengöring kan påverka undersök-

nings kvalitén genom att påverka tolkningen av resultatet efter undersökningen. Vid för mycket 

vätska kan det dölja polyper och är det kvar ren avföring kan det istället skapa skepnaden som 

en polyp eller tumör och ge ett falskt svar. Hur laxeringen har gått beror mycket på patientens 

följsamhet, både själva laxeringen och att patienten följt laxeringsprogrammet men även varit 

följsam under undersökningen som t.ex. håller andan osv. (Neri, et al, 2013). Teknikproblem 

eller för gammal utrustning försvårar också att visualisera eller upptäcka polyper (Gelder, RE., 

2004). Lika så inställningar av utrustnings parametrar är viktiga faktorer som kan påverka 

undersöknings resultat (Pickhardt, PJ., et al., 2003). 

Litteraturgenomgång/Tidigare forskning 
 

Datortomografi undersökning av tjocktarmen används idag i större omfattning i vissa delar av 

landet, det används främst som ett komplement vid en ofullständig koloskopi, eller ett alterna-

tiv för patienter som inte kan medverka pga. nedsatt rörlighet, hög ålder eller handikapp. Da-

tortomografi kan säkerställa diagnos av tjocktarm tumör och möjlige värdefull information 

om påverkan på närliggande vävnader samt andra fynd vid samma undersökningstillfälle.  

Laxerande förberedelser inför DT- tjocktarm upplever patienter som en av de jobbigaste de-

larna jämfört med själva undersökningen. Många studier pågår för att undersöka hur komplet-

tering med andra metoder inom DT- tjocktarm kan minska obehagliga upplevelser för patien-

ten (Taylor, SA., et al., 2003). 

 

För att uppnå bästa DT- tjocktarm undersökningsresultat krävs vissa viktiga förutsättningar,  

t.ex. tarmrengöring och eventuell avföringsmärkning, inblåsning av koldioxid, bildbehandling 

och tolkning. Patientens tarmrengörings förberedelse inför DT- tjocktarm undersökning anses 

som jobbigast. Det finns forskning som pågår för att införskaffa nya metoder som ska underlätta 

för patienten t.ex. att använda avföringsmärkningsmetod (Fecal taggning) eller möjligtvis låta 

bli laxering av tjocktarmen inför DT- tjocktarm undersökning. Det bedöms om polyper even-

tuellt kan identifieras, även dess storlek och form samt densitetsvärden trotts avföring kvar i 

tarmen (Zalis, ME., et al., 2006). Det finns även DT- tjocktarm studier som genomförs med 

speciella feces-markerande ämnen utan tarmrengöring. Det har gett lika bra resultat som en 
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undersökning med fullständig tarmrengöring, men med hjälp av en avancerad elektronisk pro-

grammjukvara för bildbearbetning. Den hjälper till att avlägsna avföringen så att eventuella 

polyper upptäcks (Neri, et al., 2008; Lefere, et al., 2004). De flesta patienter som har reducerad 

tarmförberedelse klarade undersökningen bättre än patienter med fullständig tarmrengöring 

(Taylor, et al., 2008). Med nya kunskaper av framtidsteknikutveckling ökar sannolikt flera del-

tagande i DT- tjocktarm undersökning med ett gynnsamt förberedelse program. Alt. screening 

program för DT- tjocktarm. Vid markering av kvarvarande tarminnehåll kan ett jod kontrast-

medel användas t.ex. Gastrografin eller en bariumsulfat suspension som Tagitol (Macari, et al., 

2005). 

Bakgrund 

Radiografi 
 

Huvudområdet för en röntgensjuksköterska är radiografi. Det är ett tvärvetenskapligt kunskaps-

område som innefattar fyra områden, ”omvårdnad, bild och funktionsmedicin, strålningsfysik 

och medicin”. Radiografi tar även hänsyn till ”individ, familj och samhällsperspektivet”. Det 

innebära möten i olika åldrar och kön men har ett vårdbehov. Mötet är kort och är viktigt att 

patienterna känner förtroende för röntgensjuksköterskan. Röntgensjuksköterskan skall kunna 

”planera, genomföra och utvärdera” sin undersökning och använda sin kunskap till rätt inställ-

ningar vid bildkvalité, stråldos och säkerhet. Radiografin har sin plats även för  

uppfattningen av samspelen ”vårdmiljö, teknik och människa”(Svensk förening för röntgen-

sjuksköterskor, 2012).  

Röntgensjuksköterskans roll 
 

Grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet med människor i alla åldrar och hälso- och 

sjukvårdstillstånd. Kunskaper i omvårdnad krävs för att röntgensjuksköterskor ska kunna eta-

blera och vidhålla en omvårdande relation före, under och efter en röntgenundersökning och 

behandling. Röntgensjuksköterskan ska verka för en god omvårdnad i vård mötet. En av de 

viktiga uppgifterna vid omvårdnad är att på ett ansvarsfullt sätt ge hjälp och stöd genom att 

lyssna och dela med sig av sina erfarenheter (Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod, 2008). 

Han eller hon ska verka för en personcentrerad vård, observera, värdera, prioritera och tillgo-

dose patientens specifika omvårdnadsbehov. Kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskan 
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belyser tydlig att patientens närstående ska bemötas också på ett respektfullt och empatiskt sätt 

(Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012).  

 

Undersökningar och behandlingar utförs alltid med samverkan mellan patient och närstående 

utifrån patientens behov och förutsättningar. Genom röntgensjuksköterskans kunskaper och 

förståelse ska det med hänsyn bidra till interaktion mellan vårdmiljö, teknik och människa i sitt 

yrke. Omvårdnad är därför respektfull och begränsas inte av ålder, hudfärg, trosuppfattning, 

kultur, handikapp, sjukdom, ras eller social status. Att ge patienter information i samband med 

undersökningar och behandlingar samt stödjer patienter inför den fortsatta vårdhändelsen 

(Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod, 2008). Utöver ett ansvar för omvårdnad ska röntgen-

sjuksköterskan ansvara för patientsäkerhet, strålskydd och att ge patienten adekvat information 

relaterat till undersökningen (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012). 

 

Röntgensjuksköterskan som arbetar med ett medicinsk tekniskt arbete inom vårdmiljö, ska 

klara av att ta bilder med en låg stråldos och en bra bildkvalité för att radiologen ska ge en säker 

diagnostik. Utöver detta har röntgensjuksköterskan en yrkesetiskkod att följa som har fyra stora 

grundläggande punkter. 

 

 Röntgensjuksköterskan och vårdtagaren 

 Röntgensjuksköterskan och professionen 

 Röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i vården  

 Röntgensjuksköterskan och samhället. 

 

Detta betyder att röntgensjuksköterskan ska minska smärta och obehag vid undersökning,  

respektera patientens integritet och självbestämmande, minska stråldoser, informera och ge 

stöd, ansvara för sin kunskap, göra rätt för sig etiskt, vara kritisk till sitt egna förhållningssätt, 

samarbeta med andra kollegor, men även att kunna skydda och handleda (Röntgensjuksköters-

kans yrkesetiska kod, 2008).  

