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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Patientupplevelse, information, colon, datortomografi 

 

Bakgrund: Många patienter som genomgår en DT-colonundersökning upplever att både 

förberedelser och själva undersökningen är krävande och ansträngande. Genom väl 

formulerad och tydlig förhandsinformation samt att undersökande personal har ett gott 

bemötande och individanpassar kommunikationen kan leda till en positiv patientupplevelse. 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur patienten upplever förhandsinformationen och 

personalens information från två olika sjukhus samt att jämföra resultaten med varandra. 

Metod: Studien är en kvantitativ studie där patienter som utfört DT-colonundersökningar har 

blivit tillfrågade att anonymt fylla i en enkät efter undersökningens slut. Ett strategiskt urval 

har gjorts där inklusions- och exklusionskriterier har tillämpats. Enkätens resultat har 

analyserats i statistikprogrammet SPSS.  

Resultat: Patienterna var överlag nöjda med förhandsinformationen, en viss procentuell 

skillnad visar att patienterna från sjukhus B var mer nöjda än sjukhus A. Patienterna från 

båda sjukhusen upplevde att informationen från personalen var bra och patienterna var nöjda. 

Inga signifikanta skillnader mellan de två sjukhusen kan påvisas i denna studie.  

Slutsats: Överlag var studiens deltagare nöjda med både förhandsinformationen samt 

personalens information. Trots att det inte fanns någon signifikant skillnad visade resultatet 

att deltagarna på sjukhus B var nöjdare, procentuellt sett, än sjukhus A gällande både 

förhandsinformation och personalens information.  
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ABSTRACT 

Keywords: Patient experience, information, colon, computed-tomography 

 

Background: Many patients who participate in CT-colonography find the preparations and 

the examination itself to be hard. A plain and well written information letter, as well as good 

communication and patient-centered care from the hospital staff could make the patient 

experience better. 

Aim: The aim of the study is to investigate how patients from two different hospitals 

perceive both the information letter and the oral information from the staff and compare to 

each other. 

Method: The study is a qualitative study. Patients have been asked to fill out a survey at the 

end of their examination. The patients have been strategically selected, inclusion- and 

exclusion criterias have been adapted. The result of the survey has been analyzed in SPSS. 

Results: In general the patients were pleased with the information letter. The patients at 

hospital B were to some extent more satisfied than the patients at hospital A. The majority of 

the patients from both hospitals were satisfied with the information from the hospital staff. 

Although the result showed some percentage difference between the hospitals, no significant 

difference was shown.  

Conclusion: Overall the participants of the study were satisfied with both the information 

letter and the information from the hospital staff. Although there were no significant 

differences, the result showed that the patients from hospital B were more satisfied than the 

patients from hospital A in all senses.  
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BAKGRUND 

Tjocktarmscancer och undersökningsmetoder 

Tjocktarmscancer ligger på tredje plats på listan av vanligaste cancerformerna i Sverige. 

Riskfaktorer för att drabbas av tjocktarmscancer är relaterade till livsstil, kost med hög 

fetthalt och låg fiberhalt, rött kött och hög alkoholkonsumtion skapar en högre risk för att 

utveckla tjocktarmscancer. Även rökning är en riskfaktor. Personer med olika 

tarmsjukdomar, till exempel ulcerös kolit och Chrons sjukdom löper större risk att drabbas. 

Majoriteten av de som drabbas är mellan 65-84 år, endast 5% av de som drabbas är under 50 

år (Socialstyrelsen, 2013). Den vanligaste orsaken till att patientens läkare remitterar 

patienten för en undersökning av tjocktarmen är på grund av förändrade avföringsvanor 

(Moore & Dodd, 2013).  

 

I Europa anses koloskopi som standardundersökning vid misstanke om malignitet i 

tjocktarmen, också kallad colon. Koloskopi innebär att en slang med en kamera i änden förs 

in via ändtarmen till colon för att undersöka tarmen i realtid. Fördelen med en 

koloskopiundersökning är att i samband med undersökningen kan eventuella polyper 

avlägsnas, något som i ett senare skede kan utvecklas till malignitet. Datortomografi (DT) av 

colon är en radiologisk teknik för att avbilda patientens tjocktarm, denna undersökning görs 

vid frågeställning malignitet i colon. Det som gör att DT-colonundersökning kan ses som ett 

bättre alternativ än koloskopi är att det är mer kostnadseffektivt samt att det är lägre 

deltagande hos patienterna vid koloskopiundersökningar, mellan 5-10% fler deltar i en 

DT-colonundersökning än koloskopi. Även om fler patienter deltar i undersökningen anser de 

fortfarande att förberedelserna är betungande, men själva undersökningen uppfattas som 

mindre jobbig är koloskopi. Studier visar att reducerad tarmrengöring skulle kunna leda till 

att fler patienter skulle vilja delta i en DT-colonundersökning då det inte finns några bevis för 

att möjligheten till diagnostiken skulle försämras (Sali & Regge, 2016). 

 

Teknik och diagnostik 

Datortomografiundersökningar går ut på att skapa transversella, också kallade axiella, snitt 

över önskat undersökningsområde, för att skapa dessa bilder används joniserande strålning. 

Bilderna kommer inte bara komma att visa organens anatomi utan också vävnaders täthet i 
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jämförelse med vattnets täthet. Hög täthet ger en ljusare avbildning där exempelvis skelettet 

avbildas i vitt och luft som har mycket låg täthet avbildas i svart. Vid bildtagning placeras 

patienten på en brits som flyttar sig i vågrät riktning, britsen placeras i önskat läge. I 

datortomografens gantry finns röntgenrör och detektor, dessa snurrar i 360° runt patienten 

och skapar en axiell bild av patienten. Därefter flyttar sig britsen, röntgenrör och detektor 

roterar ännu ett varv och ännu en axiell bild avbildas. Detta kallas sprialavsökning, en 

kontinuerlig förflyttning av britsen sker samtidigt som röntgenrör och detektor roterar. För att 

ta bilder från diafragma till symfysen tar cirka 10 sekunder (Aspelin & Pettersson, 2008). 

