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SAMMANFATTNING 

 

Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på 

röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och 

födorestriktioner. Information till patienter inför denna undersökning är av stor vikt för 

förberedelsernas resultat och därmed även för en optimal undersökning.  

 Syftet med denna studie var att beskriva om patienterna upplever att de fått 

tillräcklig information om laxeringsförberedelserna inför en DT-undersökning av tjocktarmen. 

Ett annat syfte med studien var att studera om patienterna förstått den information de fått. 

 Tio patienter med en ålder mellan 62-81 år intervjuades efter DT-

kolografiundersökningen på en röntgenavdelning i mellansverige under en period på två 

veckor. Det insamlade materialet analyserades sedan genom kvalitativ innehållsanalys. 

 De intervjuade patienterna upplevde att informationen om förberedelserna inför 

DT-kolografiundersökningen var tillräcklig. Patienterna kunde ordagrant återberätta den 

information som de erhållit men det fanns en bristande förståelse av informationen som 

behandlade definitionen klar dryck och tillvägagångssättet med vissa mediciner. De flesta 

patienterna förstod syftet med de tarmförberedelser som utförs innan undersökningen.  

 Studien visade att det fanns oklarheter i den skriftliga informationen inför DT-

kolografiundersökningar som patienterna inte förstod, trots att de bedömde att informationen 

var tillräcklig. Genom att ta i beaktanden de brister i informationen om de tarmförberedelser 

som studiens resultat visar finns det förutsättning att undersökningens förberedelser och 

genomförande utförs på bästa möjliga sätt. 
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ABSTRACT 

 

Computed tomography (CT) scan of the colon has become a common investigation in 

radiology departments. Prior to this examination preparation in form of purgation and food 

restrictions are required. Information to patients facing this examination are of great 

importance for the results of preparations and thus for optimal investigation. 

 The aim of this studie was describe whether patients feel that they received 

sufficient information about the bowel preparations before a CT scan of the colon. Another 

purpose of the study was to see whether patients understood the information they receive 

before the examination.  

 Ten patients with an age between 62-81 years were interviewed after the CT 

colography examination at the radiology department in a hospital in the middle of Sweden for 

a period of two weeks. The collected material was then analyzed by qualitative content 

analysis. 

 The interviewed patients felt that information on preparations for the CT 

colonography examination was sufficient. Patients can literally retell the information received 

but there is a lack of understanding of the information that deals with the definition of clear 

liquids and the approach of certain medications. Most patients understood the purpose of the 

bowel preparations performance before the examination. 

 The study showed that there were unclarities in the written infomrmation given 

before the CT colonography examination that the patients did not understand, even though 

they considered that the information was sufficient. By taking into considerations the lack of 

information about bowel preparation that the studies results show there are subject to 

examination, preparation and implementation is carried out in the best manner.  
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BAKGRUND 

Cancer i tjocktarmen var enligt statistik från år 2013 den tredje vanligaste cancerformen hos 

kvinnor och män i Sverige (Socialstyrelsen [SoS], 2014). Det finns ett flertal 

undersökningsmetoder för diagnostisering av polyper och cancer i tjock- och ändtarm. 

Idag används i Sverige koloskopi ofta som förstahandsmetod, där även möjlighet att  

genast avlägsna polyper finns. Konventionell kolonröntgen är ytterligare en 

diagnostiseringsmetod som används, men som i viss utsträckning i Sverige ersatts av 

DT-kolografi, undersökning av tarmen med datortomografi. I dagsläget är DT-kolografi 

främst en kompletterande undersökning till misslyckad koloskopi, men är även en 

alternativ metod då andra skäl att avstå koloskopi finns. En fördel med 

datortomografiundersökning av tjocktarmen gentemot koloskopi är att inget instrument 

förs upp i tarmen vid denna undersökning, vilket är fallet vid koloskopi (Statens 

Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2004). Det har visat sig att patienter ofta 

föredrar att genomgå en DT-kolografi istället för koloskopi i de fall de har möjlighet att 

välja (Gluecker et al., 2003; van Gelder et al., 2004; Taylor et al., 2003). 

 Datortomografiundersökningar av tjocktarmen introducerades i början av 1990-

talet av Dr David Vining (Vining, 1996). Det finns ett flertal benämningar på metoden, 

exempel på dessa är Computed tomographic colonography (CTC), DT-kolografi och DT-

kolon. Benämningen DT-kolografi och datortomografi av tjocktarmen är de som används i 

detta arbete. Tekniken kallas även för virtuell koloskopi, Virtual computed colonography 

(VCTC), då datortomografins multidetektorteknik gör det möjligt att inte bara framställa 

tvådimensionella bilder, utan även virtuella tredimensionella bilder av tjocktarmen så att 

denna kan visualiseras inifrån  (Mang et al, 2007).  

 En förutsättning för väl framställda bilder på tarmens inre lumen är att tarmen  

är utspänd, vilket kan ske med hjälp av koldioxid eller luft (Mang et al, 2007). Tillsammans 

med en dåligt dilaterad tarm kan rester av avföring eller vätska i tarmen försvåra diagnostik 

genom att skymma eventuella patologier och ge falskt-negativa eller falskt-positiva fynd. För 

att minimera rester i tarmen är det därför av stor vikt att patienten laxerar innan 

undersökningen (Taylor et al, 2003). Genom att förbereda tarmen innan undersökningen på 

dessa ovan nämnda sätt minskar denna risk för feldiagnostisering. Då undviks sådant som 

t.ex. fördröjd diagnos och behandling som uppstår genom behovet av kompletterande 

undersökningar, även väntetiden för röntgenundersökningar växer på detta sätt. Patienter 
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skonas även från mer lidande i de fall då kompletterande undersökningar kan undvikas och 

behöver då  inte utföra de mödosamma förberedelserna och samma typ av undersökning på 

nytt. Även extra kostnader för personal och material minimeras då kompletterande 

undersökningar ej krävs. 

 Röntgensjuksköterskan skall i sitt yrke ansvara för att med stöd av sin kunskap 

ge patienten adekvat och noggrann information (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 

2011), i samband med undersökningar och behandlingar (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor & Vårdförbundet, 2008). Röntgensjuksköterskan skall även ha förmåga 

att optimera undersökningens bildkvalitet (SFR, 2011) och därmed arbeta för att bildtagning 

vid bristfälligt utförd laxering, som bidrar till att försvåra radiologens diagnostikmöjligheter, 

minskar. 

 

Datortomografens utseende, uppbyggnad och teknik 

Datortomografen består utifrån av en kort tunnel, s.k. gauntry, och ett patientbord. För att 

röntgenbilder skall uppstå behövs även en generator, manöverbord och dator. 

 Med datortomografi (DT) avbildas en tunn skiva av patienten  i ett 2-

dimensionellt plan och en 3-dimensionell bild avbildas.  Till skillnad från konventionell 

röntgenteknik roterar röntgenröret hos datortomografi och mätningar görs från olika vinklar, 

vilket sedan genom matematiska beräkningar konstrueras till en snittbild av patienten. Genom 

att röntgenröret roterar sker ingen överlagring av information från olika djup, vilket är fallet 

vid konventionell slätröntgen (Berglund & Jönsson, 2007). Datortomografin ger en beräknad 

transversell bild av kroppen som gör det möjligt att både lägesbestämma organ och kunna 

skilja på täthet mellan dessa och vatten. Datortomografiundersökningar syftar till att ge en 

stor detaljrikedom hos kroppens anatomi (Thilander Klang, 2008). 

 

Röntgenbildens uppkomst 

Grunden för en röntgenbild är den samma för datortomografi som vid konventionell 

röntgenteknik. En röntgenbild uppkommer genom röntgenstrålning med hjälp av ett 

röntgenrör. Röntgenröret består av ett lufttomt glasrör med en anod (en roterande skiva) och 

en katod (en spiralformad glödtråd) som båda ofta består av Volfram, ett ämne med hög 

smältpunk (Berglund & Jönsson, 2007). Röntgenröret finns i en rörkåpa omsluten av kylande 

olja och har ett bländarsystem där strålningen går ut. För att framställa en röntgenbild 

upphettas katoden med en elektrisk ström (rörström) från röntgengeneratorn, till en hög 

temperatur.  Detta får katodens tråd att glöda och frigöra elektroner. En hög elektrisk 



8 
 

spänning (rörspänning) läggs mellan anoden och katoden med hjälp av röntgengeneratorn, 

vilket gör att elektronerna accelererar och får en hög rörelseenergi. Dessa elektroner träffar 

sedan anoden och växelverkar med atomerna i anodens ytmaterial. Elektronernas 

rörelseenergi omvandlas då till värme (99%) och röntgenstrålning (Axelsson, 2008). Då 

röntgenstrålningen sedan träffar en detektor kan en röntgenbild framställas. Nuförtiden 

används oftast direkt digitala detektorer, som efter exponering med röntgenstrålning leder 

insamlad data till en dator där sedan rekonstruktion och bearbetning av bilden sker (Berglund 

& Jönsson, 2007). Datortomografitekniken gör det möjligt att inte bara ha en, utan flera 

detektorer som fångar röntgenstrålen och samlar upp data (Thilander Klang, 2008). 