En personcentrerad vård  
 

Edberg, Wijk & Castoriano (2009) belyser att en personcentread vård är en vård där patienten 

sätts i focus, att se människan som en unik individ med särskilda omvårdnadsbehov. Männi-

skans liv, självbestämmande och integritet ska respekteras och patientens dagliga liv i eget hem 

eller vid vård på sjukhus ska underlättas (Nordberg, Engström & Nilsson 1994). En individuellt 
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anpassad vård ger alltså goda förutsättningar för en ökad tillfredställelse för patienten samt 

tilliten till vårdpersonal är av stor betydelse för att bygga en god relation. Det skapar förutsätt-

ningar för att en kommunikation mellan parterna kan ske. En bra kommunikation ger en möj-

lighet att information och omhändertagande av patienten underlättas (Edvardsson, 2010). 

Personcentrerad vård blir sekundära delar av arbetet när röntgenpersonal har tidsbrist och litet 

utrymme för att förmedla anpassad information till patienten (Booth, 2008). 

Omvårdnad 
 

Omvårdnad innebär både att bry sig om och ta hand om, de båda aspekterna går inte hålla isär 

och det rör relationen mellan människor, patienter och sjukvårdpersonal. För att en god om-

vårdnad ska kunna ges krävs att röntgensjuksköterskan ska kunna se patientens värdighet och 

sårbarhet, känna och vilja hjälpa, kunna hjälpa och ha möjlighet att hjälpa. Omvårdnad kan 

kräva en viss grad av självuppoffring. Det är inte bara vad man gör som är viktigt utan hur man 

gör det. Inom vården är medlidande viktigt, att röntgensjuksköterskan bör ha förmåga att förstå 

patientens upplevelser som smärta och lidande, glädje och har det svårt. Det är ett hot mot 

omvårdnad om man har känslolöshet (Nordberg, Engström & Nilsson 1994). Ett av de viktiga 

begreppen som Travelbee (1971) har skrivit om är ”omvårdnads teori att människan som indi-

vid, lidande, mening, mänskliga relationer samt kommunikation” en vårdande relation blir inte 

bra om det kännetecknas en brist på trygghet, värdighet samt brist på relevant information och 

kommunikation. En god vårdrelation ger patienten möjlighet att uttrycka det som känns och 

upplevs samt behov. 

Information och kommunikation  
 

Att ge information till patienten i samband med förberedelse till undersökning och behandling 

är en del av röntgensjuksköterskans viktiga uppgifter (Röntgensjuksköterskans yrkesetiska 

kod, 2008). Information utgör även en grundläggande förutsättning för att patientens delaktig-

het möjligt sker i sin vård (Edberg, Wijk & Castoriano, 2009). Röntgensjuksköterskan kan 

tillämpa en av sina viktigaste arbetsuppgifter – patientundervisning genom att informera och 

vägleda patienten T.ex. hur undersökningens förberedelse eller undersökning går till (Bengts-

son, 1999). På en röntgenavdelning möter röntgensjuksköterskan olika grupper av patienten 

med olika individuella behov. För att uppnå ett gott röntgenundersökningsresultat är patien-

tens samarbetsförmåga och delaktighet viktig (Adler & Carlton, 2003). Att anpassa informat-



9 

 

ionen som ges till patienten inför undersökningen har stor betydelse för undersöknings resul-

tat (Edberg, Wijk & Castoriano, 2009). Kommunikation mellan röntgensjuksköterskan och 

patienten blir obegripligt och ofullständigt om facktermer och professionellt vårdspråk an-

vänds enligt Stål (2008). Utbyte av information mellan sjukvårdpersonalen och patienten 

måste hända på så sätt att båda parter kan förstå varandra och bli förstådd. Grunden för kom-

munikation är att informationen ska vara begriplig och meningsfull. Det gäller även informat-

ion som ska skickas hem till patienten inför undersökningen. Det ska vara lättförståelig och 

utformad så att den kan skapa förtroende och tillit för alla som har kontakten med sjukvården 

(Stål, 2008). Med bra kommunikation kan sjukvårdpersonalen hjälpa patienten att bemästra 

sjukdom och lidande samt ensamhet (Travelbee, 1971). 

Tjocktarmens anatomi 
 

Tjocktarmen är belägen i människans överkropp i området buken. Tjocktarmens längd varierar 

från person till person men är i snitt 1,5 meter. Tillsammans med lumen ger det ca 6,5 centimeter 

i diameter. Tjocktarmen eller med den latinska benämning colon har flera olika namngivna 

delar som colon caecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, colon sigmoi-

deum samt rectum. Vid tunntarmens slut startar colon med caecum som sedan börjar med en 

uppåtgående del mot levern även kallat hepar. Den uppåtgående delen är colon ascendens. 

Detta sker på bukens högra sida. Efter colon ascendens börjar colon transversum som går från 

bukens högra sida till den vänstra där mjälten som går under namnet splen ligger. Därefter 

kommer en nedåtgående del colon descendens som går nedåt mot höftbenskammen crista iliaca 

till en ny övergång colon sigmoideum. Därpå tar colon slut och går över till rectum och analka-

nalen canalis analis (Se figur 1.) (Tortora & Derrickson, 2010). 
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Figur 1. Anatomisk bild på colons olika delar. (Egengjord i Microsoft Paint) 

Laxering 
 

Inför en DT undersökning av tjocktarmen finns det olika sätt att utföra laxeringen på. Förfat-

tarna har valt två olika metoder som är dem vanligaste för laxering. Det ena är med hjälp av 

laxeringsmedel Phosphoral® som man tar dagen innan undersökningen. Med Phosphoral laxe-

ras man hemma och när patienten kommer till undersökningen så kan start ske direkt (se bilaga 

1). En annan metod är Fecal tagging, patienten förbereds och laxerar före undersökningen enligt 

föreskrift för tjocktarmen med taggning. När patienten kommer till röntgen får hon eller han 

sitta i väntrummet och dricka 1 liter vatten blandat med kontrastmedel under 1 timme. Därefter 

får patienten vänta ytterligare 1 timme för att kontrasten ska passera till tarmarna (se bilaga 2).  

Phosphoral 

Phosphoral tas i två doser, varje dos innehåller 45 ml som späds ut med vatten. Phosphoral 

används som laxermedel inför röntgen undersökning av tjocktarmen med datortomograf men 

även inför operationer eller endoskopiska undersökningar. Laxermedlet är receptbelagt och ska 

inte användas mot förstoppning. Phosphoral bör inte användas vid ascites, stopp, sår eller in-

flammationer, inte heller vid någon form av stomi. Då det bland annat kan leda till dehydrering. 

Om patienten intar andra läkemedel som är mot njurar, hjärta, lever, antiinflammatoriska eller 

diuretika bör rådgöras med läkare och apotek innan intag med Phosphoral. Biverkningar av 

läkemedlet kan vara illamående, uppblåsthet, diarré, frossa, kraftlöshet och yrsel (FASS.se). 



