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Sammanfattning 

Idag lider cirka 70 procent av populationen inom äldrevården av obstipation. Leva 

med obstipation är relaterat till obehag, en sänkt livskvalitet och kan dessutom leda 

till obehagliga konsekvenser. Obstipation är ett medicinskt tillstånd som påverkar 

patienters liv och ytterligare kunskap är nödvändigt för att kunna vidta 

omvårdnadsåtgärder som underlättar för patienten. Syftet med studien var att belysa 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra och förebygga obstipation hos 

vuxna och äldre patienter. Studien grundades på 11 vetenskapliga artiklar och 

genomfördes som en litteraturstudie. Fyra teman framkom i resultatet; ”Rådgivning, 

motion, kost och vätska”, ”Omvårdnadsåtgärder i form av massage, akupressur och 

heta kompresser”, ”Information och dokumentation om toalettrutiner samt ”Laxantia 

en omvårdnadsåtgärd med för- och nackdelar”. Alternativa omvårdnadsåtgärder som 

massage, akupressur och heta kompresser visade på uppskattade och positiva 

förbättringar och ett individuellt träningsprogram med rätt kost- och vätskeintag, 

minskade patienternas obehag. Sjuksköterskor redogjorde för att regelbundna 

toalettvanor är viktiga omvårdnadsåtgärder vid obstipation. Ytterligare framkom att 

laxantia i samband med opioidbehandling minskade risken att utveckla obstipation. 

Elimination är en livsviktig fysiologisk funktion som måste fungera, därmed är detta 

ett omvårdnadsområde som kräver sjuksköterskans uppmärksamhet. Det krävs vidare 

forskning för att förebygga och lindra för patienter med obstipation. 
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Abstract 

About 70 percent of the elderly population is suffering from constipation. Living with 

constipation is related to discomfort, reduced quality of life and can lead to unpleasant 

consequences. Constipation is a medical condition that affects the lives of patients and 

additional knowledge is necessary for caring out nursing interventions that facilitate 

the patient. The aim of the study was to elucidate nursing interventions to alleviate 

and prevent constipation in adults and elderly patients. The study was based on 11 

scientific articles and was conducted as a literature study. Four themes emerged in the 

results; "Consulting, exercise, diet and liquid", "Nursing intervention such as 

massage, acupressure and hot compresses", "Information and documentation of toilet 

routines” and “Laxative a nursing intervention with advantages and disadvantages”. 

It was found that with an individual exercise program with proper diet and liquid 

intake, decreased patient discomfort. Alternative nursing interventions such as 

massage, acupressure and hot compresses, showed positive improvements. Regular 

toilet habits are important nursing interventions to prevent constipation. Further 

results showed that laxatives in conjunction with opioid therapy reduced the risk of 

developing constipation. Elimination is a vital physiological function which is 

essential. Further research is needed to prevent and relieve patients with constipation. 
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Inledning 

Obstipation, i dagligt tal kallat förstoppning, kan i hög grad ge omfattande besvär och 

sjukdomskänsla (Schmidt et al., 2015). I en generell population innehållande 2162 

personer, beräknas 25,2 procent att lida av besvär. Prevalensen att drabbas är 

vanligare hos äldre och tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män (Schmidt et al., 

2015). Förekomsten av obstipation uppgår till 70 procent av populationen inom 

äldrevården och patienter inom äldreboenden har en frekvens på 50 procent att 

utveckla fekalom minst en gång om året. Detta uppkommer trots att de äldre bor på 

vårdhem med tillgång till daglig sjukvård och medicinsk övervakning (Rey, Barcelo, 

Jiménez Cebrián, Alvarez-Sanchez, Diaz-Rubio & Rocha, 2014). Kännetecken och 

upplevelsen hos patienten av att vara förstoppad beskrivs bland annat som 

buksmärtor, ömmande buk, fatigue, kraftiga väderspänningar och huvudvärk. 

Psykiska faktorer som depression kan vara relaterat till uppkomsten av obstipation 

(Nanda International, 2015).  

 

Noiesen, Trosborg, Bager, Herning, Lyngby och Konradsen, (2013) redogör för att de 

individer som söker akut vård av andra orsaker än obstipation, uppvisade 39 procent 

obstipationssymtom. Detta indikerar att obstipation är ett vanligt medicinskt tillstånd 

som många gånger förbises för att patienten egentligen söker vård för annan åkomma. 