 

Förberedelserna startar dagen innan undersökningen då patienten intar laxermedel peroralt för 

att tömma tarmen på fekala massor, patienten får endast inta klar vätska fram tills dess att 

undersökningen är klar. Undersökningen startar med att patienten får en infart i armen där 

hen senare kommer att få kontrastmedel, patienten får också Buscopan genom infarten om 

inga kontraindikationer finns, det är läkemedel som får musklerna i tarmarna att slappna av 

(FASS, 2012). Därefter får patienten ligga på sidan och en rektalpip förs in i ändtarmen, för 

att få optimal avbildning så blåses koldioxid in i tjocktarmen genom pipen från en insufflator. 

Koldioxiden som pumpas in från insuffilatorn tas upp av blodet och försvinner från kroppen 

genom utandningsluften. Två liter fylls på medan patienten ligger på ena sidan, patienten får 

sedan vända sig till ryggläge där en ännu en liter fylls innan patienten får ligga på motsatt 

sida. Minst fyra liter koldioxid krävs för att fylla tjocktarmen och förflyttningarna hjälper 

koldioxiden att fördela sig i tarmarna. I och med injektionen av Buscopan slappnar tarmarna 

av och jobbar inte för att trycka ut luften igen vilket tarmarna normalt skulle ha gjort, detta 

minskar även smärtan för patienten då magen blir mycket spänd. När detta är gjort läggs 

patienten på mage och därefter börjar bildtagningen. Första serien tas nativt i bukläge över 

hela colon, från och med flexurer till och med rectum. Därefter vänder sig patienten till 

ryggläge där nästa serie tas, ca 70 sekunder innan serien startar får patienten intravenös 

kontrast, detta för att ev tumörer laddar upp med kontrast och de kan bli tydligare att se på 

bilderna. Bilder tas från två olika håll då eventuell kvarvarande avföring/vätska kan skymma 

tumörer, när patienten byter håll hamnar vätskan på motsatt sida med hjälp av tyngdlagen. 

Om patienten har svårt att ligga på mage kan även bilder tas när patienten ligger i höger- och 

vänsterläge istället för buk- och ryggläge (Metodboken, 2016).  
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Patientinformation 

Tillsammans med kallelsen till undersökning finns ett informationsbrev till patienten som 

beskriver hur förberedelserna och undersökningen går till (Bilaga 4A & 4B). Under 

undersökningens gång berättar och förklarar röntgensjuksköterskan som utför 

undersökningen om vad hen gör och vad nästa steg i undersökningen är. En grupp av 

radiologer, andra läkare och röntgensjuksköterskor har tillsammans tagit fram riktlinjer för 

hur information, förberedelser och undersökningen bör gå till vid en DT-colonundersökning. 

De beskriver bland annat att texten som finns i informationsbladet skall vara mycket lättläst, 

texten ska vara förståelig av en tolvåring. De anser även att det bör finnas informationsblad 

översatta till de minoritetsspråk som är de vanligaste i området. Telefonnummer och 

mejladress till någon som jobbar med undersökningen, röntgensjuksköterska eller radiolog, 

bör finnas med i informationsbladet eller kallelsen för att patienten ska kunna ställa frågor om 

det är något de undrar över. De föreslår att det kan finnas hänvisning till en video eller annan 

visuell information som handlar om undersökningen för de som har svårt med läsning och de 

vanligaste frågorna och svaren bör finnas med på informationsbladet. De menar också att 

information om var man som patient kan vända sig om symtom från undersökningen inte går 

över efter ett par timmar, exempelvis uppsvälld mage eller smärta i magen. För patientens 

säkerhet och välbefinnande rekommenderar gruppen att personal som jobbar med 

undersökningen bör genomgå en mindre utbildning som handlar såväl om tekniken och 

fysiken som patientomhändertagande (Burling, 2010). 

 

I en intervjustudie med 17 patienter som genomgått DT-colonundersökning, gjord i Sverige, 

var syftet att beskriva patienternas tillfredsställelse av informationen innan och under 

undersökningen. Den visar att några av patienterna upplevde den skriftliga informationen 

otillräcklig, de uppger att de fick läsa texten flera gånger för att förstå då de ville göra rätt för 

att inte ställa till problem under undersökningen. Patienterna berättar även att personalen gav 

ett gott bemötande, de kände sig lugna när röntgensjuksköterskan individanpassade 

informationen och genom att sköterskan berättade förloppet av undersökningen så gav hen 

patienten en känsla av delaktighet och trygghet. Några patienter påpekar att sköterskans 

förmåga till humor gav en avslappnad miljö och de upplevde att hen visade välmening och 

fick patienten att må bättre. Patienterna beskriver upplevelsen av förberedelserna som 

påfrestande och undersökningen beskrivs som fysiskt obehaglig. Detta är dock något 
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patienterna var villiga att acceptera för att få svar på vad som besvärade dem (Kustrimovic & 

Lundgren, 2013). 

 

Studier visar att patienter generellt har funderingar om hur en röntgenundersökning ska gå 

till. I en undersökning genomförd i USA fick patienter som skulle genomföra någon form av 

röntgenundersökning svara på frågor om information och förståelse om just sin undersökning. 

Av deltagarna fick 78% information från sin remitterande doktor angående hur 

undersökningen skulle gå till. Av dessa var 70% nöjda med informationen de fick, resterande 

valde istället att öka sin förståelse genom att söka på internet samt att fråga vänner och 

bekanta. Drygt hälften av alla deltagare i studien var intresserad av att i förväg få diskutera 

undersökningen med en radiolog eller någon annan kunnig inom röntgen (Rosenkrantz & 

Flagg, 2015). En annan studie påvisar ungefär samma resultat, studien är gjord med syftet att 

förbättra patienthanteringen baserat på det resultat som studien visade. Enkäter delades ut till 

190 personer på en röntgenavdelning där de flesta patienter utreds, har eller har haft cancer. 

Studien undersökte patienternas förväntningar och upplevelser av mottagandet på 

avdelningen, informationen angående undersökningar och själva undersökningarna. Cirka 

90% av deltagarna var nöjda med bemötandet i reception och tillgången på personal. Av de 

tillfrågade upplevde 50% oro och nervositet inför undersökningen, mestadels på grund av 

resultatet. Av dessa var 17% oroliga inför själva undersökningen, där nämns faktorer såsom 

rädsla för röntgenstrålning och oro för smärta och obehag under undersökningens gång. I 

studien framkommer det att 71% tyckte det var mycket bra med informerande broschyrer och 

11% tyckte att remitterande läkare inte hade gett tillräcklig information inför undersökningen. 