11 

 

 

Phosphoral ingår i gruppen natriumfosfat och är en av de vanligaste metoderna för att göra rent 

tarmen med. Natriumfosfat är hyperosmotiskt (Haas, S., Andersen, L. & Sommer, T. 2014). 

Det betyder att det kommer en större mängd vätska till tarmen genom tarmväggen än vad tar-

mens slemhinna klarar av att absorbera, det resulterar i en stormängd vätska kvar i tarmen. 

Natriumfosfat hjälper även till att stimulera peristaltiken vilket hjälper till med ett snabbare 

resultat. Laxermedel med natriumfosfat klassificeras som torr, trots den stora mängden vätska 

i tarmen. Andra preparat som t.ex. PEG-baserade medel ger ut en större mängd vätska än natri-

umfosfat. Dock kan torra laxeringspreparat lämna kvar avföring i tarmen som sedan kan härma 

utseendet av polyper (Neri et al., 2013). Laxeringen blir klar inom 24 timmar. I vissa fall oftast 

hos äldre, kan laxering med medel som innehåller natriumfosfat leda till hyperfosfatemi som 

kan i sällsynta fall leda till akut fosfat nefropati. Därför avråder det att patienter med redan 

uttalad kronisk njursjukdom, rubbade elektrolyter, hjärtsvikt eller cirros inte ska använda lax-

ermedlet. (Haas, et al., 2014).  

Fecal Tagging 

Förberedelserna inför DT-tjocktarm undersökning är viktig men mycket påfrestande för pati-

enten. För att undvika detta har många försökt hitta olika metoder för att underlätta, En av 

metoderna kallas Fecal tagging. Det innebär att några dagar innan undersökningen får patienten 

äta föda som vanlig, och sedan laxeras. Två dagar före undersökningen får patienten dricka 

kontrastmedel som är bariumbaserat vid sin måltid. Detta för att kontrastmedlet kommer att 

blandas med maten, vilket ger tarminnehållet en högre densitet än vävnaden runtomkring. Tarm 

vätskan blandas med kontrastmedlet, där av kommer vätskenivån subtraheras och eventuella 

tumörer och polyper visualiseras som annars skulle ha täckts över av vätskan. Denna metod har 

visat sig vara mycket acceptabel utav patienterna, även radiologer har bedömt det lättare att 

hitta fynd även om det finns restavföring kvar i tarmen (Barish & Rocha, 2005). 

 

Barium är effektiv då den nästan inte har någon risk för allergiska reaktioner. Dock har barium 

en låg vattenlöslighet vilket kan göra att taggningen blir ojämn tillsammans med laxeringen. 

Jod kontrast medel har gett ett mer homogent resultat av både vätska och avföring och visar en 

tydlig gräns mellan vätska och luft i tarmen. Jod kontrast har dock visat kunna ge biverkningar 

som illamående och kräkningar, men även i vissa fall mer allvarliga biverkningar som allergiska 

reaktioner. Det är därför bestämt att patienten ska laxeras och inta ett bariumbaserat kontrast-

medel hemma tillsammans med mat. När patienten ankommer till sjukhuset, ges jodbaserat 
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kontrastmedel för att kunna ingripa och ge vård om patienterna får en allergisk reaktion (Neri, 

et al., 2013). 

 

Picoprep ® är ett laxermedel som kan användas vid fecal tagging. Det är ett laxermedel som 

innehåller ämnet natriumpikosulfat som ger ökade tarmrörelser. Ett annat ämne Picoprep inne-

håller är magnesiumcitrat som gör att en ökad vätskemängd blir kvar i tarmen. Patienter bör 

inte använda Picoprep om inte magen töms ordentligt, vid sår, inflammationer, njurproblem, 

förstoppning, eller hjärtproblem. Andra läkemedel som tas regelbundet t.ex. p-piller, diabetes-

medicin, antibiotika eller epilepsi medicin kan hämmas och inte ge samma effekt som tidigare 

vid intag av Picoprep. Vanligaste biverkningarna är huvudvärk, illamående eller proktalgi 

(FASS.se)  

Datortomografi historik och fysik 
 

Datortomografi började utvecklas runt 1917 av Radon, han var en matematiker från  

Österrike som ville bevisa att det fanns en möjlighet att göra 3D bilder från olika projektioner. 

Det stora genombrottet blev sedan från en man vid namn Hounsfield 1967. Det tog flera år för 

Hounsfield att få ut Radons hypoteser till en fungerande maskin och tog hjälp av Oldendoft och 

Cormack som var forskare som arbetat utifrån Radons teorier. 1971 var året då den första da-

tortomografen installerades och användes till försök. Från 1971 har datortomografin ökat 

snabbt, både utvecklingsmässigt och i användandet på patienter, idag används den tredje gene-

rationens datortomografi (Snopek, 2006).  

 

Vid en datortomografi undersökning framstår en beräknad transversell bild av kroppen där det 

visar organ och mjukdelar i kroppen tillskillnad vid konventionell röntgen. Datortomografin är 

utformad så att tätheten i kroppen beräknas i förhållande till vatten och ger en mycket mer 

detaljrik information (Aspelin & Pettersson, 2008). En datortomograf är uppbygg med genera-

tor, röntgenrör och detektorer. Dessa tre är placerade i den stora ringen som patienten åker 

igenom som går under namnet Gantry (Snopek, 2006). Vid datortomografi kan axiella och spi-

ral undersökningar göras (Aspelin & Pettersson, 2008). 

 

En datortomografisk undersökning är uppdelad i tre olika steg. Den första är skanningen av 

patienten för att få in datamaterial (Snopek, 2006). Patienten är placerad i ett rotationscentrum 
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i datortomografin. Det vanligaste idag är att 64 samtidiga snitt. Det är multisnitt eller snittstjock-

leken som avgör hur stor del av patienten som behövs för att bygga upp bilden (Aspelin & 

Pettersson, 2008). Det andra steget är ta in det insamlade data och sedan rekonstruera bilden för 

att få bättre skärpa, upplösning, ta bort brus och rätta upp om patienten legat snett (Snopek, 

2006). När bilden är klar lägger man på rekonstruktionsalgoritmer. Dessa påverkar bruset och 

upplösningen i en bild, det finns flera olika algoritmer, hårda och mjuka som man placerar 

beroende på valt organ och undersökning. Det sista och slutgiltiga steget är att bilden är klar 

och skickas så radiologen kan börja bedöma och ge en diagnos (Snopek, 2006).  