 

Datortomografins teknik 

Grunden för datortomografins fysik och framställning av bilder är den samma som vid 

konventionell röntgenteknik och baseras även den på att röntgenröret generar röntgenstrålning 

(Hellström & Magnusson, 2008), och detektorer samlar in denna data, som sedan överförs till 

en dator där rekonstruktion och bearbetning av bilden sker (Berglund & Jönsson, 2007). 

 Singeldetektor-DT, innebär att röntgenstrålningen samlas upp av en rad med 

detektorer. Utvecklingen av datortomografiteknik har möjliggjort framställningen av s.k. 

multidetektor-DT (MDCT) där det istället är flera detektorrader som gör det möjligt att med 

snabbare hastighet undersöka stora områden  (Hellström & Magnusson, 2008). Denna teknik 

möjliggör att under en tid på 25-30 sekunder framställa sammanhängande tunna bilder med en 

tjocklek på 1 mm och den ger även skarpa virtuella rekonstruktioner (Rogalla et al., 2000). 

 Det finns två olika sätt att utföra bildtagning med datortomografiteknik. Axiell 

avsökning, innebär att röntgenrör och detektor roteras ett helt varv (360
0
) runt patienten och 

därefter flyttas patientbordet till nästa avbildningsområde innan en ny avsökning sker. Då 

spiralavsökning används förflyttas bordet kontinuerligt, samtidigt som röntgenrör och 

detektorer roterar runt patienten. Innan bildtagning tas alltid s.k. översiktsbilder av området 

som skall undersökas. Dessa tas ofta i två vinkelräta projektioner för att kunna bedöma att 

lägesinställningarna är optimala för den planerade bildtagningen. Vid underökningar av t.ex. 

lungor och buk krävs det att patienten håller andan, för att undvika oskarpa bilder p.g.a. 

andningsrörelser och även för att inte misstolka positionen av vissa organ som förflyttas 

genom andning (Thilander Klang, 2008).  
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DT-kolografi 

Datortomografiundersökning av tjocktarmen (DT-kolografi) är en relativt ny tillämpning av 

datortomografitekniken som möjliggörs genom spiralteknik (SBU, 2004). Fördelen med den 

använda spiraltekniken är att den data som samlats in gör det möjligt att fritt välja position 

från den framställda transversella bilden och även undersökningstiden minskar med denna 

teknik. Vid denna undersökning krävs ändå att patienten håller andan vid bildtagning, för att 

minska eventuella andningsartefakterna (Thilander Klang, 2008). Multidetektorteknik 

(MDCT) är en annan teknik som börjat användas inom DT-kolografiundersökningar och som 

även rekommenderas att användas (Burling, 2010).  Gentemot singeldetektortekniken har 

denna fördelen att bildens upplösning blir högre i bordets längsriktning (z-led), då denna 

teknik har flera detektorrader (Hellström & Magnusson, 2008).  Vid bildframställning av 

tjocktarmen avbildar bilder tagna med singeldetektorteknik inte tarmens utvidgning optimalt i 

fler fall än vid användning av multidetektorteknik. Vid den sistnämnda tekniken tas bilder 

under en kortare tid och då hålls den gas som sprutats in i tarmen kvar. Även risken för 

andningsartefakter minskar då tiden för bildtagningen med multidetektorteknik är kort (Hara 

et al., 2001). Då tarmen fylls på med gas kan undersökningen utföras med en låg stråldos utan 

negativ inverkan på bildkvalitet, då det uppstår en stor skillnad i täthet mellan tarmvägg och 

den insufflerade gasen (SBU, 2004).  

 Tack vare de avancerade datoriserade arbetsstationerna, och de tunna, täta 

bildsnitten, kan bilderna behandlas och även framställas tredimensionellt. Virtuell koloskopi, 

innebär att bilder kan framställas genom ett perspektiv från tarmens insida (Mang et al, 2007), 

liknande de bilder som framställs vid vanlig koloskopi (SBU, 2004). Vid bedömning av 

tjocktarmen står de 2-dimensionella bilderna som primära vid diagnostik av 

slemhinnesjukdomar (Fork & Ekberg, 2008). Men även de vanliga tvärsnittsbilderna och de 

tredimensionellt framställda bilderna (virtuell koloskopi) används för diagnostisering (SBU, 

2004).  

 

Genomförande av datortomografiundersökning av tjocktarmen  

Vid datortomografiundersökning av tjocktarmen (DT-kolografi) sätts en tunn kateter in i 

ändtarmen. Oftast har katetern en uppblåsbar ballong som blåses upp för att hindra gas från att 

sippra ut (Burling, 2010). Ett tarmavslappnande läkemedel med skopolamin butylbromid ges 

intravenöst för att underlätta tarmen att vidga sig. Även läkemedlet Glucagon kan ges 

(Rogalla et al., 2005) då det tidigare nämnda är kontraindicerat av något skäl. För att lättare 

visualisera tarmen blåses denna ut (Mang et al., 2007), med koldioxid (C02) eller luft. Detta 
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sker hels med automatisk inblåsning, och sker helst med koldioxid. Även intravenöst 

kontrastmedel kan ges, detta ges alltid till patienter med symtom (Burling, 2010), i annat fall 

gäller lokala anvisningar. Kontrastmedelsinjektion ökar chansen att se eventuella patologier 

då tarmslemhinnan uppladdas och därmed uppladdas även eventuella tumörer av det 

injicerade kontrastmedlet (Adnerhill, 2014). Före bildtagningen tas en översiktsbild för att se 

gasfyllnaden i tarmarna. Bilder tas sedan i både mag- och ryggläge (Burling, 2010), för att 

omfördela gasen och kvarvarande vätska och avföring som annars kan dölja eller likna 

polyper. Om magläge ej går att genomföra, t.ex. på grund av fetma eller orörlighet tas bilder 

tå patienten ligger på sidan, (Svensson, Svensson,  Hellström, 2002). 

 

Förberedelser inför DT-kolografi 

Inför en datortomografiundersökning av tjocktarmen krävs vissa noggranna  

patientförberedelser som fasta och laxering av tarmen för att erhålla ett optimalt resultat av 

undersökningen. Förberedelser genom fasta och födorestriktioner som t.ex. låg fiberdiet ges 

till patienten och kan pågå en till tre dagar innan undersökningen. Dessa födorestriktioner 

minskar avföringsvolymen i tarmen och underlättar då bilddiagnostiken (Burling, 2010).  

 Laxering av tarmen inför undersökningen är en annan viktig förberedelse. Det 

finns två olika typer av laxering, så kallad torr, "dry", laxering och så kallad våt "wet" 

laxering. Den "torra" laxeringen gör tarmen näst intill torr och lämnar inte några spår av 

vätska kvar i tarmen (Adnerhill, 2014), vilket kan vara önskvärt då denna vätska i annat fall 

kan skymma eventuella patologier (Taylor et al, 2003). Exempel på denna typ av "torra" 

laxeringsmedel är Pico Salax och Phosphoral. Då man använder sig av "våt" laxering består 

laxeringsmedlet av större mängder vätska och preparatets aktiva substans är makromolekylen 

Macrogol 3350. Vid denna metod erhålls en ren tarm men rester av vätska kan kvarstå i 

tarmen efter laxering. Denna makromolekyl har en osmotisk verkan som gör att den intagna 

vätskan hindras från att tas upp av tarmsystemet. Exempel på denna typ av preparat är 

Laxabon och MOVIPREP (Adnerhill, 2014). Hos patienter  som genomgår 

datortomografiundersökning av tjocktarmen vid det sjukhus där denna studie utförts förbereds 

patienten genom det "torra" laxeringspreparatet Phosphoral, födorestriktioner och rikligt med 

vätskeintag.  

 Det är viktigt att dessa förberedelser utförs ordentligt innan undersökningen för 

att minska innehållet i tarmen vid bildtagning. Rester av avföring och vätska i tarmen kan 

skymma eventuella patologier, ge falskt-negativa eller falskt-positiva fynd och därmed 

försvåra diagnostikmöjligheterna (Taylor et al, 2003). Därför är det av stor vikt att patienten 
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får information om och utför dessa förberedelser innan tjocktarmen undersöks med 

datortomografi.  