En annan intressant aspekt som framkommer i studien är att 36% uppger att personal som 

utförde undersökningen inte hade presenterat sig med namn eller professionalitet, vilket var 

något 66% uppger att de vill att personal ska göra. Av deltagarna ville 82% bli informerade 

av röntgenpersonal innan undersökningen, speciellt inför DT- och 

magnetkameraundersökningar, patienterna ville veta eventuella risker, hur undersökningen 

skulle gå till och hur de skulle få tillgång till svaret. Det uppkommer även att patienterna ville 

förstå varför undersökningen ska genomföras, vad remitterande läkare söker efter och varför 

har man valt den modalitet som är vald (Ollivier et al., 2009). 
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Personalens bemötande och patientens upplevelse 

I en studie genomförd i Storbritannien svarade drygt 2000 personer på frågor angående 

DT-colonundersökningar, syftet med studien var att kartlägga patienternas upplevelse av 

undersökningen, patienterna som blev tillfrågade att delta i studien deltog i ett 

screeningprogram efter att det har upptäckts spår av blod i avföringen. Drygt 85% av 

deltagarna i denna studie var innan undersökningen nöjd med förhandsinformationen 

gällande hur den skulle gå till och hur resultatet skulle bli efteråt. Efter att patienterna hade 

genomgått undersökningen fick de svara på hur väl de tyckte att informationen stämde in på 

den faktiska undersökningen. Resultatet av detta var att 75% av patienterna var nöjda och 

resterande fjärdedel tyckte att undersökningen var värre än vad som hade framgått av 

informationen. Av deltagarna upplevde 15% smärtor i rektum eller buken efter 

undersökningen, men i stort sett alla upplevde samtidigt att de blivit behandlade med respekt 

och integritet av personalen. Denna studie genomfördes på många olika sjukhus i 

Storbritannien och resultatet som presenterades var en sammanställd siffra, vilket innebär att 

patienterna uppfattade informationen och undersökningen olika beroende på var de 

genomförde den (Plumb et al., 2016). Patienter upplever till viss del obehag, känner att de 

inte har kontroll över situationen och att det är en jobbig upplevelse, en del känner sig även 

oroliga för själva undersökningen och vad de kommer att hitta. (Von Wagner et al., 2012) 

Upp till 75% av patienter som gör en röntgenundersökning upplever att det är personalens 

beteende och kommunikation som avgör om patientupplevelsen är positiv eller negativ vid en 

röntgenundersökning (Rosenkrantz & Pysarenko, 2016). 

 

Många patienter upplever att DT colon är en fysiskt krävande undersökning då både 

förberedelser och undersökningen kan uppfattas som smärtsam och jobbig. Enligt en 

intervjustudie med 32 deltagare där syftet var att undersöka patientens individuella 

upplevelse av undersökningen för att i slutänden kunna förbättra patientens upplevelse, 

framkommer det att tre komponenter uppfattades som mycket jobbiga, den första var 

fyllnaden av koldioxid i tarmen, patienten upplevde till mesta del obehag. Den andra 

komponenten som uppfattades jobbig var att hålla andan vid bildtagningen, detta tyckte 

patienter var jobbigt då de inte hade blivit informerade om att de skulle hålla andan i förväg 

och att de inte visste hur länge de behövde göra det. Patienter uttryckte att de var rädda att de 

skulle förstöra bildtagningen om de inte klarade att hålla andan. Det som patienterna också 
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upplevde som jobbigt var värmekänslan i kroppen som uppstår vid intravenöst injicerat 

kontrastmedel, de som upplevde detta jobbigt hade inte fått momentet förklarat för sig i förtid 

och därmed blev de rädda eftersom att de inte visste vad som skedde. Studien beskriver också 

att en del av patienterna kände sig generade under undersökningens gång, en patient berättar 

att det var en lättnadens känsla när personalen lämnade undersökningsrummet vid 

bildtagningen (Von Wagner et al., 2009).  

 

För många patienter är bemötande och kommunikation med vårdpersonal en viktig del av 

sjukvårdsvistelsen. En viktig komponent för att detta ska bli så bra som möjligt är 

inställningen hos personalen. Många patienter upplever vissa aspekter som särskilt viktiga i 

sin helhetsupplevelse. Generellt sett är det allra viktigaste att personalen lyssnar på patientens 

problem och bekymmer för att på bästa sätt kunna föreslå den bästa möjliga vården. En annan 

aspekt som lyfts fram som viktig är att kunna ha en dialog och diskussion med 

vårdpersonalen, för att själv kunna bli införstådd i sitt vårdbehov och vilka undersökningar 

som är nödvändiga att göra. Studier visar att patienter uppskattar om de får en förklaring till 

varför de ska genomföra en viss undersökning och samtidigt får utförliga svar på eventuella 

frågor de har på förhand (Janisse & Tallman, 2017). 

 

Problemformulering 

Av de som insjuknar i tjocktarmscancer är ca 65% över 65 år och vanligaste åldersgruppen är 

80-84 år (Socialstyrelsen, 2013). Författarna till denna studie har flertalet gånger under 

verksamhetsförlag utbildning noterat att detta är något som syns vid undersökningarna, de 

flesta patienter är äldre och har svårt med förflyttningar vilket gör undersökningen ännu 

jobbigare för patienten utöver de jobbiga förberedelserna och smärtan under undersökningen. 

Författarna har också upplevt att en stor del patienter som genomgår 

DT-colonundersökningar tycks påvisa rädsla och osäkerhet gällande undersökningen i sig. 

Studier visar att patienter som lider av en allvarlig sjukdom, till exempel cancer blir mer 

tillfredsställda om de möter personal som genom en god kommunikation kan informera och 

inkludera patienterna i deras vård. (Bredart, Bouleuc & Dolbeault, 2005) 
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Syfte 

Syftet med arbetet var att undersöka hur patienterna på två olika sjukhus uppfattar 

informationen gällande DT-colon undersökningar, dels genom förhandsinformation från 

röntgenavdelningen samt genom röntgensjuksköterskan i undersökningsrummet. Syftet var 

även att jämföra patienternas upplevelse av informationen från de två sjukhusen och se om 

det fanns någon skillnad. 

 

Frågeställningar 

1. Upplever patienterna att informationsbladet ger en adekvat och tillfredsställande 

beskrivning av hur förberedelser och undersökningen går till? 

2. Är patienterna nöjda med den information som ges av personal i 

undersökningsrummet? 