Undersökning av tjocktarmen 
 

Undersökning av tjocktarmen görs ofta på grund av tydliga symtom som t.ex. blod i avfö-

ringen eller viktnedgång. Detta kan vara tecken på tjocktarmscancer och en indikation till da-

tortomografisk undersökning (Tolan, et al., 2007). Vid undersökningens början får patienten 

byta om till sjukhuskläder, det är för att minska risken att patienten smutsar ner sina egna klä-

der och röntgensjuksköterskan får en enklare tillgång att föra in rektalpipen då byxorna erhål-

ler en öppning. Vid undersökningens start får patienten en pvk (perifer venkateter) i ett blod-

kärl som gärna sätts i armvecket. I denna pvk ges kontrastmedel, kontrastmedel injiceras för 

att tydligare kunna urskilja närliggande organ och vävnader på bilden (Silva, et al., 2006). Pa-

tienten har innan undersökningen fått ett formulär att fylla i gällande kontrastmedel, det ska 

röntgensjuksköterskan titta igenom och se om det finns några kontraindikationer. Exempel på 

kontraindikationer är dålig njurfunktion med högt kreatinin värde eller för lågt GFR (glomu-

lärfiltrations hastighet) samt ovanliga muskelsjukdomar. Patienterna får ofta läkemedel Bus-

copan ® 40 mg, det hjälper till att ge avspänning i tjocktarmen, Buscopan ® ska ges med för-

siktighet till patienter med hjärtsvikt, angina pectoris eller mitralisklaffstenos då läkemedlet 

kan ge ökad hjärtfrekvens. En vanlig bieffekt av läkemedlet är muntorrhet (FASS.se).  

 

Patienten informeras om undersökningsförloppet och får ligga på vänster sidoläge. Röntgen-

sjuksköterskan ska sätta in en rektalpip i ändtarmen för att fylla tjocktarmen med koldioxid 

gas. Koldioxiden hjälper till att fylla upp tarmen och visar om det finns någon patologi. Infö-

randet av koldioxid gas kan ge spänningar i magen och kännas som att patienter behöver gå 

på toaletten men det är snabbt övergående. Koldioxiden absorberas automatiskt av kroppen 

genom diffusion och andas ut (Lin, 2010). Koldioxid gas ges cirka 4-8 liter eller tills patienten 
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känner sig riktigt spänd. Risken att för mycket koldioxid gas ges för symptomgivande perfo-

ration är oerhört liten men dock livsfarlig risk. Det krävs dock försiktighet. För snabb tillför-

sel av koldioxid kan upplevas smärtsam eller obehaglig för patienten (Kim, et al., 2007). När 

koldioxiden förs in behöver patienten ligga omväxlande på sida, rygg och mage under under-

sökningen (Metodboken, 2015). Det görs för att luft, eventuell kvarvarande vätska och avfö-

ringsrester ska omfördelas, som annars kan skymma eller till och med likna polyper (Svens-

son, et al., 2002). Bildtagningen utförs i två kompletterande lägen, normalt rygg- och bukläge, 

så att alla segment av tjocktarmen avbildas på tillfredsställande sätt (SBU, 2004).  

 

Undersökningen tar cirka 15- 30 minuter, om det inte sker något särskilt får patienten återgå 

till sina vardagsrutiner och äter som vanligt (Levin, et al., 2008). DT-tjocktarm görs med täta 

snitt därför multiplanrekonstruktioner på DT bilder med hjälp av olika mjukvaror möjliggörs. 

Det framställs även bilder inifrån tarmen, det kallar för virtuella bilder (Macari, et al., 2005). 

Problemformulering 
 

Problemet som ska studeras är patientens upplevelser av laxering som är ett viktigt moment 

inför en DT-tjocktarm undersökning. Patienter upplever ofta att laxeringsprocessen är den del 

som är svårast inför undersökningen (Neri, et al., 2013). Det är både jobbigt psykiskt och fysiskt 

att inte få äta och behöva springa på toaletten. Laxeringsmedlet kan vara illasmakande vilket 

kan leda till kräkning som i sin tur kan göra att laxeringen inte blir fullständig och man kan 

behöva göra om hela proceduren pga. Ett icke fullständigt diagnostiskt bildmaterial. Författarna 

vill veta hur patienten upplever laxeringsprocessen, vad kan man göra bättre eller annorlunda?  

Gav laxeringsmedlet någon effekt? Är informationen tillräcklig inför laxeringen/undersök-

ningen?  I tidigare forskning har det nämnts att vikten med laxering har en stor betydelse oavsett 

tjocktarms undersökning som t.ex. en äldre version med dubbelkontrast tjocktarmen och nuti-

dens DT-tjocktarm. Författarna upplever ingen direkt beskrivning till hur patienten upplever 

laxering och vill därför ta reda på detta i denna studie samt om det är någon skillnad hur olika 

kön upplever, men även om det finns någon skillnad i upplevelser av olika laxeringsmetoder.  
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Syfte 
 

Syftet med studien är att studera patienters upplevelser gällande laxering och se om det finns 

en skillnad i upplevelser mellan kvinnor och män och i laxeringsmetoderna Phosphoral och 

Fecal tagging inför en datortomografi undersökning av tjocktarmen.   
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Material och metod 
 

Denna studie är i en kvantitativ metod, denna metod kan användas för att bearbeta informat-

ion i t.ex. enkätfrågor som författarna har valt att använda (Patell, & Davidsson, 2003). Enkät-

undersökningen innehåller frågor om hur patienterna upplevde laxeringen. Frågorna har kod-

ningsbara svarsalternativ genom 5 olika svarsalternativ, detta ställs sedan upp i tabeller för att 

kunna urskilja svaren. Kostnader kring studien är utskrift utav enkäterna, då de krävs bläck 

och papper som landstingen har hjälpt till med.   

Urval 
Studien har genomförts på två olika röntgen kliniker. Det ena är ett sjukhus i mellersta Sverige 

och det andra är i norra delen av Sverige. Detta har att skett under 8 veckor våren 2015 med 

tillstånd från de båda klinikerna genom e-post/telefon och skriftligt godkännande (se bilaga 

3,4). Patienterna i mellersta Sverige har frivilligt fått svara på dessa frågor medan de sitter i 

väntrummet och dricker ett jod baserat kontrastmedel. Medan patienterna i norra delen av Sve-

rige har frivilligt fått svara på frågorna när de har kommit till röntgenavdelningen och ska byta 

om före undersökningens start. Studien har samlat in data från 47 patienter i olika åldrar och 

kön som ska genomföra en DT-tjocktarm undersökning och har laxerat sig inför den.  