 

Patientupplevelser 

Datortomografiundersökning av tjocktarmen föredras ofta av patienter framför de andra 

alternativa undersökningsmetoderna som konventionell tarmröntgen och koloskopi (Gluecker 

et al., 2003; van Gelder et al., 2004; Taylor et al., 2003). Patienterna upplever oftast att 

datortomografiundersökningen ger mindre smärta än de andra metoderna (van Gelder et al., 

2004; Taylor et al., 2003), och vid datortomografiundersökning anses det största obehaget 

uppstå vid infusion av luft eller koldioxid (CO2) i tarmen. Det värsta obehaget sker i början av 

infusionen, samt under påfyllnaden, men avtar sedan snabbt (Kustrimovic & Lundgren, 2013; 

van Gelder, 2004). 

 Patienter upplever ofta förberedelserna inför undersökningen som krävande. De 

erhållna matrestriktionerna innan undersökningen gör enligt patienter dem hungriga, trötta, 

etc. och då även irriterade. Instruktionen om ett rikligt vätskeintag under förberedelsen är 

även den kämpig för patienterna (Ghanuni et al., 2013), då de är tvungna att gå i sig näring 

genom vätska då matrestriktioner finns. Att förbereda sig för undersökningen genom att 

laxera är även det omnämnt att vara väldigt betungande (van Gelder et al., 2004; Gluecker et 

al., 2003). Denna laxering ger patienten en svår diarré och kräver att patienten använder 

toalett ofta, vilket har ansetts störa dagliga rutiner som t.ex. att gå till arbetet efter laxering 

(Ghanuni et al., 2013). Det var även svårt för patienter att få i sig laxeringsmedlet (Ristvedt, 

2003) då de tyckte att detta smakade väldigt illa (Kustrimovic & Lundgren, 2013).Vid 

undersökningen anser patienter att det är viktigt med tydlig och lättförståelig information som 

ges kontinuerligt vid hela undersökningen. I de fall då patienterna fick bristfällig information 

vid undersökningen ledde detta till obehag (Kustrimovic & Lundgren, 2013) 

  

Informationsbehov hos patienter 

Information är viktigt för att patienter skall kunna vara delaktiga i sin egen vård. En faktor  

som gör att patienter inte deltar i sin vård är bristen på personlig information, då patienter 

erhåller standardiserad och inte individualiserad information. Även information som inte 

förklaras och ger anledningar gör att patienter inte blir måna om att aktivt delta (Eldh et al., 

2006). Studier visar att om patienter får valmöjlighet att själv välja vilken typ av 

undersökning de föredrar att genomgå för undersökning av tarmen, önskar de information om 

risker och sidoeffekter, t.ex. tarmperforation och effekter av strålning, inför sitt val. Värdet 
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läggs hos patienter hellre på kvalitet av undersökningen än på komfort (von Wagner et al., 

2009). 

 I utfärdade dokument om standarder vid DT-kologrfi (Burling, et al., 2010) 

rekommenderas att information om denna undersökningstyp ges skriftligt. Den skriftliga 

informationen bör vara skriven med ett begripligt språk och vara enkel och tydlig. Ett 

riktmärke är att informationen skall kunna läsas och förstås av någon i 12-års åldern. Det bör 

även enligt denna standard finnas en översättning för de minoritetsspråk som är oftast 

förekommande. Även kontaktuppgifter som telefonnummer eller e-postadress bör finnas så att 

patienten kan få svar på eventuella frågor innan undersökningen. Detta dokument med 

rekommenderade standarder för DT-kolografiundersökningar är författat av en styrgrupp 

bestående av fyra radiologer och fyra röntgensjuksköterskor som tillsammans diskuterat sig 

fram till dessa standarder. Denna standard innehåller tolv ämnen som berör det som härrör 

DT-kolografi från remiss och patientinformation, till uppföljning och övervakning. Även 

rekommendationer om undersökningens genomförande finns beskrivna (Burling, et al., 2010).  

 Det finns flera studier som belyser behovet av skriftlig information till patienter. 

Ollivier et al. (2009) har gjort en studie med syfte att utvärdera patienters förväntningar på 

mottagande av institutionen, den givna informationen om undersökningarna, upplevelser av 

undersökningen, etc. Datainsamlingen genomfördes på en röntgenavdelning på en cancer 

klinik och insamling av data gjordes med enkäter som bestod av trettio öppna frågor. 

Frågorna till enkäterna valdes ut av tre expertradiologer med tjugo års erfarenhet av 

onkologisk bildhantering, tillsammans med författare till ett flertal publikationer som 

behandlar förbättring av patientadministration. Det delades ut 190  enkäter i väntrummet inför 

ultraljudsundersökningar, mammografi och bröstultraljud, datortomografi- och 

magnetkameraresonanstomografiundersökningar. Patienterna erhöll enkäterna tillsammans 

med muntlig information på röntgenavdelningen. Enkäterna kunde lämnas in på 

röntgenavdelningen i en låda eller skickas dit senare per post. Huvudresultatet som framkom 

var att 71% önskade information i form av förklarande broschyrer. Vid 

mammografiundersökningar var denna efterfrågan på information störst. Information given 

från remitterande läkare ansågs vara tillräcklig i 89% av fallen. Information om 

undersökningen av någon i radiologiteamet önskas hos 82% av patienterna, för att undvika 

stress och ångest vid undersökningen (Ollivier et al., 2009).  

 En svensk studie (Bolejko, Sarvik, Hagell & Brinck, 2008) fick fram ett 

liknande resultat då de arbetade för att utveckla och utvärdera ett informationshäfte för vuxna 

patienter som skulle genomgå en magnetresonanstomografi(MR)-undersökning. Tio 
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svensktalande patienter över 18 år som var bokade att göra en MR-undersökning av det 

centrala nervsystemet intervjuades. Patienter som genomgått MR-undersökningar tidigare 

uteslöts, så även inneliggande och akuta patienter. Studien hade två faser, där den första fasen 

syftade till att utveckla informationshäftet genom rekommendationer om informationens 

utseende och utformning. Fokus på innehåll i informationshäftet var ångest och oro, som 

patienten kan känna vid undersökningen. I den andra fasen skulle informationshäftet 

utvärderas, vilket gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer. De patienter som ingick i denna 

fas ansåg att informationshäftet var bra, men ansåg att det behövdes mer information 

angående t.ex. säkerhetsrutiner kring undersökningen. Alla patienter ansåg att det fanns ett 

behov av mer skriftlig information inför MR-undersökningen. Informationen om MR-

undersökningsutförande är ofta bristfälligt och många patienter söker information om denna 

genom att fråga släkt och vänner. Patienter önskade ett informationsblad inför MR-

undersökningen och de det fanns patienter som önskade detta hemskickat tillsammans med 

kallelsen så att de kunde förbereda sig mentalt för undersökningen och slippa ha frågor om 

denna (Bolejko et al., 2008).  

 Tidigare studier som behandlar patienters upplevelser av information inför en 

DT-kolografiundersökning är tyvärr få. Det finns en svensk studie (Kustrimovic & Lundgren, 

2013), med syfte att beskriva hur patienter upplever datortomografiundersökning av 

tjocktarmen. Här intervjuades sjutton patienter på två olika sjukhus i Sverige. Intervjuerna 

genomfördes i ett avskiljt rum i anslutning till undersökningsrummet strax efter 

undersökningen. Intervjufrågorna syftade till att samla upp patienternas egna upplevelser av 

DT-kolografiundersökningen. De resultat som kom fram gällande information till patienter 

var att det fanns patienter som upplevde att den skriftliga informationen inför underökningen 

var bristfällig. Informationen var svårförstådd och behövde i vissa fall läsas upprepade gånger 

för att förstås. Patienterna ansåg att det var viktigt med lättförstålig, skriftlig information för 

att kunna förbereda sig för undersökningen på ett optimalt sätt  (Kustrimovic & Lundgren, 

2013).  

 

Problemformulering 

Det kan finnas brister i den information som ges till patienter inför en DT-

kolografiundersökning. Även egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning vid DT-

lab med undersökningar av tjocktarmen tyder på att patienter får bristande information om 

laxeringsförberedelserna inför en datortomografiundersökning av tjocktarmen. Då patienter 

inte erhåller tillräcklig information angående laxeringsförberedelserna kan laxeringen utföras 
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på fel sätt. En bristfälligt utförd laxering lämnar spår av vätska och avföring i tarmen, vilket 

försvårar diagnostiken och ökar risken för feldiagnostiseringar (Taylor et al, 2003). Tillräcklig 

information kan således ses som nyckeln till en optimalt utförd undersökning. Detta minskar 

risken för kompletterande undersökningar och därmed onödigt lidande för patienten.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva om patienterna upplever att de fått tillräcklig 

information om laxeringsförberedelserna inför en DT-undersökning av tjocktarmen. Ett annat 

syfte med studien var att studera om patienterna förstått den information de fått. 