3. Finns det någon signifikant skillnad av patientupplevelser mellan de två olika 

sjukhusen, gällande olika informationsblad och på personalens information under 

själva undersökningen? 

 

METOD 

Design 

Denna studie är en kvantitativ jämförande undersökning. En enkät har delats ut till patienter 

på två olika sjukhus och resultatet har samlats in, analyserats och jämförts. Utifrån studiens 

frågeställningar har denna metod valts för att på bästa sätt kunna besvara syftet med 

undersökningen. 

 

Urval 

Urvalet var strategisk där patienter som passar in i inklusions- och exlusionskriterier 

tillfrågades om deltagande. Inklusionskriterier var att patienten skulle vara över 60 år och att 

det var första gången patienten deltog i en DT-colonundersökning. Exklusionskriteriet var att 

patienten inte får lida av demens eller någon annan psykisk nedsättning. Mellan 20 och 30 

patienter från varje sjukhus tillfrågades om de ville delta i studien efter undersökningens slut. 

Några bortfall skedde under studiens gång, två patienter kunde inte delta på grund av 

språkbarriärer, en var blind och fyra var dementa.  
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Kontext 

Studien har genomförts i sjukhusmiljö. Patienter har i samband med sitt besök på 

röntgenmottagningen vid respektive sjukhus fått en enkät tilldelad sig. Efter att patienterna 

genomgått sin undersökning har de fått möjlighet att svara på enkäten. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enkäten bestod av nio frågor och var huvudsakligen kvantitativ (Bilaga 1). Enkäten var 

baserad på Vårdförbundets verktyg MiniKUPP för röntgen men modifierades av författarna 

för att bättre passa in i studien (Vårdförbundet, 2001). Enkätens första fråga erhöll 

information om patientens kön och mättes i nominalskala. Fem frågor handlade om 

patientens upplevelse av informationen de erhöll från kallelsen och vilken information de 

saknade att få. Tre frågor handlade om patienternas upplevelse av personalens information 

under undersökningen. Sju av dessa frågor mättes i ordinalskala, där varje svarsalternativ 

tilldelades en siffra för att kunna göra en statistisk analys. För två av dessa frågor hade 

deltagarna även möjlighet att lägga till en skriftlig kommentar. Två av frågorna bestod av 

öppna frågor där deltagarna hade möjlighet att svara med egna ord.  

 

Tillvägagångssätt 

Alla vetenskapliga artiklar som är presenterade i detta arbete har tagits fram med hjälp av den 

medicinska vetenskapliga databasen PubMed. I Pubmed har följande MeSH-termer använts: 

ct-colonography, patient experience, information, communication. Dessa sökord har lett till 

ett stort antal resultat i form av artiklar. Genom att kombinera sökorden med varandra och 

bortse från artiklar äldre än 15 år har resultaten blivit färre och mer relevanta för denna 

studie.  

 

I arbetet har även ett fåtal källor utan vetenskaplig grund använts för att komplettera 

innehållet. Dessa källor omfattar information från studentlitteratur, Svenska staten, ett 

svenskt sjukhus samt en branschorganisation för läkemedel. Den information som har 

tillhandahållits har varit övergripande om ett specifikt ämne eller område.  

 

Efter att projektplanen hade blivit godkänd av examinator kontaktades röntgenavdelningar på 
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två olika sjukhus i mellansverige med en förfrågan om att delta i studien, de kontaktade fick 

ta del av vår projektplan för att kunna sätta sig in i vad studien skulle handla om och hur ett 

deltagande skulle gynna deras verksamhet. Ett av sjukhusen tackade nej med motiveringen att 

de ville ha ett godkännande från en etisk kommitté, vilket ej var möjligt. Därefter tillfrågades 

ett annat sjukhus om deltagande vilket de var positiva till. Innan enkäterna delades ut 

behövdes verksamhetschefernas underskrift från respektive röntgenavdelning på varsin 

ansökningsblankett (Bilaga 3).  

 

Enkäterna delades ut i samband med undersökningarnas slut, då fick patienterna förfrågan om 

deltagande och möjlighet att sätta sig i den hytt där de byter om för att i enskildhet bestämma 

om de ville deltaga och svara på enkäten i lugn och ro, utanför hytterna fanns en svarslåda där 

patienten kunde lämna in sin enkät. På sjukhus A delades enkäterna ut vid fyra tillfällen, vid 

första tillfället hade nio patienter en inbokad undersökning varav en uteblev och två ville inte 

delta i studien vilket resulterade i sex insamlade enkäter. Vid det andra tillfället var åtta 

patienter inbokade för undersökning, alla dök upp och tre valde att avstå från att delta vilket 

resulterade i fem insamlade enkäter även denna gång. Vid tredje tillfället var åtta patienter 

inbokade och tre enkäter samlades in, samma gällde vid fjärde tillfället. Vid de två senare 

tillfällena var det totalt fyra stycken som inte passade in i inklusions- och 

exklusionskriterierna och tillfrågades därför inte om deltagande. Totalt var det 28 patienter på 

sjukhus A som tillfrågades om deltagande och totalt svarade 17 stycken. Sjukhus B hade ett 

annat upplägg gällande deras DT-colonundersökningar, de hade två patienter inbokade för 

denna undersökning per vardag. Totalt fanns enkäten ute på kliniken 13 vardagar, på grund 

av helgdagar missades tre möjliga dagar att dela ut enkäterna på, dessutom hade sjukhus B 

personalbrist och därför neddragningar på undersökningar. Cirka 20 personer tillfrågades om 

att deltaga i studien varav tolv valde att delta. 

 

När enkäterna var insamlade kodades svaren, de olika könen tilldelades varsitt nummer samt 

de olika sjukhusen blev tilldelade varsitt nummer. De olika svarsalternativen kodades med 

nummer från noll till fem.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna i denna studie har svarat på enkätundersökningen helt anonymt utan möjlighet för 
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någon att kunna urskilja vem som har svarat vad. Inga uppgifter av personlig karaktär har 

samlats in. Studien har varit frivillig att delta i och patienterna har utan att behöva nämna 

någon specifik anledning haft möjlighet att avstå deltagande, studien följer de 

rekommendationer som finns (Vetenskapsrådet, 2016). Deltagarna har i samband med 

utdelandet av enkäten även fått tillhanda ett informationsblad med information om denna 

studie och vad syftet har varit (Bilaga 2). Verksamhetscheferna på de två röntgenavdelningar 

där studien har genomförts har tagit del av projektplanen och skriftligen givit sitt medgivande 

och godkännande till att genomföra arbetet (Bilaga 3).  