 

Ett brev har utformats med information om varför studien görs och syftet som författarna vill 

få ut av datainsamlingen (se bilaga 5). Detta har på sjukhuset i mellersta Sverige tagits fram när 

de kommit till kliniken samma dag som undersökningen, där de läst igenom och sedan gett 

samtycke. Detta på grund av redan mycket information som medskickas i kallelsen, vid kliniken 

och för att då inte överbelasta patienten. När detta bestämdes hade informationsbrevet redan 

sänds ut på sjukhuset i norra delen av Sverige. De tog istället med brevet som skickats med i 

kallelsen och de har skrivit under när de ansluter till kliniken. Alla patienter på respektive klinik 

får information att de kan avbryta deltagandet.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier  

 

Inklusionskriterier var alla patienter som var bokade till tjocktarmsundersökning med datorto-

mograf under dessa 8 veckor och tillfrågades om de ville delta i studien. Det var ingen bestämd 

åldersgräns och patienterna som deltog var svensktalande då enkäten innehöll endast svensk 

version. Exklusionskriterier var att patienterna inte fick vara dementa då svaren inte skulle bli 

tillförlitliga.   
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Dataanalys 
 

Studiens datainsamlings metod var en enkätundersökning med elva frågor i likert-skala med 

gradering 1-5 med svar stämmer inte och instämmer helt (se bilaga 6). Datainsamlingen är 

numrerad genom kodningen av frågorna och sedan beräknat av deskriptiv statistik, denna an-

vänds för sammanfatta det insamlade materialet. Detta har gjorts i tabeller utifrån datapro-

grammet Microsoft Excel. Utifrån det insamlade data har analys skett i form där författarna 

jämfört svaren i respektive frågor med de olika könen. Detta har sedan ställts upp i stapeldia-

gram. Dessa jämförelser har sedan skett från de båda landstingen varför sig genom att kunna 

jämföra de olika metoderna som de olika landstingen använder sig utav för att sedan se om 

metoderna ger skillnad i svaren.  

Etiska överväganden 
 

Enligt offentlighet och sekretesslagen SFS (2009:400) är det förbjudet för myndigheter som 

landstinget och som röntgensjuksköterska att berätta vad som hörs eller ses på jobbet genom 

tystnadsplikt. Vidare kommunikation muntligt eller skriftligt med de hanteringar du arbetar ge-

nom får inte föras vidare. Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod ställer krav att göra rätt för 

sig etiskt, men även att behandla patienter med olika kön, ålder, handikapp och etnicitet likvär-

digt. Röntgensjuksköterskan ska likaså kritiskt granska sin yrkesutövning, ha rätt kunskap och 

utföra ett professionellt arbete och följa ALARA-principen (As Low As Resonable Achie-

vable), vilket betyder att ha en låg stråldos men som fortfarande leder till adekvat diagnostiskt 

underlag.   

 

Etikprövning av forskning som avser människor SFS (2003:460) i Sverige, ställer krav på es-

tiskt handhavande av planerade forskningsprojekt. Det är viktigt att materialet behandlas kon-

fidentiellt att ingen kommer att veta vem som har deltagit mer än författarna som gör studien 

och röntgensjuksköterskorna som arbetade dessa dagar på de respektive klinikerna. Studien 

ska genomföras med god kvalitet och följa forskningsetiska principer och konfidentiella reg-

ler. Det innebär att ingen känner till individens persondata, ingen kommer att veta vem som 

svarat och det är frivilligt (Ejlertsson, 2003). En egengranskning (se bilaga 7) av högskolan 

Jönköping är gjord och avser att kandidatuppsatsen är etiskt rätt.  
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Resultat 
 
Totalt deltog 47 informanter i studien, 22 män och 25 kvinnor. Av dessa var 22 (8 män och 14 

kvinnor) från ett sjukhus i mellersta Sverige och 25 (14 män och 11 kvinnor) från ett sjukhus i norra 

Sverige.  

 

Jag tyckte laxeringen var jobbig 

 

Figur 2. Resultat av frågan ”Jag tyckte laxeringen var jobbig” uppdelat i kön, totalt och metod. 

 

Under den första frågan ”Jag tyckte laxeringen var jobbig” (figur 2) svarade 12 (48 %) av kvin-

norna, att de instämde helt att laxeringen var jobbig. Däremot instämde endast 3 män (13 %) 

att laxeringen var jobbig. Fördelat på laxeringsmetoderna, visade svaren att 10 (40 %) av de 

som laxerat med Phosphoral instämde mycket eller helt i att det var jobbigt, medan 12 (55 %) 

av de som laxerat med Fecal tagging instämde mycket eller helt i att det var jobbigt (figur 2).  

 

Av kvinnorna var det 10 (40 %) som instämde mycket eller helt i att laxeringsmedlet smakade 

illa, medan 4 (16 %) upplevde illamående och 3 (12 %) magsmärtor samt 8 (32 %) hungerkäns-

lor. Motsvarande siffror för männen visade att 10 (43 %) instämde mycket eller helt i att laxe-

ringsmedlet smakade illa, medan 1 (5 %) blev illamående och 2 (10 %) hade magsmärtor samt 

5 (22 %) upplevde hungerkänslor. Fördelade på laxeringsmetoder svarade 17 (68 %) av de som 

fick Phosphoral att det smakade illa medan 3 (14 %) av de som fick Fecal tagging att det sma-

kade illa.  
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Jag tyckte laxeringstiden var lagom lång 

 

Figur 3. Resultat av frågan ” Jag tyckte laxeringstiden var lagom lång” fördelat i kön, totalt och metod.

  

Frågan om laxeringstiden var lagom lång (figur 3) var det 3 enkäter som inte var fullständigt 

ifyllda så totalt antal var 44 patienter. Av kvinnorna instämde 14 (60 %) mycket eller helt i att 

laxeringstiden var lagom och 21 (92 %) upplevde god effekt av laxeringen. Av männen in-

stämde 7 (33 %) att tiden för laxering var lagom lång och 21 (90 %) upplevde god effekt.  

 

Jag vet hur viktig laxeringen är inför resultatet 

 

Figur 4. Resultat av frågan ” Jag vet hur viktig laxeringen är inför resultatet” fördelat i kön, totalt och 

metod. 
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Patienterna som genomgått en laxeringsprocess angav att de hade kännedom om vikten av att 

laxera för att erhålla ett bra diagnostiskt resultat. Detta visade 79 % av kvinnorna och 67 % av 

männen (figur 4).  

 

Jag skulle kunna tänka mig att göra om laxeringen vid behov 

 

Figur 5. Resultat av frågan ” Jag skulle kunna tänka mig göra om laxeringen vid behov” fördelat i kön, 

totalt och metod. 

 

Av kvinnorna var det 20 (52 %) som skulle kunna tänka sig göra om laxeringen vid behov och 

motsvarande siffra för männen var 10 (48 %). En större skillnad visade sig gällande laxerings-

metoder, där 15 (68 %) av de patienter som laxerat med Phosphoral skulle kunna tänka sig att 

göra om detta vid behov, medan 7 (32 %) av de som laxerat med Fecal tagging var positiva till 

detta (figur 5).  
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Jag fick tillräckligt med information kring laxeringen

 

Figur 6. Resultat av frågan ” Jag fick tillräcklig information kring laxeringen” fördelat i kön, totalt och 

metod. 

 

Informationen inför laxering upplevdes tillräcklig och lätt att förstå av båda könen, där 19 (86 

%) av de som fått information gällande Phosphoral var av denna uppfattning medan motsva-

rande siffra för information gällande Fecal tagging var 10 (45 %) (figur 6).  

 

Patienternas citat från tips och förbättring fråga 
 

Angående tips och förbättring som patienterna har möjlighet att skriva sina kommentarer vad 

de ansågs bör förbättras om tarmrengöring förberedelse, har några patienter skrivit: 

 

”E- Z cat blandning med vatten och att skulle fördelas” 

”Verkningstiden för laxermedlet stämde inte. Det stod effekt inom 1 timme men det tog för mig 

6 timmar för mig.” 