 

Frågeställningar 

 Får patienter tillräcklig information om laxeringsförberedelserna inför en DT-

kolografiundersökning? 

 Har patienterna förstått innehållet i den laxeringsinformation de erhållit inför DT-

kolografiundersökningen? 

 

METOD 

 

Design 

En kvalitativ studiedesign med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 

 

Urval 

Deltagare valdes ut genom ett strategiskt urval med avseende på patienternas kön och ålder. 

De personer som tillfrågades att delta var patienter bokade att göra en 

datortomografiunderökning av tjocktarmen vid ett sjukhus i mellansverige som förberett sig 

inför undersökningen med laxering. Urvalet av deltagare kom från tidsbokningsprogrammet 

Radiology Information System (RIS) vid röntgenavdelningen. Dessa patienter med inbokad 

datortomografiundersökning av tjocktarmen tillfrågades om deltagande efter undersökningen 

på röntgenavdelningen.  

 Fem män och fem kvinnor med åldern 62-81 år inkluderades. Fem personer som 

tillfrågades om deltagande valde att avstå och angav tidsbrist som orsak till detta.  

Det önskades så stor variation som möjligt på ett fåtal deltagare (Henricson, M. & Billhult, 

A., 2012), på grund av den korta tid som fanns till förfogande. Inklusionskriterier för 
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deltagande var personer över 18 år som behärskade det svenska språket och som genomgick 

en DT-kolonundersökning med förberedande laxering. Exklusionskriterier för deltagande var 

patienter under 18 år, och patienter som inte behärskade det svenska språket då detta kunde 

försvårar intervjuerna.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna förlades under två förutbestämda veckor på röntgenavdelningen. Frågorna 

ställdes med hjälp av en egenkonstruerad intervjuguide (Bilaga 4), som bestod av två 

allmänna frågor om kön och ålder, samt tre frågor om den givna informationen och tre frågor 

som behandlade laxeringsutförandet. Intervjuarna bad patienten beskriva på vilket sätt 

han/hon erhållit information, hur den skriftliga informationen såg ut och om det fanns 

någonting bra eller mindre bra i den skriftliga informationen. Angående laxeringsutförandet 

bad intervjuarna patienten att beskriva hur de uppfattat att laxeringsförberedelserna skulle gå 

till och hur de uppfattat laxeringens syfte, samt om det fanns någonting som fungerade bra 

och mindre bra vid laxeringen. De inspelade intervjuerna var allt mellan fyra och tolv 

minuter. 

  

Tillvägagångssätt 

Innan datainsamlingen påbörjades ansöktes om tillstånd för dess genomförande hos 

verksamhetschefen på röntgenavdelningen. Deltagare var patienter  bokade att göra en 

datortomografiundersökning av tjocktarmen. Patienter som bokats att göra undersökningen 

erhöll ett skriftligt informationsblad (Bilaga 5) då de anmälde sig i kassan och tillfrågandes 

sedan om deltagande efter att de genomgått undersökningen. Vid förfrågan om deltagande 

gavs ytterligare information om studien och dess syfte. I de fall då patienten valde att delta  

påbörjades intervjuer med öppna frågor (Danielson, E., 2012), direkt efter tillfrågandet om 

deltagande. Intervjuerna spelades in med hjälp av ett datorprogram direkt till datorn. 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på röntgenavdelningen. Patienten bjöds vid 

intervjun på saft och kakor för att få lite energi efter att ha fastat en period. 

 Intervjun startade med ett informerat samtycke om deltagande och sedan ställdes 

en fråga om deltagarens födelseår. Intervjufrågorna ställdes med hjälp av en intervjuguide och 

innehöll sex frågor som behandlade patientens upplevelse av informationen om 

laxeringsförberedelserna inför undersökningen, samt genomförandet av laxeringen. Vid 

intervjun gjordes anteckningar som komplettering till den inspelade intervjun och innan 
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intervjun avslutades summerades den data som kommit fram och deltagaren fick tillfälle att 

tillägga information om så önskas. Inspelningarna förvarades säkert på intervjuarnas privata 

datorer och inspelningsmaterialet användes även vid analysen med försiktighet, då ingen 

annan haft möjlighet att lyssna på de inspelade intervjuerna.  

 

Informationsmaterial inför DT-kolografiundersökning 

De intervjuade patienterna erhöll alla ett skriftligt informationsblad inför 

datortomografiundersökningen av tjocktarmen. Vid intervjuerna var det denna skriftliga 

information som utvärderades av patienterna.  

 Informationsbladet till patienter som skall genomgå en DT-kolografi består av 

två blad, ett för dem som skall genomgå undersökningen på förmiddagen (Bilaga 2) och ett 

annat för dem som skall genomföra undersökningen på eftermiddagen (Bilaga 3). Ett av 

bladen innehåller kallelsen (Bilaga 1), där det står att patienten är bokad att genomföra en 

datortomografiundersökning av tjocktarmen och där ges information om plats, tid, kostnad, 

etc. Det andra informationsbladet beskriver undersökningen, förberedelser och innehåller en 

tydlig instruktion över de olika stegen av förberedelsen. Informationen talar om att ett recept 

på laxermedlet Phosphoral medföljer kallelsen och skall köpas ut på apoteket och att 

förberedelsen krävs för att tarmen skall bli helt ren inför undersökningen. Det ges en 

tidsangivelse för laxeringens och mediciner kan enligt bladet tas som vanligt.  För insulin- 

och tablettbehandlade diabetiker finns särskilda föreskrifter.  Längst ner förklaras begreppet 

"klar dryck" och det uppmanas att dricka sötad dryck och ej light-produkter.  

 Till patienter som skall genomföra undersökningen på förmiddagen (Bilaga 2) 

förklaras att endast flytande kost får intas dagen innan undersökningen. Samt att det är viktigt 

att dricka mycket under hela förberedelsen och att få i sig både salt och socker via drycken. 

Cirka klockan 6.00-8.00 uppmanas patienterna att dricka minst ett glas vatten, vänta 10 

minuter och sedan blanda ut innehållet från Phosphoral-flaskan i ett halvt glas vatten. De 

uppmanas att dricka minst ett glas klar dryck och sedan fortsätta att dricka klar dryck under 

dagen. Cirka klockan 17.00-19-00 ges instruktioner om dos två av Phosphoral och samma 

instruktion som vid dos ett ges. Det ges en uppmaning om att fortsätta  dricka klar dryck fram 

till undersökningen.  

 De patienter som skall genomföra undersökningen på eftermiddagen (Bilaga 3) 

ges ett liknande informationsblad. Skillnaden är att den första dosen Phosphoral skall tas cirka 

klockan 17.00-19.00, samt att dos två skall tas på undersökningsdagen, cirka 12 timmar efter 

dos ett. I annat fall beskrivs utförandet av förberedelserna på samma sätt. 
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Forskningsetiska överväganden 

Godkännande för denna studie gavs av röntgenavdelningens verksamhetschef. Eftersom 

studien görs i Sverige och på människor gäller Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460), 5§,1§. Deltagandet var frivilligt och deltagaren hade möjlighet 

avbryta deltagandet när helst han/hon önskade, vilket även styrks av lagen då denna säger att 

människans grundläggande friheter skall beaktas (SFS 2003:460), 8§. 

Röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning beskriver att röntgensjuksköterskan skall 

respektera och stöda individens självbestämmande (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011). För deltagande krävdes ett informerat samtycke (SFS 

2003:460), 17§, och deltagandet fick när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan (SFS 

2003:460), 19§. Detta innebär att godkännande av deltagande inte genomfördes utan att 

deltagaren informerats om bl.a. studiens övergripanden plan, metod och syfte, samt 

frivillighet i deltagande (SFS 2003:460), 16§. I detta fall gavs både muntlig, och skriftlig 

information, i form av ett informationsbrev, till deltagaren innan han/hon förväntas svara om 

deltagande. Information gavs även om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas om så önskas av deltagaren.  

 Konfidentialitet av personuppgifter garanterades för deltagare då intervjudata 

och anteckningar kodades och ej innehöll personuppgifter. Intervjuerna kodades endast för att 

kunna sammankoppla anteckningar från den specifika intervjun med dess inspelning. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum, detta tog även hänsyn till att ingen annan skulle 

veta vem som deltar. De inspelade intervjuerna förvarades i säkerhet så att ingen annan än 

studenterna och handledarna normalt hade tillgång till dessa. Allt material förstördes efter 

studiens genomförande. Det informerade samtycket till deltagande gavs muntligt i enlighet 

med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), 19§.  

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och det framkomna materialet bestod av 24 A4-sidor. 

Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys (Berelson, 1952), som från 

början användes av massmedieforskare för att analysera stora mängder data.  Den valda 

analysmetoden genomfördes med en manifest innehållsanalys enligt den teknik  för kvalitativ 

innehållsanalys som beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Den kvalitativa 

innehållsanalysen syftar till att identifiera likheter och skillnader i ett textinnehåll. Dessa 

skillnader och likheter formuleras till kategorier eller teman. En manifest analys framhäver 
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det textnära innehållet och en latent analys tar fram textens underliggande mening (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). 

 Det framkomna textmaterialet lästes igenom ett flertal gånger och sedan 

diskuterades huvudpunkterna som kommit fram av intervjuerna för att skapa en helhet om 

dessas innehåll. Med stöd av en tabell på datorn sattes alla intervjutexter in och numrerades i 

ordningsföljd upp till antalet intervjuer. Intervjufrågorna markerades med fet stil för att lättare 

urskiljas. De två frågeställningarna (domänerna) bearbetades i denna process var för sig. 

Intervjutexten delades in i meningsenheter  med centrala budskap från intervjutexten. Dessa 

meningsenheter kondenserades sedan för att korta ner texten men bibehålla dess innehåll. De 

kondenserade meningsenheterna kodades sedan för att bilda etiketter på meningsenheterna 

och kort beskriva dess innehåll, detta för att göra texten mer lätthanterlig. Koderna jämfördes 

sedan med liknande koder och bildade genom sitt innehåll totalt fem kategorier för de båda 

frågeställningarna (domänerna). Analysprocessen för de framtagna  kategorierna redovisas 

nedan i tabellform (Tabell 1.1 & Tabell 1.2) för de två domänerna och styrks med citat från 

intervjutexten. 

 

 Tabell 1.1 Exempel på analysprocessen av domänen om tillräcklig information 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Det var ju två... en på 

morgon... som jag skulle ta 

tillsammans och spä ut med ett 

halvt glas vatten... Sen var det 

inge mer förrän fram på 

kvällskvisten, då var det 

likadant igen (2) 

 

 

 

Den va uppbyggd så att först  

stod det lite om 

undersökningen och hur lång 

tid den skulle ta... Det var 

svärtat "första hur du gör, det 

här gör du så här dags, det här 

gör du det här dags"... Det 

framgick att man skulle dricka 

mycket... Det var jättetydligt 

(4) 

En på morgonen 

späds med ett halvt 

glas vatten. 

Likadant på 

kvällen.  

 

 

 

 

 

Det stod först lite 

om undersökningen 

och att man skulle 

förbereda sig 

genom laxerings-

preparatet. Att man 

skulle dricka klar 

dryck. Det var 

svärtat hur man gör 

och hur dags. 

Jättetydligt. 

Laxermedels- 

instruktioner, 

dosering och 

tidpunkt 

 

 

 

 

 

 

Förklaring av 

undersökningen och 

förberedandet.  

 

Patienters 

återgivande av 

information 
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Inga otydligheter... Och det 

stod ett telefonnummer man 

kunde ringa om man ville 

fråga nått, det var bra... Det är 

ju viktigt att man kan göra 

tycker jag (4) 

 

Det stod ju längst ner om det 

här med diabetes... Man skulle 

kontakta läkare då... Det tyckte 

jag var bra (7) 

Det fanns inga 

otydligheter och 

var bra att det fanns 

ett telefonnummer 

att ringa 

 

 

Stod om diabetes 

och kontakt av 

läkare, vilket var 

bra  

Inga otydligheter, 

bra att ett 

telefonnummer fanns 

att ringa 

 

 

 

Bra med information 

om diabetes 

 

 

Positivt 

innehåll i 

informationen 

Det är lite svårt de här med 

klara drycker å veta egentligen 

va det är... Säg som 

äppeljuice... Buljonger var ju 

också lite smått skruffsigt... (5) 

 

Den dan jag håller på med det 

då kan man ju absolut inte gå 

iväg, det är helt omöjligt... Det 

kanske man skulle informera... 

Men det står att efter andra 

dosen så blir det inte lika 

mycket (8) 

Svårt att veta vad 

klara drycker är, 

som äppeljuice och 

buljong 

 

 

Kan inte gå iväg 

dagen då man 

håller på med 

laxering, borde 

informeras om 

Otydligheter om vad 

som definieras som 

klar dryck 

 

 

 

Mer information om 

laxeringens 

tidsåtgång önskas 

 

 

 

Brister i 

informationen 

 

 

Tabell 1.2 Exempel på analysprocessen av domänen patienters förståelse av informations-

innehåll 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Det är det att man ska kontakta 

läkaren om man åt olika 

mediciner... Så igår kväll va 

jag lite tveksam hur jag skulle 

ta insulin då (3) 

 

 
Jag äter medicin och fick 
panik... Hur ska jag göra med 
det här... Men sen läste jag en 
gång till och då såg jag att de 
var inte berörda av det här... 
(7) 
 

Tveksam över hur 

insulinmedicinen 

skulle tas 

 

 

 

 

Missade 

information om 

mediciner första 

gången jag läste 

Bristande förståelse 

om medicinintag 

 

 

 

 

 

Inte förstått 

mediciners 

information första 

gången jag läst 

 

Bristande 

förståelse av 

information 
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Det är för det rensar tarmen 

skulle jag säga... Det är helt 

naturligt... Den måste ju va 

ren, annars funkar det ju inte... 

Att avföring finns i tarmen, blir 

missvisande, om det skulle va 

nån cancer istället då (1) 

 

Att det skulle rensa ut tarmen 

så att det inte finns någonting 

kvar som kan liksom så att det 

ska kunna se ordentligt på 

röntgen (5) 

 
 

Laxering rensar 

tarmen, den måste 

vara ren för att det 

skall fungera 

 

 

 

 

Laxerar för att 

rensa tarmen så att 

den syns ordentligt 

på röntgen 

Förstått syftet med 

laxeringen 

 

 

 

 

 

 

Förstått laxeringens 

syfte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förståelse av 

förbered-

elsernas syfte 

 

RESULTAT 

Tio patienter, fem kvinnor och fem män , med en ålder mellan 62-81 år deltog i intervjuerna . 

I analysprocessen av intervjutext framkom totalt fem kategorier (Tabell 1.1 & Tabell 1.2) som 

styrktes av citat från intervjuerna. Tre kategorier Patienters återgivande av information, 

Positivt innehåll i informationen och Brister i informationen tillhör domänen tillräcklig 

information. Två kategorier Bristande förståelse av information och Förståelse av 

förberedelsernas syften representerar domänen förståelse av information . Dessa kategorier 

presenteras tillsammans med tillhörande domäner i tabellen nedan (Tabell 2.1). I texten nedan 

presenteras kategorierna och framkomna resultaten med stöd av citat. Varje citat är numrerat 

med intervjudeltagarens nummer för att styrka dess trovärdighet.  

 

Tabell 2.1 Översikt över domäner och kategorier 

Domäner Kategorier 

Tillräcklig 

information 

Patienters återgivande av information 

Positivt innehåll i informationen 

Brister i informationen 

Förståelse av 

information 

Bristande förståelse av information 

Förståelse av förberedelsernas syfte 
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Patienters återgivande av information 

Alla patienter upplevde att de erhöll tillräcklig information om laxeringsförberedelserna och 

att den skriftliga informationen som skickades hem med kallelsen var tydlig och lättläslig. De 

tyckte att instruktionerna gav bra anvisningar att följa och även de patienter som inte har 

svenska som modersmål tyckte att informationen var enkel att förstå.  

 

"Det står på ett papper utförligt... Det stod ju väldigt tydligt tycker jag faktiskt tiderna som 

jag ska försöka hålla och sen vad för typer av klar dryck man kunde få dricka.. Det var bra" 

(5) 

 

"Det står vad man kan äta, vilken medicin jag måste ta och förklaring av klar dryck till 

exempel... Det e ganska enkelt fast jag kan lite svenska... Jag förstod då dem skrivit ganska 

enkelt" (6) 

 

"Jag tyckte det var jättefint... Följer man det till punkt o pricka så är det inga problem... 

Ordentlig information till patienter tyckte jag att det e" (7) 

 

Alla patienter kunde utförligt beskriva och återge den skriftliga informationen de fått inför 

undersökningen. De beskrev utförligt laxeringsförberedelsernas utförande med tidpunkter, 

doser och dryckesuppmaningar. Patienterna kunde även återge att informationen innehöll 

information om tillvägagångssätt vid intag av vissa mediciner och definitioner av begreppet 

klar dryck.  