Sjukhusvård som innefattar inläggning på sjukhus mer än tre dagar, ger en ökad risk 

för obstipation med 43 procent. Orsaken skulle kunna vara att sjukhuspersonalen inte 

tar upp ämnet med patienten under sjukhusvistelsen beroende på att patienten vårdas 

på sjukhus av andra orsaker. Därmed finns ett behov av att sjuksköterskan diskuterar 

med patienten om dennes tarmfunktion under sjukhusvistelsen (Noiesen et al., 2013). 

 

Bakgrund 

Definition 

Enligt NANDA International (2015) definieras obstipation som “minskning i normal 

defekationsfrekvens i kombination med svår eller ofullständig passage av faeces 

och/eller passage av ovanligt hård, torr avföring.” (s.252). Enligt Karling (2008) är 

obstipation svårt att precisera då det finns en stor variation mellan människors 

tarmvanor och deras upplevelse av tarmfunktionen. Karling (2008) definierar dock 

obstipation som att ha "infrekventa avföringar och/eller problem med avföring, som 

till exempel överdriven krystning, hård avföring, känsla av ofullständig tarmtömning, 

lång tid för att tömma tarmen eller andra svårigheter att få ut avföringen.” (s.129).  

 

Under 1910-talet gjordes ett antal experimentella studier runt obstipation då det fanns 

en rädsla kring att det eventuellt kunde läcka ut gifter från tarmen och vidare ut i 

cirkulationen (Lane, 1929). På 1920-talet hade dessa farhågor bleknat men rädslan för 

obstipation fortsatte och naturligtvis utnyttjades detta av tillverkarna av laxermedel. 
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Mer relevant var dock kirurgen Sir William Arbuthnot Lane ihärdiga tro på 

obstipation som en sjukdom exklusivt för befolkningen i städerna (Lane, 1929). En 

annan sägen är att personerna som lider av obstipation har en lång och ringlande 

tjocktarm (Karling, 2008). 

 

Fysiologin vid en defekation 

Karling (2008) beskriver att efter passage genom tjocktarmen ackumuleras faeces i 

rektum för att tömmas ut genom analkanalen. Analkanalen samarbetar med muskler i 

bäckenbotten som håller ihop analkanalen och hindrar ofrivillig faecesavgång. En inre 

sfinkter i analkanalen innerveras till sympatiska och parasympatiska nervsystemet av 

autonoma nerver. En yttre sfinkter finns i analkanalen som vi själva kan kontrollera. 

Centrala nervsystemet har en stor roll av utförandet och tänkandet av uttömningen vid 

en defekation. Under en defekation relaxerar bäckenbottenmuskulaturens anala 

sfinktrar och en framdrivningsrörelse av rektum påbörjas, detta känns som en 

krystning. Krystningen bidrar till ett högre tryck i analkanalen och ytterligare 

relaxation av den yttre sfinktern underlättas av trycket och en defekation kan utföras. 

Efter tarmtömningen kontraheras bäckenbottenmusklerna och sfinktrarna igen och en 

ny ansamling faeces kan påbörjas (Karling, 2008). 

 

Orsaker till obstipation 

Än idag är orsaken till obstipation okänd, troligen är det heterogena tillstånd där 

sjukliga processer innebär olika orsaker hos olika patienter (Karling, 2008). Äldre 

personer har en riskfaktor att utveckla obstipation. Av 234 personer med en 

medelålder på 84,2 år, upplevde 20,9 procent obstipation och två tredjedelar av dessa 

hade känslan av att vara kroniskt förstoppade. Obstipation var vanligare hos kvinnor 

än hos män (Werth, Williams & Pont, 2015). Prevalensen av obstipation ökar för barn 

om de inte äter frukt och grönsaker (Chan & Chan, 2010). En annan orsak till 

obstipation är opioidbehandling. Av 210 personer svarade 46,7 procent att de 

upplevde obstipation under en pågående opioidbehandling och 30,5 procent av dessa 

46,7 procent, ansåg att de var en outhärdlig biverkan (Lin, Ger, Pergolizzi, Raffa, 