 

Bearbetning och analys  

Studien analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS 23. I SPSS gjordes varje 

kvantitativ fråga i enkäten om till en variabel och bestod av mellan fyra till sex olika 

svarsalternativ. Varje svarsalternativ tilldelades en siffra för att på ett enkelt sätt föra in datan 

i programmet. För att kunna jämföra de båda sjukhusen skapades även en variabel för 

Sjukhus A och en för Sjukhus B.  

 

Studiens frågeställningar ett och två presenterades i löpande text där texten kompletterades 

med diagram för att underlätta för läsaren. Dessa diagram togs fram i SPSS och visar 

resultatet för utvalda frågor från Sjukhus A och Sjukhus B jämsides med varandra för att 

enkelt kunna se skillnader och likheter mellan de två sjukhusen. Den tredje frågeställningens 

syfte var att jämföra Sjukhus A med Sjukhus B och detta gjordes genom en statistisk analys i 

SPSS. Den analysmetod som användes var Mann-Whitney U som är ett icke-parametriskt test 

som används för att mäta skillnader mellan två oberoende grupper och se om det finns någon 

signifikant skillnad. I studiens analys eftersträvades signifikansnivån p<0,05. 

 

RESULTAT 

Syftet med studien har varit att undersöka hur patienter vid två olika sjukhus har tagit del av 

informationen angående datortomografiundersökning av tjocktarmen, där de dels har fått 

svara på flervalsfrågor samt kunnat lämna egna kommentarer. En statistisk analys har gjorts 

av det insamlade materialet som består av totalt 29 enkäter varav 17 från Sjukhus A samt 12 

från Sjukhus B.  
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Patientens upplevelse av förhandsinformationen 

Fem utav frågorna i enkäten (Bilaga 1) behandlade det som berör studiens första 

frågeställning som handlar om att ta reda på hur patienterna upplevde informationsbladet som 

skickades med kallelsen. 

 

Förstod patienterna informationen i kallelsen? 

På första frågan i enkäten frågades det efter om patienten hade förstått informationen som 

skickades med kallelsen, se tabell 1 för att se respektive sjukhus svar, svaren anges i procent.  

 

Majoriteten av deltagarna vid både sjukhus A och B svarade att de tyckte att det var antingen 

lätt att förstå eller mycket lätt att förstå. Det var ett procentuellt högre antal vid sjukhus B 

som ansåg att det var mycket lätt att förstå. Ingen deltagare vid något av sjukhusen ansåg att 

informationen var mycket svår att förstå. Ingen valde heller att svara att de inte fått något 

informationsbrev. 

 
Förstod patienterna informationen om hur förberedelserna skulle gå till? 

Andra frågan på enkäten sökte efter svar på om patienten, genom att läsa informationen som 

skickades med kallelsen, förstod hur förberedelserna inför undersökningen skulle gå till. 

Majoriteten på båda sjukhusen svarade att informationen var mycket lätt eller lätt att förstå. 

15 





Det var procentuellt fler på sjukhus B som svarade att det var mycket lätt att förstå. Dock var 

det även 25% på sjukhus B som tyckte informationen var mycket svår att förstå till skillnad 

från sjukhus A där ingen valde att svara svår eller mycket svår att förstå, se tabell 2.  

 
 
Förstod patienterna informationen om hur undersökningen skulle gå till? 

På sjukhus A var det lika många deltagare som svarade att det var lätt att förstå informationen 

hur undersökningen skulle gå till, som antalet som svarade att det var varken lätt eller svårt 

att förstå. På sjukhus B ansåg majoriteten att det var mycket lätt att förstå, vilket var 

procentuellt betydligt högre jämfört med sjukhus A, se tabell 3.  
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Vad saknade patienterna i informationsbladen? 

En öppen fråga i enkäten handlade om patienten önskade att något mer hade stått med i 

informationsbladet, sex av patienterna på sjukhus A valde att svara.  

● “Det stod att man kunde ta druvsocker, ska det vara tablettform eller flytande?”  

● “Jag saknar information om biverkningar av mediciner”  

● “Saknas information om uppföljning, vad händer efter undersökningen?”  

● “Vad är klar dryck?”  

● “Luddig info om dryck, röntgen tog inte 1,5 timme” 

● “Hur/om jag skulle dricka på morgonen innan undersökningen, jag fick ringa och 

fråga” 

På sjukhus B valde två att svara på den öppna frågan. 

● “Jag uppfattade informationen tillräcklig” 

● “Hur man reagerade på laxermedel och hur länge de håller i” 

 

Kände patienten tveksamhet eller någon annan känsla inför undersökningen? 

På frågan om patienten kände någon tveksamhet till att utföra undersökningen efter att ha läst 

informationsbladet svarade majoriteten att de inte kände någon tveksamhet. Se tabell 4. 
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Enbart 12 % från sjukhus A och 9% från Sjukhus B kryssade i det sista alternativet där det 

fanns möjlighet att beskriva en annan känsla än tveksamhet, de på sjukhus A svarade: 

● “Fanns inget val”  

● “Lugn och trygg”  

Respektive sjukhus B: 

● “OK” 

 

Patientens upplevelse av personalens information 

Resterande frågor i enkäten berörde andra frågeställningen som undersökte hur patienten 

upplevde personalens information i undersökningsrummet.  

 

Gav personalen någon information angående undersökningen i undersökningsrummet? 

Patienterna fick frågan om personalen informerade hur undersökningen skulle gå till under 

undersökningens gång. En mycket stor del av patienterna på båda sjukhusen svarade att de 

instämmer helt. Ingen av patienterna svarade instämmer inte alls på något av sjukhusen. Se 

tabell 5.  
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Förstod patienterna informationen de fick av personalen? 

Patienterna tillfrågades om de förstod den information som personalen gav angående 

undersökningen. Ingen från varken sjukhus A eller B valde att svara mycket svår att förstå 

eller jag fick ingen information. Överlag förstod patienterna informationen de fick av 

personalen. Det var procentuellt fler som svarade mycket lätt att förstå på sjukhus B än på 

sjukhus A. Se tabell 6. 
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Saknades någonting från personalen? 