"Det var ju på en tidsperiod... På morgonen var det mellan åtta och tio... På kvällen mellan 

sjutton och tjugo tror jag att det var... Det stod att man ska dricka vatten tio minuter före ett 

halvt glas, sen vänta tio minuter... Så tog man den där flaskan som man fick från apoteket, å 

så ett halvt glas vatten. Så drack man det... Sen skulle man dricka minst tre liter under den 

där perioden" (3) 

 

"Jag skulle ju bara dricka, dricka, dricka... Klar vätska, klar vätska... Du kunde ju dricka i 

stort sett allt... Bara det var klar vätska... Det var te och det var buljong o det var saft och 

mer" (2) 

 

"Om man hade medicinering av annan art så skulle man inte bry sig om bipacksedeln som låg 

i medicinen" (4) 
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Positivt innehåll i informationen 

Den skriftliga informationen ansågs som tillräcklig och patienterna gav även exempel på 

sådant som de speciellt tyckte om i informationen de fick. Det som lyftes upp som bra i den 

skriftliga informationen var uppmaningen om att dricka mycket, informationen om hur man 

går tillväga då man har diabetes och äter vissa mediciner, samt möjligheten att ringa kliniken 

om det uppstod frågor. Även att informationen var skriftlig och man kunde läsa den flera 

gånger framlyftes som en fördel.   

 

"Det var inget som fel, de var korrekt.. Det behöver inte vara allt för omständig information 

här, då kanske man inte tar åt sig" (10) 

 

"Det bra är ju det att allting kan jag ju gå tillbaka till hela tiden... Informationen som sådan 

är ju bra" (2) 

 

"Sen så stod det att man under dagen skulle komma ihåg å dricka mycket, minst tre liter 

gärna mer... Det stod så tydligt upprepande med drycken och hur man skulle bete sig före och 

efter.. Jag kände att jag visste precis hur jag skulle göra" (4)  

 

"För jag äter medicin... Jag läste att de inte var berörda av det här, så det var ju bra... Det 

stod ju längst ner om det här med diabetes... Man skulle kontakta läkare då... Det tyckte jag 

var bra" (7) 

 

"Är det så att man känner sig osäker så är det bara att ringa.. Och det stod ju då för dem som 

har olika mediciner.. Det tycker jag var bra" (8) 

 

Brister i informationen 

Trots att patienterna ansåg att informationen var tillräcklig framgav ett par patienter vissa 

oklarheter i den skriftliga informationen. Dessa oklarheter handlade om definitionen av klar 

dryck och framförde en önskan om tydligare information om laxeringens totala tidsåtgång. 

Även frågor kring vikten av att ta laxermedlet med ett visst antal timmar emellan fanns hos ett 

par patienter.  
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"Jag var litegrann när det står klar dryck, att man kanske skulle specificera sig...  Så man 

känner sig lite tryggare... För då blir man så där kan jag äta nyponsoppa, vilket jag har 

hört"(8) 

 

"Det stod mellan första och andra utav dem där flaskorna man drack.. Så stod det på 

flasketiketten 12 timmar... Men det stod det inte på den information man fick... Då kan man ju 

undra hur noga det är med dem där 12 timmarna... Man vart ju lite konfundera när man läste 

på..". (3) 

 

"Den dan jag håller på med det då kan man ju absolut inte gå iväg, det är helt omöjligt... Det 

kanske man skulle informera... Men det står att efter andra dosen så blir det inte lika mycket" 

(8) 

 

Bristande förståelse av information 

Alla patienter säger sig ha fått bra information men trots detta så förstås inte allt som dom 

läser i den skriftliga informationen. Patienterna återberättar den skriftliga informationen som 

dom läst, men har ändå funderingar kring informationen. Den bristande förståelsen av den 

lästa informationen handlar om definitionen av klar dryck och intag av mediciner.  

 

"Tidigare.. har det varit mera grejjer man ha kunnat få tagi in... nu var det ju bara 

dryck...förr så har det stått fil och lite andra grejjer... det kanske man inte får ta längre" (1) 

"Det ät lite svårt de här med klara drycker å veta egentligen va det är... Säg som äppeljuice... 

Buljonger var ju också lite smått skruffsigt" (5) 

"Det är det att man ska kontakta läkaren om man åt olika mediciner... Så igår kväll va jag 

lite tveksam hur jag skulle ta insulin då" (3) 

 

Det finns även patienter som berättade att dom behövt läsa informationen flera gånger för att 

förstå den. En orsak till detta tror sig en av patienterna bero på att man blir stressad då man 

erhåller denna information om undersökningens förberedelser.  

 

"Det hade jag missat...Första gången jag läste den, så då tänkte jag hur ska man göra på 

morgonen då... Ska jag ha druckit eller ska jag va fastande" (4) 
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"Det gäller ju till att läsa den kanske några gånger.. För att när man får sånna här saker blir 

man så stressad på nått vis... Så tog man det lugnt och läste igenom det igen, då, fungerade 

det" (7) 

 

Förståelse av förberedelsernas syfte 

De flesta patienterna kunde förklara att syftet med laxeringen var att tömma tarmen inför DT-

kolografiundersökningen. Det fanns även patienter som påpekade att detta syfte med laxering 

inför undersökningen framkom i den skriftliga informationen.  Det var endast en patient som 

menade på att förståelse för laxeringens betydelse fanns men att denne inte riktigt förstod 

själva syftet med att rensa tarmen.   

 

"Det är för det rensar tarmen skulle jag säga... Det är helt naturligt... Den måste ju va ren, 

annars funkar det ju inte... Att avföring finns i tarmen, blir missvisande, om det skulle va nån 

cancer istället då" (1) 

 

"Att det skulle rensa ut tarmen så att det inte finns någonting kvar... Så att det ska kunna se 

ordentligt på röntgen" (5) 

 

"Det har jag ju ingen aning om varför jag måste tömma... Varför maskinen vill ha tömd 

tarm... Det är en ren medicinsk grej, som inte jag kan nånting om... Att jag sen har förståelse 

för det, ja" (9) 

 

DISKUSSION 

De intervjuade patienterna upplevde att informationen om förberedelserna inför DT-

kolografiundersökningen var tillräcklig. Patienterna kunde ordagrant återberätta den 

information som de erhållit men det fanns en bristande förståelse av informationen som 

behandlade definitionen klar dryck och tillvägagångssättet med vissa mediciner. De flesta 

patienterna förstod syftet med de tarmförberedelser som utförs innan undersökningen. 

 

Resultatdiskussion 

Analysen av datainsamlingens intervjutext identifierade fem kategorier Patienters 

återgivande av information, Positivt innehåll i informationen, Brister i informationen, 
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Bristande förståelse av information och Förståelse av förberedelsernas syften. Resultaten 

diskuteras nedan utifrån dessa framkomna kategorier.  

 I kategorin Patienters återgivande av information framkom att patienterna ansåg 

sig få tillräckligt med information om förberedelserna inför DT-kolografiundersökningen, 

vilket även styrktes av att alla patienter noggrant kunde återberätta den skriftliga 

informationen med instruktioner om förberedelser inför undersökningen som de fått 

hemskickad innan undersökningen. Patienterna framhöll att den skriftliga informationen var 

tydlig, lättläslig och gav bra anvisningar som var lätta att följa, även för dem som inte har 

svenska som modersmål. Detta resultat står i olikhet mot de båda författarnas egna 

erfarenheter då de under sin verksamhetsförlagda utbildning fått uppfattningen om att 

patienter erhåller bristande information om förberedelserna inför DT-

kolografiundersökningar. Även tidigare studier som behandlar information inför DT-

kolografiundersökningar (Kustrimovic & Lundgren, 2013) och magnetkameraundersökningar 

(Bolejko et al., 2008) har visat att patienter i Sverige ofta upplever att de får bristfällig 

information inför dessa röntgenundersökningar, vilket inte stämmer överrens med de patienter 

som intervjuats här. I ovan nämnda studier lyfter patienter fram vikten av lättförstådd 

information för att kunna förbereda sig inför underökningen. Trots denna olikhet av resultat 

styrks patienternas åsikt, om att de får tillräcklig information, genom att de flesta patienter 

återberättar den skriftliga informationen ordagrant i intervjuerna. Patienterna kunde ordagrant 

återberätta allt från tidpunkter och doser, till information om tillvägagångssätt vid intag av 

vissa mediciner och exemplifiera begreppet klar dryck. Dokument med standarder vid DT-

kolografi (Burling, et al., 2010) rekommenderar skriftlig information skriven på ett begripligt 

och tydligt språk, vilket enligt patienterna här följdes då även de som inte har svenska som 

modersmål poängterade att informationen var lättförstådd också för dem.  