Wang & Ho, 2016). Med anledning av att opioidbehandling många gånger orsakar 

obstipation, lanserades för några år sedan en medicin i form av en tablett, 

innehållande både en opioid receptoragonist och en opioid receptorantagonist. När 

substanserna kombineras kvarstår den smärtstillande effekten men minskar opioid-

inducerad störning på tarmfunktionen i form av obstipation (Burness & Keating, 

2014). Vidare har de senaste åren fekal mikrobiotisk transplantation uppmärksammats 

som ett behandlingsalternativ. Metoden innebär att friska tarmbakterier från en person 

överförs till en mottagare för att återställa tarmfloran. Transplantationen används som 

behandling för en rad olika tarmsjukdomar, däribland obstipation. Fekal mikrobiotisk 

transplantation har genomgått en dramatisk utveckling under de senaste åren och 
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fortsätter att utvecklas samtidigt som kunskapen om magbakterier ökar (Borody, 

Brandt & Paramsothy, 2014). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid lindring och förebyggande av 

obstipation 

Omvårdnad är idag ett huvudområde inom sjuksköterskeprofessionen och har som 

praktisk disciplin utvidgats genom vårdpersonalens erfarenheter, värdegrundsfrågor 

och omvårdnadsforskning (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 

2013).   

 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson såg patienten som en individ som 

behövde hjälp att uppnå självständighet och till en helhet av kropp och själ. 

Henderson definierade därför en behovsteori bestående av 14 områden som syftade 

till att åskådliggöra vilken vård och vilka områden alla vårdtagare behöver få 

tillgodosedda, oberoende av medicinsk diagnos och behandling. Elimination är ett av 

dessa behovsområden som behöver fungera. När patienten själv av olika anledningar 

inte kan utföra och sköta sin defekation på egen hand, skall sjuksköterskan överta 

ansvaret och vidta omvårdnadsåtgärder (Henderson, 1991). Sjuksköterskan har till sin 

hjälp Nandas omvårdnadsdiagnoser som beskriver tillstånd hos människor som 

uppkommit på grund av problem med hälsan eller livsprocesser. En 

omvårdnadsdiagnos kan vara antingen ett hälsofrämjande tillstånd såsom ”potential 

för förbättrad hälsa”, problemfokuserad såsom ”förstoppning” eller en möjlig risk 

såsom ”risk för förstoppning” (Nanda International, 2015). När sjuksköterskan 

definierar en omvårdnadsdiagnos sker det genom omvårdnadsprocessen som 

innefattar bedömning, omvårdnadsdiagnos, planering, målformulering och 

utvärdering. Sjuksköterskan skall med hjälp av patientens berättelse kunna identifiera 

problem genom ett kliniskt resonemang och därmed komma fram till korrekt 

omvårdnadsdiagnos (Nanda International, 2015). Därmed är patientens historia i ett 

ankomstsamtal en viktig del i patientens omvårdnadsprocess. En heltäckande 

anamnes som innefattar bland annat medicinska, sociala och psykologiska aspekter är 

betydelsefulla för att få en inblick i patientens hälsoproblem och särskilda vårdbehov. 

På detta sätt kan vård prioriteras och behandlingsresultat optimeras (Fawcett & 

Rhynas, 2012). 

 

Problemformulering 

Flertalet forskningsrapporter beskriver en hög prevalens av problematik orsakade av 

obstipation. Det är av största vikt att uppmärksamma patientens elimination för att 

lindra och förebygga obstipation. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att agera 

preventivt och kurativt inom hälso- och sjukvården för att optimera patientens 

välbefinnande och hälsa. Upplevelsen idag är att patientens eliminationsproblem inte 
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tas på allvar och att sjuksköterskan har få omvårdnadsåtgärder att tillgå för att lindra 

och förebygga obstipation. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra och förebygga 

obstipation hos vuxna och äldre patienter. 