Sista frågan var en öppen fråga där patienten fick möjlighet att beskriva om de saknade något 

från personalen vid undersökningen. Tre stycken från sjukhus A svarade på frågan  

● “Mycket vänlig och omtänksfull personal” 

● “Personalen mycket tillmötesgående” 

● “Jättetrevlig”.  

En från sjukhus B svarade på den öppna frågan 

● “Inget” 

 

Fanns det några signifikanta skillnader mellan sjukhusen? 

P-värdet för studiens frågor var som tidigare nämnts satt till p<0,05. Studiens resultat mättes 

med hjälp av Mann-Whitney U test där det påvisades att p-värdet vid samtliga frågor var 

högre än 0,05 (Tabell 7). Detta innebär att ingen signifikant skillnad har kunnat påvisas vid 

någon av frågorna utan tenderar att visa ett relativt jämlikt resultat mellan de båda sjukhusen.  

 

 

DISKUSSION 

Överlag bedöms patienterna från båda sjukhusen nöjda med förhandsinformationen och 

framför allt med informationen från personalen, dock visar studien att patienterna från 

sjukhus B, procentuellt sett, verkar mer nöjda med förhandsinformationen än sjukhus A. 

Genom att granska resultatet i denna studie samt informationsbladen från de båda sjukhusen 

kan det anses att det finns utrymme för förbättringar. Inga signifikanta skillnader har 

påträffats mellan de två sjukhusen gällande informationsbladen personalens information vid 
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undersökningen i denna studie, trots att det finns stora procentuella skillnader i resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

På sjukhus A svarade 58% av deltagarna att de inte kände någon tveksamhet inför att 

genomföra undersökningen. På sjukhus B var siffran 64% vilket ger ett sammantaget resultat 

att 61% av studiens deltagare inte kände någon tveksamhet. I en studie som Ollivier och 

medarbetare (2009) genomförde inom samma ämnesområde framgick att 50% av deltagarna 

kände oro och nervositet. Dessa tankar grundade sig främst i oro för resultatet samtidigt som 

en del av deltagarna var oroliga för smärta och obehag. I denna studie ställdes inte frågan vad 

som orsakade tveksamheten, dock kan ovan nämnda anledningar ses som en tänkbar 

anledning. 

 
Patientens upplevelse av förhandsinformationen 
Majoriteten av studiens deltagare ansåg att det var lätt eller mycket lätt att förstå 

informationen som skickades med kallelsen. Endast ett fåtal deltagare svarade att det var 

svårt att förstå och några fler ansåg att det varken var lätt eller svårt att förstå texten. I 

resultatavsnittet framgår att tre fjärdedelar av patienterna på Sjukhus B ansåg informationen 

som mycket lätt att förstå. Detta är 34 procentenheter fler än på Sjukhus A. Enligt Burling, 

(2010) ska texten i ett informationsblad vara förståelig av en tolvåring, därför kan det anses 

som att det finns förbättringsmöjligheter hos båda sjukhusen men framförallt hos sjukhus A. 

Angående hur patienterna förstod hur förberedelserna skulle gå till visar studien att det 

procentuellt sätt var dubbelt så många på sjukhus B som svarade att det var mycket lätt att 

förstå. Samtidigt var det ingen på sjukhus A som svarade svårt att förstå eller mycket svårt att 

förstå men på sjukhus B svarade 25% att det var svårt att förstå. Det blev spridda svar hos de 

två sjukhusen när frågan om de förstod hur undersökningen skulle gå till behandlades, på 

sjukhus B svarade 41% att det var mycket lätt att förstå jämfört med 12% på sjukhus A. 

Andelen som svarade att informationen varken var lätt eller svår att förstå var 25% på 

sjukhus B respektive 35% på sjukhus A. För att sammanfatta den första delen av enkäten där 

informationsbladen behandlas, framgår det att patienterna procentuellt sett är mer nöjda med 

informationsbladet från sjukhus B på alla frågor. Det är procentuellt fler som har svarat 

mycket lätt att förstå och färre som har svarat mycket svår att förstå. Resultatet kan jämföras 

med studien gjord av Plumb med medarbetare (2016) där 85% av deras deltagare var nöjda 
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med förhandsinformationen vilket stämmer väl överens med resultatet i denna studie då både 

sjukhus A och B sammantaget, i frågorna som behandlar informationsbladet, uppkommer till 

nästan samma nivå.  

 

Genom att granska informationsbladen (Bilaga 4A & 4B) och jämföra dessa anser författarna 

att informationsbladet från sjukhus A är lättläst med ett enkelt språk och inte särskilt 

detaljerad. Informationsbladet från sjukhus B är grafiskt tilltalande och mycket detaljerad 

vilket gör det enkelt att hitta information angående förberedelser, undersökning och även vad 

som händer efter undersökningen. En skillnad mellan sjukhusen är att patienterna vid sjukhus 

B uppmanas dricka kontrastmedel innan undersökningen vilket kan medföra att det blir fler 

läkemedel för patienten att hålla reda på. På informationsbladet från sjukhus B finns en liten 

ruta med tips och råd, där beskrivs det att det kan vara bra att smörja ändtarmsöppningen med 

salva och att ha en toalett i närheten när laxeringen är påbörjad, detta är något som författarna 

uppfattar som positivt. Vad gäller informationen angående hur undersökningen går till är den 

ganska knapphändig i informationsbladet från sjukhus A. Det står enbart att det är 

skiktröntgen som används och att patienten får luft i tarmen samt kontrastmedel genom en nål 

i armen. I informationsbladet från sjukhus B finns en lite mer utformad beskrivning av vad en 

datortomograf är, hur luften pumpas in i ändtarmen och hur det känns. Burling (2010) 

föreslår i sin studie att det bör finnas en hänvisning till visuell information, så som video eller 

bildspel, i ett informationsblad som visar hur undersökningen går till för ökad förståelse, 

detta är något som båda sjukhusen skulle kunna nyttja.  Det finns även beskrivet att patienten 

får ett tarmavslappnande läkemedel samt att ett antal patientpositioner är nödvändiga för 

bildtagning. Däremot saknas information om kontrastmedel intravenöst. I och med ovan 

nämnda aspekter anses det rimligt att fler personer från sjukhus B har svarat att det var 

mycket lätt att förstå informationsbladet, även om ingen signifikant skillnad kan uppvisas.  

 

Vad saknade patienterna i informationsbladet? 