”Det gjorde att jag fick stanna hemma i onödan från jobbet utan lön. Hade kunnat arbeta. Den 

här förberedelsen gäller inte som läkarbesök.” 

 ”Är osäker om allt tömts i tarmen- hade kanske behövt längre tid? börja tidigare?” 

”Om man använder sugrör och tar sugröret långt bak i halsen känner man inte smaken lika 

tydligt och är lättare att få i sig laxermedlet”. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Kvantitativ metod ansågs lämplig att samla in och bearbeta informationsdata för att studera 

patientensupplevelse och möjlighet att nå ut en större population patienter (Patell och Davidsson, 

2003) och göra det som studeras mätbart samt att resultaten presenteras numeriskt (Andersen & 

Gamdrup, 1994). Patienterna fick information om studien på två olika sätt beroende på var pa-

tientens tillhörighet sjukhus. Patienterna som var från mellersta Sverige använde sig utav Fecal 

tagging laxeringsmetoden. De som hade tid för DT tjocktarm underökning här får så pass 

mycket information hemskickad i samband med kallelse, därför skulle det undvikas att ge pa-

tienten överbelastning med för mycket information på engång. Därför valde författarna att fråga 

om patienten kunde tänkas delta och lämnade enkätfrågorna vid patienten ankomstregistrering 

på undersökningsdagen. Det stämmer överens med Nordberg, et al(1994) om att patientens 

självbestämmande och integritet ska respekteras för att patientensvård kommer att underlättas. 

Här har patienten tid och möjlighet att bestämma lämna samtycket och svara på enkätfrågor 

under tiden patienten dricker peroral kontrast inför undersökningen samt kunna få svar på sina 

funderingar. Sedan kan de lämna enkäten till reception, personal eller på avdelnings postlåda. 

Därför blev det kanske inga bortfall och enkäten fick fullständig svar.  

 

Patienterna som tillhör norra sjukhuset använde sig av Phosphoral laxeringsmetod. De fick 

istället ett brev med hem som skulle kryssas i och ta med till undersökningen, där de gav sitt 

godkännande och sedan där få enkäten. Sedan fick patienterna svara på enkäten i lugn och ro 

innan undersökningens start och det ingick i den uttalade undersökningstiden. Detta även för 

att patienten inte ska behöva stanna extra länge efter undersökningen då patienten redan är ut-

mattad, trött och hungrig efter att behövt springa på toaletten och inte ätit de senaste 24 tim-

marna. Det gäller även här att bra och fungerande kommunikation som underlättar omhänder-

tagandet till patienten (Edvardson, 2010). 

 

Det insamlade data på 47 patienter är ett relativt litet urval, men på grund av kort insamlingstid, 

oturlig lågproduktion med lite bokningar anser författarna att 47 patienter är av lagom rang för 

att kunna få ut ett tillräckligt resultat. Bortfall uppstådde på en del frågor från sjukhuset i norra 

Sverige, detta kan vara en enkel miss då patienten inte uppmärksammat att det fanns en baksida 

på pappret. Det kan även bero på då patienten känt att den inte hunnit igenom frågorna innan 
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undersökningens start, eller att patienten kände att frågan inte var relevant. Resultatet blev inte 

sämre på kvalitet och trovärdighet som Ejlertsson (2003) nämner att om en studie har för många 

bort fall, kan det bidra till osäkert i resultaten.  

 

Enkätundersökningen var utformad i Word och det stod även tydlig information om hur pati-

enten skulle göra. Frågorna var uppdelade i intervallsvar med 1 är” stämmer inte alls” och 5 är 

”instämmer helt”, och sedan skulle patienterna ringa in det svar som de ansåg passade bäst med 

patientens upplevelse. Under insamling av data har författarna delat upp svaren där 1 stämmer 

inte alls, 2 stämmer lite mer än 1, medan 3 stämmer mer, 4 stämmer mycket och 5 instämmer 

helt. Detta gjordes för att underlätta tolkningen av svaret och att kunna få fram resultatet i 

stapeldiagram.  

 

Med öppna frågan i enkäten framkom patienternas tips och förslag till förbättring. Det är bra 

att enkäten finns utrymme för extra kommentarer, där har patienterna möjligt att utrycka sig 

ytterligare det som saknas i enkätsfrågorna, då studien har möjligt att förstå patienters upple-

velse något djupare. Detta betyder att ämnet som belyst är relevant och en möjlighet till förbätt-

ring.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet av enkätantal som samlades in på respektive klinik var ojämnt med 22 respektive 25 

stycken. Totalt var det 22 män och 25 kvinnor från båda klinikerna som svarade. Detta visar en 

lätt skillnad i antalet kvinnor och män. Enligt Nordberg et al (1994) är det viktigt att veta vad 

patienten kände, tyckte och tänkte genom upplevelser som smärta, glädje och lidande för en 

god vård kan ges. Travelbee, (1971) nämner även att en god vårdrelation ges genom patienters 

möjlighet att uttrycka sina upplevelser. ”Att uppmärksamma vårdtagarens upplevelser av obe-

hag och smärta och lindra dessa genom adekvata åtgärder” Det tas även upp i kompetensbe-

skrivning för röntgensjuksköterskan (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012). 

 

Laxeringen var väldigt jobbig ansåg kvinnorna. Det visades en skillnad mot männen som hade 

flest svarsalternativ att laxeringen inte var så jobbig. En teori till detta kan vara om det har något 

att göra att männen anses tåla mer än kvinnor eller att de inte var manligt nog att kryssa i en 
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hög siffra är svårt att veta och inget vi kan avgöra, men som röntgensjuksköterskan vid vård-

mötet ska kunna erbjuda ett gott stöd och hjälp genom att lyssna och dela med sig av sina 

erfarenheter (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2008).  

 

Patienterna som använde sig av Phosphoral metoden upplevde att det var jobbigt, medan pati-

enterna som använde sig av Fecal tagging metoden upplevde mycket mer jobbigt. Enligt Barish 

& Rocha (2005) ansågs det att Fecal tagging metoden var en metod som föredrogs då den upp-

levs som acceptabel av patienterna. Men med detta resultat kan man inte helt säga att patienterna 

upplever detta fullt ut, utan att Fecal tagging metoden ansågs som den jobbigaste laxeringsme-

toden. Skillnaden kan bero på olika faktorer, tiden för att utföra laxeringen på är längre och 

flera olika laxeringsmedel (bilaga 2) som patienten måste använda sig utav.  

 

Båda könen gav det ett tydligt resultat att laxeringen var det illasmakande med övervägande 

antal under instämmer helt. Vid jämförelse av laxeringsmetoderna gav det intressanta svar. 

Phosphoral metoden gav ett tydligt svar att det var mest illasmakande. Fecal tagging däremot 

var något mindre illasmakande än Phosphoral metoden. Om detta har någonting att göra mellan 

könen är svårt att säg smaken är ett sinne som varierar från person till person. Därför är det 

viktigt som röntgensjuksköterskan att kunna prioritera, observera, värdera för patientens speci-

fika omvårdnadsbehov (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012). 