 

Metod 

Metoden genomfördes som en allmän litteraturstudie med avsikt att beskriva empirisk 

forskning om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra och förebygga 

obstipation. Grunden för litteraturstudien var att metodiskt söka och kritiskt granska 

vetenskapliga artiklar som ligger till grund för det specifika syftet (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

 

Datainsamling 

Datainsamling har skett genom Forsberg & Wengströms beskrivning av 

urvalsprocessens tillvägagångssätt (Forsberg & Wengström, 2015). Inledningsvis 

fastställdes syftet för att kunna utkristallisera vilka svenska sökord som skulle kunna 

vara relevanta och ligga till grund för sökningarna. Sökorden översattes till engelska 

för att kunna erhålla ett mer omfattande sökresultat, då de flesta artiklar är på 

engelska i databaserna. Sökorden som valdes att användas var obstipation och 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Orden översattes till constipation respektive 

nursing interventions. Sökningen gjordes i tre databaser, Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Cinahl och PubMed har huvudämnen inriktade på omvårdnadsvetenskap 

och PsycINFO en bred psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2015). För att säkerhetsställa ett godtagbart sökresultat som 

motsvarade syftet, gjordes ett antal grundläggande sökningar på de olika databaserna, 

för att se om det gick att inhämta korrekt information av de engelska sökorden. 

Efterhand som sökningarna gjordes framkom ytterligare ett sökord, prevention. För 

att bredda och eliminera redan befintliga sökträffar, valdes sökorden prevention och 

constipation tillsammans. Prevention kortades ner till prevent och trunkerades. 

Trunkering (Forsberg & Wengström, 2015) innebär att man sätter en asterix (*) efter 

ett ord som eventuellt har fler ändelser. Sökorden återfinns i bilaga A. Booelska 

sökoperatorer (Forsberg & Wengström, 2015) användes under sökningarna för att 

kunna söka med olika sökkombinationer relaterat till valt syfte. AND (och) användes 

för kombinationer av sökord med varandra. OR (eller) nyttjades i samband med att 

sökorden skulle ge flera olika svar och bredare perspektiv. För att minimera antal 

sökresultat användes NOT (inte). Söksvarens volym avgjorde om NOT användes för 



 

5 

 

att reducera ner antalet träffar. NOT child* OR infant* OR pediatric* OR palliat* 

togs bort från sökresultaten för att exkludera artiklar. För att säkerställa att korrekta 

sökningar utfördes, bestämdes träff med en bibliotekarie för att kontrollera att 

sökorden och tillvägagångssättet motsvarade valt syfte. Under artikelsökningarna 

lästes både kvalitativa artiklar och kvantitativa artiklar. 

 

Inklusionskriterier för resultatartiklarna var att de skulle beskriva omvårdnadsåtgärder 

som sjuksköterskan skulle kunna använda sig av i sitt omvårdnadsarbete för att lindra 

och förebygga obstipation. Resultatartiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska. Artiklarna avsåg vuxna från 18 år upp till 65 år och äldre från 65 år och 

uppåt (Nygren & Lundman, 2014). En tidigare kandidatuppsats från Högskolan 

Halmstad 2011, handlar om obstipation. Med anledning av denna har endast artiklar 

från 2010 och framåt inkluderats. Exklusionskriterier var artiklar som behandlade 

pediatrisk omvårdnad, prevention i intensivvård och vård av obstipation i samband 

med palliation. Några artiklar av intresse, fanns i flera av de databaser som 

sökningarna gjordes i. Artiklarna redovisas bara en gång, se bilaga B. 

 

Cinahl 

Inledande sökning gjordes i databasen Cinahl, en databas inriktad på omvårdnad, 

sjukgymnastik samt arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2015). Förekommande 

sökord i Cinahl´s Exact subject heading (MH) var (MH) constipation och (fritext) 

constipation. Anledningen till att sökningarna skedde med bägge kriterierna var för 

att bredda antal söksvar. Fritextsökning gjordes på både nursing intervention OR 

nursing interventions OR nursing assessment då antalet svar ändrades beroende på 

vilken ändelse som användes, trunkering fungerade inte. Ett snarlikt sökbegrepp till 

nursing intervention var nursing assessment, båda begreppen ligger som underrubrik 

till nursing process i Cinahls begreppslista. Begränsningarna i sökningen var 2010 

och research article. Sökningen gav 21 stycken artiklar varav 19 stycken togs bort då 

inklusionskriterierna inte uppfylldes. Två artiklar valdes ut för vidare läsning. Den 

första artikeln var äldre och den andra beskrev att bortfallet i studien var så stort, att 

den externa validiteten inte kunde garanteras. Ingen artikel gick vidare till analysen. 