I enkäten fick deltagarna möjlighet att svara på en öppen fråga om vad de saknade för 

information. Endast en person på sjukhus B valde att kommentera och denna person ansåg att 

det saknades information om hur man reagerar på laxermedel och hur länge det verkar. I 

informationsbladet finns det ingen detaljerad information specifikt om laxermedel utan mer 

allmänna tips. I jämförelse kan sägas att i informationen från sjukhus A finns det 
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tidsangivelse för hur länge laxermedel verkar under första och andra dosen, och ger riktlinjer 

till patienter vad som väntas under denna period.  

 

Bland patienterna på sjukhus A valde sex patienter att kommentera på frågan om någonting 

saknades i informationen. I den första kommentaren undrade patienten om druvsocker, om 

det kan tas i tablettform eller flytande form. Denna fråga får anses som relevant då det inte 

framgår i något av sjukhusens informationsblad. Däremot står druvsocker med under rubriken 

klar dryck vilket kan anses betyda att det är i flytande form som menas. Samtidigt smälter en 

druvsockertablett i munnen vilket kan anses som flytande. Här finns utrymme för ökad 

tydlighet i båda informationsbladen. En annan patient ansåg att det saknades information om 

biverkningar av mediciner. Det är oklart vilka mediciner som avses, men det är någonting 

som saknas hos båda sjukhusen. Det framgår inte vad biverkningarna är av Buscopan samt 

kontrastmedel i informationsbladen. Denna information ges dock alltid av personal på plats 

som gör undersökningen. I en studie gjord av Von Wagner med medarbetare (2009) beskrivs 

momentet med kontrastinjektion som mycket jobbigt för vissa deltagare, de ansåg att 

värmekänslan som uppkommer i samband med injektionen var jobbig när personalen inte 

hade berättat om det i förväg. Därför kan det anses att personalens information på plats är 

mycket viktigt för att skapa en trygghetskänsla hos patienten. Därför kan det också anses som 

bättre att patienten får specificerad information om läkemedel på plats av personal än i 

informationsbladet. Då får även patienterna möjligheten att ställa frågor om läkemedlen om 

de så vill.  En patient från sjukhus A ansåg sig sakna information om vad som händer efter 

undersökningen. Detta är faktiskt någonting som helt saknas i informationen från detta 

sjukhus. Det står ingenting om vad patienten får äta, dricka eller vad de ska tänka på. Denna 

information finns klart och tydligt presenterad i informationsbladet från sjukhus B. Det står 

bland annat att patienten får gå på toaletten, äta och dricka vad den vill samt att 

undersökningen ska granskas av läkare och att svar skickas till den remitterande doktorn.  

 

Tre patienter från sjukhus A kommenterade angående informationen om dryck. Två av dessa 

ansåg att det var otydligt vad klar dryck innebär. Denna information finns att hitta i 

informationsbladet och där står det vad patienterna får dricka. Denna del kan dock anses vara 

intryckt i texten och svår att hitta om texten inte läses noggrant. I informationen från sjukhus 

B finns texten tydligare att hitta, där det även finns beskrivet att klar dryck innebär allting 
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som kan passera en sil exklusive all form av mjölkprodukter. En patient tillkännagav att 

denne fick ringa till röntgenavdelningen och fråga hur/om denne skulle dricka på morgonen 

innan undersökningen. Denna information finns i bladet, dock tillsammans med 

instruktionerna som gäller för dagen innan undersökningen, vilket gör att det kan vara lätt att 

blanda ihop och missa detta. I informationsbladet från sjukhus B finns ett kostschema upplagt 

för alla tre dagar innan undersökningen, vilket innebär att det kan vara lättare att läsa och 

förstå vad som gäller för vardera dag, inklusive undersökningsdagen. Detta kan kopplas till 

studien gjorda av Burling (2010) som bland annat beskriver att de vanligaste frågorna och 

svaren bör finnas med i förhandsinformationen.  

 

Personalens betydelse 

I enkäten tillfrågades patienterna om de blev informerade om undersökningen av personalen i 

undersökningsrummet. Ingen deltagarna på något av sjukhusen svarade att de inte fått någon 

information, samtidigt som drygt 80% av alla deltagare var mycket nöjda med informationen. 

I en studie utförd av Rosenkranz och Pysarenko (2016) uppgav 75% av deltagarna att de 

anser att det är personalens bemötande och kommunikation som avgör huruvida 

undersökningen uppfattas som positiv eller negativ. Med hjälp av Rosenkrantz och 

Pysarenkos undersökning kan det uppfattas som att deltagarna i denna studie har upplevt 

personalens information som någonting positivt och därmed förbättrat helhetsupplevelsen av 

patientens undersökning. I enkäten tillfrågades patienterna även om de förstod informationen 

som personal gav. Även på denna fråga svarade ingen deltagare att det var mycket svårt att 

förstå och enbart 6% på sjukhus A svarade att det var svårt att förstå. Majoriteten av alla 

deltagare svarade att det var antingen lätt att förstå eller mycket lätt att förstå personalens 

information, där skillnaden mellan sjukhusen var att det var en högre siffra som svarade 

mycket lätt att förstå på sjukhus B. Detta resultat kan sättas i samband med den studie 

Kustrimovic och Lundgren (2013) gjorde angående DT-colon undersökningar, där 

patienterna uppgav att personalen gav ett gott bemötande, god kommunikation och 

individanpassad vård vilket gjorde att de kände sig lugna, trygga och även delaktiga. 

Eftersom en så pass hög andel av deltagarna i denna studie har svarat att de var nöjda med 

personalens information kan det antas att personalen har individanpassat vården och gjort det 

bästa för patienten. Detta bekräftas av en öppen fråga i enkäten angående personalen, där tre 

deltagare från sjukhus A samt en deltagare från sjukhus B uppgav att de inte saknade något 
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från personalen och endast skrev positiva omdömen.  

 

Inga signifikanta skillnader 

I resultatet gjordes en statistisk analys av varje kvantitativ fråga i enkäten genom 

Mann-Whitney U test. Den statistiska analysen visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad av resultatet mellan de båda sjukhusen. Trots detta finns det vissa procentuella 

skillnader på vissa frågor, medan andra frågor innehåller liknande svar. En anledning till att 

ingen signifikant skillnad kunde påvisas kan bero på studiens deltagarantal. Det finns vissa 

skillnader vad patienterna vid de olika sjukhusen har svarat men inte tillräckligt mycket. 