 Kategorin Positivt innehåll i informationen, präglas av exempel på sådant som 

patienterna ansåg var speciellt bra i den information de fått. Detta informationsinnehåll 

handlade om uppmaning om att dricka mycket, information om tillvägagångssätt för patienter 

med diabetesmediciner, och även ett uppskattande att det fanns ett telefonnummer att ringa 

om frågor uppstod innan undersökningen. Även det att informationen erhölls som skriftlig 

ansågs som positivt då patienterna kunde gå tillbaka till informationen flera gånger under 

förberedelsen, vilket även är fallet i en tidigare studie om information inför 

röntgenundersökningar (Ollivier et al., 2009). Tidigare studier har visat att vid genomförandet 

av själva undersökningen uppskattas kontinuerlig information under hela undersökningen 

(Kustrimovic & Lundgren, 2013), vilket i detta fall kan kopplas till den skriftliga 
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informationen som då finns kvar för patienterna att gå tillbaka till under hela 

förberedelseutförandet och möjligheten att även ringa och ställa frågor i det fall då dessa 

uppstår. Här styrks även patienternas åsikter om positivt i informationen genom standarderna 

för DT-kolografiundersökningar som säger att information inför denna undersökning skall ges 

skriftligt och innehålla kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress för att ge svar 

på eventuella frågor innan undersökningen (Burling, et al., 2010). En tidigare studie visar 

även på att patienter föredrar information från någon i radiologiteamet för att undvika stress 

och ångest (Ollivier et al., 2009). 

 Brister i informationen, framkommer från ett par patienter trots att alla 

tillfrågade anser att de fått tillräcklig information. Dessa oklarheter handlar främst om 

definitionen av klar dryck, frågor kring tiden mellan de båda laxeringarna och även en önskan 

om tydligare information om laxeringens tidsåtgång framhävs. Det skapas i vårt resultat en 

tvetydighet då alla patienter erhållit att de får tillräckig information, men att det trots detta 

finns oklarheter i informationen. Man kan tänka sig att detta har att göra med 

definitionsfrågan av tillräcklig information. Patienterna kan tycka sig ha fått tillräcklig 

information för att utföra förberedelserna inför undersökningen, och att dessa oklarheter 

kunde göras bättre men inte gör att den skriftliga informationens tillräcklighet fallerar. Dessa 

oklarheter kanske inte hade framkommit i vårt resultat om vi inte bett patienterna ge exempel 

på bra och mindre bra saker i informationen. I annat fall stämmer till viss del de tidigare 

studiernas resultat  om att informationen är bristfällig (Bolejko et al., 2008; Kustrimovic & 

Lundgren, 2013). 

 Kategorin Bristande förståelse av information framhäver att patienterna trots sin 

åsikt om tillräcklig information, inte förstår allt som står i den skriftliga informationen. Som 

tidigare nämnts så kan patienterna återberätta den information de fått men frågor uppstår och 

förståelsen brister med avseende på informationen om intag av mediciner och begreppet klar 

dryck. Vissa patienter har behövt läsa informationen flera gånger för att förstå den, vilket 

även var fallet vid en tidigare studie om information inför DT-kolografiundersökningar 

(Kustrimovic & Lundgren, 2013).  Denna kategori hör ihop med den tidigare nämnda 

kategorin Oklarheter i informationen och därmed kan även denna ha att göra med hur man 

väljer att definiera tillräcklig information. Patienter som inte anser sig förstå den givna 

informationen, kan inte heller vara delaktiga i sin egen vård (Eldh et al., 2006). Detta skulle 

tyda på att de intervjuade patienterna anser sig förstå den information de erhållit, eftersom de 

inte framhäver informationen som något problem vid deras laxeringsförberedelser.  
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 I kategorin Förståelse av laxeringens syfte kunde de allra flesta förklara att 

syftet med laxeringen var för att tömma tarmen så att denna avbildas bättre på röntgen. Ett par 

patienter påpekade även att detta framgick tydligt i den information de erhållit. Endast en 

patient uppgav sig att inte förstå själva syftet, men trots det ha förståelse för att tarmen måste 

tömmas innan undersökningen. Det kan tänkas att denna patient som inte anser sig förstå 

syftet med laxeringen menar på ett djupare syfte eftersom denne nämner att syftet med 

laxeringen är på en avancerad medicinsk nivå där denne saknar kunskaper. Åter igen verkar 

förståelsen av informationen vara tillräcklig enligt de intervjuade patienterna eftersom de inte 

nämnt någonting om laxeringens syfte då de tillfrågades om brister i den information de fick 

inför undersökningen. 

 I den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor framgår att 

röntgensjuksköterskan skall ansvara för vårdens och verksamhetens utveckling och därmed 

utveckla kunskapsområdet utifrån beprövad erfarenhet och evidens. I sitt yrke skall 

röntgensjuksköterskan även ha förmåga att ge patienter noggrann information i samband med 

undersökningar och behandlingar (SFR & Vårdförbundet, 2008). För att patienter skall ha 

möjlighet att kunna utföra förberedelser i form av laxering och födorestriktioner inför DT-

kolografiundersökningar, krävs att de får tillräcklig och lättförståelig information om dessa. 

Det har i tidigare studier visat sig att patienter som inte förstår den information de erhåller inte 

heller väljer att vara aktiv och delta i sin egen vård (Eldh et al., 2006). Tydlig information om 

dessa undersökningsförberedelser gör att patienter förstår utförandet och vikten av dessa, 

vilket ger möjlighet att förberedelserna utförs på bästa sätt. Patienterna som intervjuats till 

detta arbete anser sig ha fått tillräcklig information om dessa förberedelser och att de även 

förstått det mesta av den. Resultatet lyfter även fram att brister i informationen handlar om 

definitionen av klar dryck, laxeringens tidsåtgång och intag av vissa läkemedel i samband 

med undersökningen. Även önskemål om förtydligandet av laxeringens tidsåtgång och 

omfattning fanns, då patienter vill förtydliga att förberedelsen kräver närhet till toalett och 

därmed försvårar sådant som att arbeta och röra sig fritt under förberedelsedagen. Det är 

därför önskvärt att ändringar kring detta sker i den befintliga informationen för att i framtiden 

tillgodose patienter med bästa möjliga information inför DT-kolografiundersökningar.  

 Undersökningsförberedelser genom laxering ger en tömd tarm, vilket minskar 

risken för rester i tarmen och därmed minskas även risken för feldiagnostiseringar (Taylor et 

al, 2003). Röntgensjuksköterskor skall ha förmåga att optimera undersökningens bildkvalitet 

(SFR, 2011). Eftersom laxeringsförberedelserna inför en DT-kolografiundersökning utgör 

grunden för denna undersökning, är ett sätt att optimera undersökningens kvalitet att även se 
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till att patientinformationen är optimal för genomförandet av laxeringen. Då patienter utför 

laxeringsförberedelserna på bästa tänkbara vis, är tarmen ordentligt tömd inför 

undersökningen och därmed erhålls även optimal bildkvalitet. En optimalt utförd 

undersökning, från förberedelser till slutliga optimala bilder, gör att kompletterande 

undersökningar inte krävs då radiologerna erhåller bra bilder att ställa diagnos utifrån. 

Bristande information kan således leda till behov av kompletterande bildtagning.  

 Förberedelser inför undersökningen är mödosamma för patienten (van Gelder et 

al., 2004; Gluecker et al., 2003) och en kompletterande undersökning orsakad av dålig 

bildkvalitet skulle därmed orsaka ytterligare lidande för patienten. Kompletterande 

datortomografiundersökningar gör att patienten strålas på nytt för samma undersökning och 

därmed är patienten utsatt för en ökad risk för strålinducerade skador, som utan 

kompletterande undersökning kunnat undvikas. I röntgensjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (SFR, 2011) framhävs att röntgensjuksköterskan skall minimera 

strålningen till patienten, vilket då kan kopplas till att tydlig och lättförståelig 

patientinformation minskar risken för kompletterande undersökningar då en tömd tarm 

avbildas optimalt.   

 Tillräcklig patientinformation minskar risken för behovet av kompletterande 

undersökningar, vilket även gynnar samhället och kliniken då antalet undersökningar 

minimeras. Med behovet av kompletterande undersökningar ökar väntetider och 

personalbehovet ökar, där även kostnader för personal och material. Då patienter anser att de 

erhåller tillräcklig och lättförståelig information utför de undersökningsförberedelserna väl 

och reducerar då risken för kompletterande undersökningar på grund av bristande 

information. Denna studie fick fram resultatet att patienter anser sig få denna tillräckliga och 

lättförståeliga information inför DT-kolografiundersökningar och brister som kan förbättras i 

patientinformationen lyfts även här fram. Studiens resultat kan därför hjälpa till att utveckla 

patientinformationen att bli så optimal som möjligt och därmed gynnar studiens resultat både 

individ, klinik och samhälle. 