 

Illamående och ont i magen upplevdes däremot inte av patienterna när det gäller könen. En liten 

skillnad dock mellan metoderna är att Phosphoral metoden kan ge en större chans till att bli 

illamående då en del patienterna som hade angett det. Trots laxeringsmetoderna visade främst 

att de inte fick magont vid laxeringsintag men det visade dock lätt skillnad på Fecal tagging 

metoden som några patienter hade det. Patientlidande är något man vill underlätta och med 

denna enkät visar det är något som inte förekommer i en stor mängd men kan förekomma. Det 

är viktigt som röntgensjuksköterskan kunna se patienters sårbarhet, värdighet, smärta och li-

dandet för att kunna hjälpa dem (Nordberg et al, 1994). 

 

Hungerkänsla upplevde inte kvinnorna medan männen gjorde det. Vilket betyder att männen 

kände sig hungrigare än kvinnorna. Att inte få äta på flera timmar kan vara påfrestande för 

patienterna och påverka psykiskt. Däremot ger laxeringen ganska stora mängder vätska som 

ska intas vilket gör att patienterna kanske klara av hungern på ett positivt sätt (bilaga 1). Laxe-

ringsmetoderna visar att patienterna som intagit Phosphoral blev hungrigare än de patienterna 
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som intagit Fecal tagging. En teori till detta kan vara att patienterna som laxeras med Phosphoral 

bara startar sin laxering och endast får använda flyttande kost, medan patienterna som använder 

sig utav Fecal tagging metoden får äta som vanligt två dagar före undersökningen och tar mer 

laxermedlet i flera doser som kanske kan leda till större mättnadskänsla (bilaga 1 & 2).  

 

De sista sex frågorna var istället uppdelade i en mer allmän upplevelse inför laxeringen hur 

informationen varit och om laxeringstiden var lagom lång. Grunden till laxeringen byggs ge-

nom informationen (Edberg et al, 2009).D.v.s. informationen bakom laxeringen att veta varför 

man behöver en laxering, vad den gör för nytta och hur man som patient underlättar både sig 

själv och personal inom sjukvården genom att vara delaktig och försöka så gott det går trots en 

jobbig process, detta togs upp för att informationen utgör en grundläggande förutsättning för 

att patienterna ska bidra till en delaktighet. Om patienten får en bristfällig information och inte 

vet hur den skall gå till väga kan hela laxeringen bli fel och kan behövas göra om på grund av 

ett dåligt diagnostiskt underlag, men även påverka negativt genom att behöva göra om den job-

biga processen. T.ex. Vid gällande informationen och dess preparat måste patienterna läsa och 

förstå för att lyckas göra rätt. Man ska inte heller glömma bort strålningsfaktorn att patienten 

får en dubbeldos strålning vilket inte heller är bra (Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod, 

2012). Användningen av det svenska språket är också en viktig punkt vid informationsformu-

lering. Den ska vara enkel, lättförståelig, tydlig samt inte för mycket facktermer (Ståhl, 2008). 

Den ska vara begripligt och meningsfull (Travelbee, 1971). Detta gäller även informationen 

som skickas ut. På detta sätt ska informationen skapa en förståelse och kunskap samt tillit till 

sjukvården. Det kan förbättras genom att bifoga eventuella extra relevanta adresslänkar i in-

formations blad, i fall patienten vill fördjupa sin kunskap i detta tema. Bra och relevant inform-

ation som ges i samband med undersökningen och behandling kommer att stödja patienter inför 

den fortsatta vårdhändelsen (Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod, 2008).  

 

Att patienterna vet varför de laxerar sig är en viktig grundförutsättning för ett bra resultat som 

vi tidigare har nämnt. Patienterna måste veta varför de ska laxera sig och detta är viktigt att det 

kommer fram i informationen (bilaga 1 & 2). Effekten av laxeringsmedlen var inte någon tve-

kan om. En artikel av (Neri, E., et al., 2013) nämndes att Phosphoral ska ha en klar effekt inom 

24 timmar som är den tiden patienten laxeras innan undersökningen börjar, vilket stämdes med 

verkligheten. 
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Slutsatser 
 

Slutsatsen i denna studie visade att patienter upplevde laxeringen som en jobbig process med 

kvinnorna som största andelen, men Fecal tagging var den jobbigaste laxeringsmetoden. 

Phosphoral var laxermedlet som var mest illasmakande och även de laxermedel som gav störts 

chans till illamående medan Fecal tagging gav större chans till magont. Patienterna som intagit 

Phosphoral ansågs vara mer hungriga än patienterna som intog Fecal tagging. Effekten av lax-

ermedlen var god gällande både kön och metod. Metoderna visade att patienter med Phosphoral 

är mer positiva till att behöva göra om en laxering medan patienter med Fecal tagging visade 

ett sämre resultat.  

 

Patienter oavsett metod, visste hur viktig laxeringen var för att ge ett bra diagnostisk resultat. 

Informationen ansågs könsmässigt som bra och var lätt att förstå, däremot gav metoderna skill-

nader som visade att Fecal tagging metoden inte var lika bra och förståelig som vid Phosphoral.  

 

Vi vill med denna slutsats komma fram till att vi gjort en studie med resultat för att få en enklare 

förståelse hur patienter upplever laxeringen och vad som upplevs mer eller mindre besvärligt 

vilket kan leda till framtida forskning för att utveckla ett bra laxermedel och metod som är 

gynnsammas för patienter ska genomgå DT tjocktarmundersökning.  

 

Förslag till fortsatt forskning är att göra studier om röntgensjuksköterskans upplevelse och be-

mötande vid patienter som ska utföra en DT colon undersökning med kvalitativ metod. 
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Bilaga 2.  
 

Förberedelser inför undersökningen CT colon undersökning 
 

Tillsammans med kallelsen får du recept på laxermedel, två påsar kontrastmedel (E-Z 

Cat Dry) samt anvisningar för laxermedel och kontrastmedel. 

 

• 2 dagar före undersökningen 

Drick kontrastmedlet E-Z Cat Dry enligt anvisning. 

 

• Dagen före undersökningen 

Drick laxermedlet Picoprep enligt anvisning i kallelsebrevet samt drick resterande 

mängd E-Z Cat Dry. (OBS! Kasta anvisningen som medföljer 

Picoprepförpackningen.) 

 

Läkemedel 
Är du njursjuk eller har diabetes, rådgör med din behandlande läkare om hur du ska 

Förbereda dig inför undersökningen. 

 

Ta ordinerad nödvändig medicin under hela förberedelsetiden. Undantag bulkmedel 

såsom Lunelax, Visiblin eller vetekli som inte ska intagas de tre sista dagarna före 

undersökning. Medicinerar du med tabletter som innehåller ämnet metformin ska du 

Kontakta din läkare och rådgöra om medicineringen. Exempel på läkemedel som 

innehåller ämnet metformin: Glucophage, Metformin, Eucras, Janumet, Cometact. 