Deltagarantalet var inte lika stort som förväntat vid något av sjukhusen och det var även fem 

fler deltagare vid sjukhus A än sjukhus B. Den största procentuella skillnaden var på frågan 

huruvida deltagarna förstod personalens information. 75% på sjukhus B svarade mycket lätt 

att förstå jämfört med 41% på sjukhus A. Trots den stora procentuella skillnaden visade den 

statistiska analysen inte på någon signifikant skillnad. Sannolikheten är dock hög att en 

signifikant skillnad hade kunnat mätas om deltagarantalet hade varit samma på sjukhusen och 

svaren hade följt samma riktning. 

 

Metoddiskussion 

Studiens fördelar 
I studien är det könsmässigt jämnt fördelat bland deltagarna. Detta gäller båda sjukhusen. På 

sjukhus A var det en mer kvinna än man och på sjukhus B var det en lika stor andel män som 

kvinnor. Detta kan anses som en fördel eftersom det ger ett samhällsmässigt rättvist resultat. 

En ytterligare fördel är patienterna blev tillfrågade om deltagande direkt efter genomförd 

undersökning, istället för att få enkäten hemskickad. I och med detta har det dels underlättat 

för patienterna att delta samt de har informationen färskt i minnet. Enkäten är även enkelt 

utformad och relativt kort, vilket kan betyda att det inte blivit några noterbara missförstånd.  

 
Studiens nackdelar 
I studien deltog ett färre antal än förväntat, vilket till störst del kan förklaras av tidsbrist samt 

neddragningar vid sjukhus B. Detta har även resulterat att andelen deltagande är fler vid 

sjukhus A och resultatet kan då vara ojämnt. Under datainsamling har minst två bortfall 

uppkommit i och med språkförbristningar. För att förhindra detta skulle enkäten kunnat ges ut 
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på olika språk, vilket dock hade krävt en pålitlig översättare. Majoriteten av enkätens frågor 

bestod av flervalsalternativ. Detta kan innebära en viss nackdel då vissa deltagare kan ha 

svårt att hitta ett alternativ som passar. För att förhindra detta skulle istället en intervjustudie 

kunna genomföras. En annan nackdel är att personalen som genomfört undersökningen varit 

medvetna om att denna studie genomförts och därför kunnat anpassa sitt beteende och 

bemötande utifrån detta och att studien därför visar ett felaktig resultat i förhållande till hur 

det vanligtvis ser ut. 

 
Studien ur ett etiskt perspektiv 

Denna studie har följt de riktlinjer som beskrivs i avsnittet forskningsetiska överväganden. 

Deltagarnas anonymitet och frivillighet att delta har garanterats under hela 

datainsamlingsperioden. Alla patienter har även fått ta del av informationsbladet som följde 

med enkäten. Studien genomfördes även med godkännande från respektive verksamhetschef. 

Ett av de tillfrågade sjukhusen valde att tacka nej till att delta i studien med hänvisning av att 

DT-colon undersökning är krävande för patienterna och kräver samverkan och därför 

efterfrågade ett godkännande från en etisk kommitte för att delta. Författarna ifrågasätter 

denna anledning till att inte välja att delta, då dels datainsamlingen bestod av att anonymt 

svara på en enkät efter undersökningens genomförande, dels frivilligt deltagande samt att 

syftet med studien är att förbättra upplevelsen för patienterna. Eftersom sjukhuset anser att 

DT-colon undersökningar är krävande för patienten borde de rimligtvis även ställa sig positiv 

till att hitta förbättringar för att höja patientupplevelsen som helhet. Dessutom framgår det i 

studiehandledningen för examensarbete på Sjuksköterskeprogrammen vid Uppsala 

Universitet att det inte behövs något godkännande från en etisk kommitte för arbeten på 

grundnivå utan räcker med godkännande från verksamhetschef.  

 

Förslag på vidare forskning 

Ett förslag på hur denna studie skulle kunna utvecklas är att låta patienterna vid sjukhus A ta 

del av informationen från sjukhus B och tvärtom, för att se vad de upplever som positivt och 

negativt med vartdera informationsbladet och även ge sin syn på vilken de föredrar. På detta 

sätt skulle patienterna få ett vidare perspektiv av vad som ingår i informationen från andra 

sjukhus och på ett lättare sätt märker vad de saknade i sin kallelse.  
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Slutsats 

Överlag var studiens deltagare nöjda med både förhandsinformationen samt personalens 

information. Trots att det inte fanns någon signifikant skillnad visade resultatet att deltagarna 

på sjukhus B var nöjdare än sjukhus A gällande både förhandsinformation och personalens 

information. Genom att studera de både sjukhusens informationsblad anser författarna att 

resultatet är rimligt och har även diskuterat utvecklingsmöjligheter för att förbättra 

informationen. Sammanfattningsvis kan nämnas att sjukhusen kan ta lärdom av varandra. 
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Bilaga 2 

 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper 
Enheten för radiologi 
  
  

Till dig som har genomfört en Datortomografiundersökning av Colon! 
  
  
Hej! 
Härmed tillfrågas Du om att delta i en studie. Den här studien handlar om att 
undersöka hur Du som patient upplever och uppfattar dels informationsbladet som 
ges tillsammans med kallelsen samt den muntliga informationen som ges av 
röntgensjuksköterskan som genomför undersökningen. Enkäten delas ut på två 
sjukhus för att se om det finns likheter eller skillnader av patienters upplevelse av 
information i samband med undersökningen. Syftet med studien är att förbättra 
helhetsupplevelsen för Dig som patient! 
  
Deltagandet i denna studie är frivilligt och alla åsikter är anonyma, vilket betyder att 
den enskilda personens svar inte kommer kunna urskiljas. Det är alltså inte möjligt 
att se vilken patient som har svarat vad. Resultatet av studien kommer att 
presenteras i vårt examensarbete. 
  
Har du frågor eller funderingar angående ditt deltagande eller angående själva 
enkäten? Kontakta gärna oss! 
 

 

Marcus Björkstam Jenny Wärre   Mitra Mehvavaran 
Röntgen-ssk student Röntgen-ssk student   Handledare 
Mobil: 073 055 54 73 Mobil: 070 046 77 91   Tel: 018-611 47 62 
  

  

Tack för din medverkan! 
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