 

Metoddiskussion 

Vid kvalitativa studier bedöms dess trovärdighet med hjälp av begreppen giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. En studies giltighet visar på hur sanna resultaten 

är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) och kan styrkas av flera faktorer. Deltagare av 

båda kön och med något varierande ålder bidrog till det framkomna resultatet, vilket ökar 

giltigheten för studien. En svaghet kan dock vara att deltagarurvalet var beroende av de 
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bokningar som fanns på DT-kolografiundiundersökningar under den begränsade 

datainsamlingsperioden. På grund av den tidsbrist som fanns vid insamlingen av data gick det 

inte att variera åldersspridningen mer än vad som gjorts med en deltagarålder på 62-81 år, 

eftersom tiden inte räckte till att vänta in ytterligare åldersgrupper. Det var även fem patienter 

som avböjde deltagande, där ibland fanns en märkbart yngre patient som annars kunde 

bidragit till ett mer varierande åldersspridning och resultat. För att öka resultatets variation i 

så stor mån som möjligt valdes att inkludera patienter av olika kön i studien. Avsaknaden av 

större variation i ålder bland deltagarna kan även ha att göra med att de patienter som 

genomgår undersökning av tjocktarmen med datortomografi ofta har en hög ålder, då risken 

för cancer i tjocktarmen ökar med stigande ålder. Det genomfördes tyvärr inte någon 

provintervju för att testa intervjuguidens frågor eller förbereda intervjuarna på att ställa 

frågorna. Detta på grund av både tidsbrist, men främst brist på lediga lokaler där intervjuer 

kunde genomföras ostört. Intervjuerna blev även kortare än planerat, vilket kanske hade 

förhindrats ifall en provintervju gjorts och möjlighet att fundera kring intervjufrågorna funnits 

innan intervjuernas start. Något som däremot hjälper till att öka giltigheten för studien är att 

de kategorier och resultat som framkommit redovisas i  tabellform och även styrks med citat 

ur intervjutexten för att visa på dess sanning och giltighet. 

 Tillförlitlighet ges då forskare säkerställer sina ställningstaganden (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Denna tillförlitlighet av de framkomna resultaten styrks här  av 

att två personer arbetat med hela textinnehållet så att en bred analys av materialet gjorts. Båda 

har då bidragit med kunskap och tolkning genom hela processen som fångat upp variationer i 

patienternas upplevelser.   

 Överförbarhet beskriver hur väl resultatet är överförbart till andra grupper och 

situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det resultat som framkommit från 

patienterna har sin grund i den patientinformation som skickas till dem med kallelsen från 

sjukhuset. Därför är en möjlighet till generalisering av resultatet till andra sjukhus begränsat, 

då de patienter som deltagit berättat om sin upplevelse om det informationsblad som ges vid 

just det sjukhus där studien utförts.  Resultatet visar därmed inte på hur patienter upplever den 

skriftliga informationen de erhåller på andra sjukhus i Sverige. Dock har studien fått fram 

både negativt och positivt informationsinnehåll ur patientperspektiv, vilket kan ge stöd för 

utformningen av information inför DT-kolografiundersökningar även vid andra sjukhus. 

Studiens resultat kan även tänkas vara möjliga att generaliseras till andra undersökningstyper 

som kräver förberedelser i form av födorestriktioner och laxering. Ett exempel på en annan 
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undersökningstyp där man kan använda sig av studiens resultat skulle kunna vara vid 

information inför koloskopiundersökningar.  

 Då intervjuer används som datainsamlingsmetod har intervjuaren en central roll 

genom hela studien. Detta för då fram begreppet delaktighet som innebär att resultatet inte är 

oberoende av forskaren som är medskapare av texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Det var i detta fall samma personer som intervjuade patienterna och som gjorde 

dataanalysen, vilket kan anses både som positivt och negativt då sättet att ställa frågor och 

bete sig under intervjutillfället kan påverka de svar som fås. Intervjuarna bar sjukhuskläder, 

vilket kan ha påverkat intervjupersonernas svar då de befann sig i sjukhusmiljö och eventuellt 

underläge. Detta var även ett sätt att anpassa sig till den aktuella miljön och det kan även ha 

bidragit till en trygghet hos deltagarna.  

 Förförståelse handlar om teoretisk kunskap, erfarenheter och förutfattade 

meningar om det undersökta fenomenet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna 

hade redan kunskap inom forskningsområdets teori och tidigare erfarenheter kring denna 

undersökningstyp. Anledningen till att intresse för detta forskningsområde uppkom var att det 

under verksamhetsförlagda utbildning bildats en uppfattning om att brister finns i 

patientinformationen inför datortomografiundersökningar av tjocktarmen. Denna förförståelse 

kan omedvetet ha varit delaktig till att påverka det framkomna resultatet genom både 

datainsamling och analysarbete, även då en neutral syn på det valda forskningsområdet 

efterstävats. I beaktande bör även tas att detta var första gången författarna utförde en studie 

och därmed kan bristandet på erfarenhet av att genomföra intervjuer även ha påverkat de svar 

och resultat som framkommit.  

 Etiska aspekter har även beaktats då ett etiskt godkännande av 

verksamhetschefen på röntgenavdelningen gavs innan datainsamlingen påbörjades. 

Deltagande i studien var frivilligt och ett informerat samtycke gavs av patienterna innan 

intervjuernas början. Studiens deltagare garanterades även konfidentialitet av personuppgifter, 

då det varken framkommer namn eller personnummer i studien. Inspelningarna har även 

enbart lyssnats till av intervjuarna själva med hänsyn till konfidentialiteten.  

  Som förslag till vidare forskning inom detta område kan intervjuer 

med ett större antal deltagare göras och gärna vid flera olika sjukhus för att lättare kunna 

generalisera det framkomna resultatet. För att få ett mer varierande och giltigt resultat kan 

man i nya studier ha mer fokus på deltagare med större åldersvariation och försöka utforma 

frågor som ger mer utförliga svar om patienternas uppfattning om information inför DT-

kolografiundersökningar. 
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Slutsats 

Studien visade att det fanns oklarheter i den skriftliga informationen inför DT-

kolografiundersökningar som patienterna inte förstod, trots att de bedömde att informationen 

var tillräcklig. Patienterna kunde ordagrant återberätta den information som de erhållit men 

det fanns en bristande förståelse av informationen som behandlar definitionen klar dryck och 

tillvägagångssättet med vissa mediciner. De flesta patienterna förstod syftet med de 

laxeringsförberedelser som utfördes innan undersökningen. Genom att ta i beaktanden de 

brister i informationen om laxeringsförberedelser som studiens resultat visar finns det 

förutsättning att undersökningens förberedelser och genomförande utförs på bästa möjliga 

sätt.   
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Intervjuguide  

Patientupplevelser om information och laxering  

 

Man  Kvinna 

 

 

Födelseår  

 

 

Kan du beskriva på vilket sätt du fick information om laxeringsförberedelserna?  

 

Kan du beskriva hur den skriftliga informationen såg ut?  

 

Fanns det någonting som var bra och mindre bra i den skriftliga informationen? 

 

Kan du beskriva hur laxeringsförberedelserna skulle gå till enligt den instruktion du  

fått? 

 

Kan du beskriva syftet med laxeringen så som du har förstått det? 

 

Fanns det någonting du tyckte fungerade bra och mindre bra vid laxeringen? 
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Informationsbrev till patienter 

Härmed tillfrågas du om att delta i en undersökning som handlar om patienters upplevelser av 

information om laxeringsförberedelserna inför en datortomografiundersökning av 

tjocktarmen. Denna studie utförs i samband med ett examensarbete och syftar till att ge en 

ökad förståelse om patienters upplevelser av information av laxeringsförberedelserna inför 

undersökningen. Studien syftar till att utveckla arbetet på kliniken och att eventuellt bidra till 

förbättring av den information som ges till patienter inför en datortomografiundersökning av 

tjocktarmen.  

 Vi önskar därför ert deltagande i en intervju innan undersökningen. Intervjun 

planeras ta ca 10-20 minuter och sker i ett avskilt rum på röntgenavdelningen. 

Intervjufrågorna behandlar din upplevelse och förståelse av informationen som getts innan 

undersökningen, samt din upplevelse av laxeringen. Intervjuerna spelas in och transkriberas 

ordagrant för att sedan presenteras i det färdiga examensarbetet senare i vår. 

 Deltagande i denna studie är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst om så 

önskas. Insamlad data behandlas konfidentiellt och personuppgifter kan ej härledas utifrån 

studiens kommande resultat. Val av deltagande och icke-deltagande i studien påverkar inte 

den kommande vården. Skriftligt godkännande för genomförande av denna studie finns av 

klinikens verksamhetschef. 

Om funderingar finns angående denna studie, kontakta gärna vår handledare.  
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