 

 

Anvisning för kontrastmedel E-Z CAT DRY 
 

E-Z Cat Dry är ett pulver innehållande bariumkontrast. Det färgar eventuellt 

Kvarvarande innehåll i tjocktarmen. 

 

Påsarna blandas i 1 liter vatten och dricks enligt denna anvisning. 

Obs! Rör om ordentligt innan varje portion tas. 

 

Två dagar före undersökningen 
Du får äta mat som vanligt och ska börja dricka E-Z Cat Dry. 

• Till lunch: 2 dl av E-Z Cat Dry-blandningen (rör om innan) 

• Till middag: 2 dl av E-Z Cat Dry-blandningen (rör om innan) 

 

Dagen före undersökningen 
Du får inte äta någon fast föda utan måste följa anvisningarna för laxering med 

Picoprep. 

• Kl 07:00 – Picoprep enligt bifogad anvisning 

• Kl 09:00 – Drick 2 dl av E-Z Cat Dry-blandningen (rör om innan) 

• Kl 13:00 – Drick 2 dl av E-Z Cat Dry-blandningen (rör om innan) 

• Kl 17:00 – Drick 2 dl av E-Z Cat Dry-blandningen (rör om innan) 
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• Kl 18:00 – Picoprep enligt bifogad anvisning 

 

 

Anvisning för laxermedel Picoprep 
 

Picoprep är ett tarmsköljningsmedel som verkar genom att öka vattenmängden i 

Avföringen och framkalla diarré. Tarmen ska vid undersökningen vara ordentlig 

rengjord. 

 

När du tagit Picoprep kan du förvänta dig täta tarmtömningar. Medlet börjar oftast 

verka inom 1 timme. Smörj gärna in ändtarmsöppningen med fet salva för att undvika 

hudirritation. 

 

Dagen före undersökningen 

 
Från du börjar ta Picoprep och fram till undersökningen får du inte äta någon fast 

föda men viktigt att du dricker cirka 3 liter klar dryck under laxeringstiden, se 

nedanstående exempel: 

-Vatten -Saft -Silad soppa 

-Sportdryck -Kaffe, te -Fruktjuice utan fruktkött 

-Läsk -Buljong -Resorb vätskeersättning (finns på apoteket) 

Använd gärna druvsocker för att få extra energi. 

 

Kl 07.00 – Picoprep dos 1 

• Istället för frukost, drick 2 glas dryck innan du tar Picoprep. 

• Blanda 1 påse Picoprep med 1 glas kallt vatten och rör om i 2 – 3 minuter och drick. 

• Drick minst 1 glas vatten efteråt. 

• Fortsätt dricka 1 – 2 glas klar dryck varje timma resten av dagen, inklusive E-Z Cat 

Dry. 

 

Kl 18.00 – Picoprep dos 2 

• Drick 2 glas dryck innan du tar Picoprep. 

• Blanda 1 påse Picoprep med 1 glas kallt vatten och rör om i 2 – 3 minuter och drick. 

• Drick minst 1 glas vatten efteråt. 

• Fortsätt dricka resten av kvällen. 

 

Undersökningsdagen 
Du får dricka klar dryck på morgonen. 

 

 

Versionsnummer 1 Gäller från 2015-01-01 

Ansvarig Sektionsledare CT Godkänt av Metodansvarig radiolog. 

http://intra.rjl.se/info_files/infosida30699/Anvisning_for_kontrastmedel_e_z_cat_dry.pdf 

http://intra.rjl.se/info_files/infosida30699/Anvisning_for_laxermedel_picoprep.pdf 

http://intra.rjl.se/info_files/infosida30699/CT_tjocktarm_information.pdf 

 

 

 

 

http://intra.rjl.se/info_files/infosida30699/Anvisning_for_kontrastmedel_e_z_cat_dry.pdf
http://intra.rjl.se/info_files/infosida30699/Anvisning_for_laxermedel_picoprep.pdf
http://intra.rjl.se/info_files/infosida30699/CT_tjocktarm_information.pdf
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Bilaga 4. 
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Bilaga 5.  

Information till dig som ska göra en datortomografisk undersökning av 

tjocktarmen. 

 
Ta med denna lapp till undersökningen och ge till röntgensjuksköterskan! 

 
Hej!  

Vi heter Hanna Nilsson och Kim Pham och läser sista terminen på Röntgensjuksköterskepro-

grammet på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi håller nu på att skriva vår kandidatuppsats och har 

valt att göra en studie av patienters upplevelser av laxering inför en datortomografisk under-

sökning av tjocktarmen. 

 

Avsikten med denna uppsats är att lära oss mer hur patienter upplever laxering och hur vi som 

röntgensjuksköterskor ska förbättra att omhänderta dig som patient.   

 

Du kommer på dagen då du gör undersökningen, innan undersökningens start få möjlighet att 

svara på några påståenden. 

 

Enkätsvar kommer att behandlas konfidentiellt och det du svarar kommer inte att kunna spåras 

till dig som person. Det är frivilligt att delta och du kan, när som helst, avsluta ditt deltagande.    

Tack för din medverkan! 

 

Jag samtycker till den här enkätundersökningen: 

 

…………………………………………………………. 

Underskrift   Den   /     2015 

 

Om du vill ha mer information eller ha frågor om studien, du är välkommen att Kontakta stu-

denten:  

  

Student: Epost 

Telefonnummer 

 

Handledare:  
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Bilaga 6.  

Enkätfrågor 
 

Information: Till dig som genomgått laxering inför undersökningen av tjocktarm. Vi vill  gärna 

att du ska svara på följande påståenden genom att ringa in den siffra du anser passar dig 

bäst. Du kan svara mellan 1-5 där 1 är svagast och 5 är starkast. Alltså ringar du in 1 om du 

anser att påståendet inte stämmer alls, och nummer 5 om det instämmer helt.  

 

Tack på förhand! 
 

Kön: 

 

Man   Kvinna 

    

 

 

 

Ålder:  

 

 

1. Jag tyckte laxeringen var jobbig. 

 

1 2 3 4 5     

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 

2. Jag tyckte att smaken av laxeringspreparatet var illasmakande. 

 

 1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 

3. Jag blev illamående av laxeringen. 

 

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

  

4. Jag fick ont i magen efter laxeringsintag. 

 

 1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 

5. Jag fick hungerkänsla under laxeringen. 

 

 1 2 3 4 5 
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Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 

 

6. Jag tycker laxeringstiden är lagom lång. 

 

 1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 
7. Jag vet hur väl laxeringen är inför resultatet. 

 

 1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 

8. Jag tycker laxeringspreparatet gav effekt. 

 

 1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 
9. Jag skulle kunna tänka mig att göra om det, om det behövs. 

 

 1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 

10. Jag fick tillräcklig information kring laxeringen. 

 

 1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

 

11. Jag tycker informationen av laxeringsförberedelsen var förståelig. 

 

 1 2 3 4 5 

Stämmer inte alls    Instämmer helt 

 

Tips till förbättring: 
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