 

Det nya sökordet prevent* kopplades ihop med Cinahl´s Exact subject heading (MH) 

constipation och fritext constipation samt NOT child* OR infant* OR pediatric* OR 

palliat*. Resultatet gav 83 svar varav 27 abstracts lästes. 56 artiklar dömdes bort på 

grund av icke relevanta rubriker. Tre artiklar uppfyllde inklusionskriterierna. Två av 

tre artiklar togs bort, anledningen var att resultatet enbart beskrev det totala 

vätskeintaget hos patienter inneliggandes på sjukhus och en artikel var sponsrad av 

Movicol. En artikel gick vidare till resultatanalysen.  
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PubMed 

PubMed är en stor internationell medicinsk databas. Den täcker allmän och klinisk 

medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi (Forsberg & Wengström, 2015). 

Nursing assessment var det enda ord som fanns som Medical Subject Headings 

(MeSH) (Forsberg & Wengström, 2015) som motsvarade sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder. I fritextfältet användes “nursing intervention” OR “nursing 

interventions” AND constipation i både MeSH-term och i fritext, för att öka 

träffsäkerheten. Sökningen gav 119 träffar varav 62 abstracts lästes. Sjutton artiklar 

gick vidare då de uppfyllde inklusionskriterierna. Tolv stycken artiklar valdes bort, då 

en handlade om barn och ungdomar, en artikel var inte godkänd av etisk nämnd, en 

beskrev bedömningsmallar av obstipation samt en artikel uteslöts då den förekom i 

förra kandidatuppsatsen. Kvarvarande åtta artiklar av de 12 som uteslöts kunde inte 

användas då författarna hade svårigheter att generalisera resultatet på grund av för 

lågt antal medverkande i studierna. Kvar blev fem artiklar vidare till analysen. En 

andra sökning i PubMed utökades till constipation (MeSH) OR constipation (fritext) 

AND prevent* (fritext). Då antal svar blev över 600 träffar minimerades sökningen 

med nursing care (MeSH) OR nursing care (fritext). Vidare uteslöts NOT child* OR 

infant* OR pediatric* OR palliat* i sökningen. Antal träffar blev 64 stycken varav 22 

abstract lästes. Fem artiklar valdes ut då de ingick i syftet. Tre artiklar valdes bort, då 

en artikel beskrev en intervention på äldre personer med kommunikationsproblem. En 

artikel beskrev svårigheter att kunna generalisera sina resultat utanför studieorten 

samt den tredje artikeln beskrev fecal inkontinens. Två artiklar gick vidare till 

resultatanalysen. 

 

PsycINFO 

PsycINFO är en databas som innehåller psykologi och beteendevetenskap (Karlsson, 

2014). Sökord som användes var nursing intervention OR nursing interventions 

(fritext) AND constipation. Sökningen gav 23 stycken träffar. Efter läsningen av 23 

abstract innefattade sex artiklar inklusionskriterierna och gick vidare för djupare 

läsning. Tre artiklar valdes bort, då innehållet i artiklarna beskrev alternativ medicin, 

palliativ omvårdnad och prevalensen av psykisk påverkan för patienter med 

obstipation. Tre artiklar gick vidare till analysen. Det nya sökordet prevent* (fritext) 

kopplades ihop med AND constipation (fritext) NOT child* OR infant* OR 

pediatric* OR palliat*. Resultatet gav 80 svar, 23 abstracts lästes. Övriga 57 artiklar 

var antingen dubbletter eller saknade relevant titel. Inga artiklar gick vidare till 

analysen.  

 

Sammanställningen efter datainsamlingen resulterade i 11 resultatartiklar. Åtta 

stycken kvantitativa, två kvalitativa och en mixad metod. Varje resultatartikel 

beskrevs i artikelöversikten och utvärderades från en bedömningsmall beroende på 

om artikeln var av kvalitativ- eller kvantitativ design. Bedömningen skedde genom att 
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artikeln studerats och poängsatts för hur utförlig och vetenskaplig artikeln var 

uppbyggd. Artikeln erhöll ett betyg mellan grad ett till grad tre. Betyg ett är det högsta 

betyget en artikel kan få, poängen ligger då mellan 39 - 48 enligt bedömningsmallen. 

Se bilaga C i respektive artikelöversikt, för vilket betyg resultatartikeln erhöll i 

bedömningen (Carlsson & Eiman, 2003). 

 

Databearbetning 

Under analysprocessen tillämpades Forsberg och Wengströms innehållsanalys 

(Forsberg & Wengström, 2015). Analysen beskriver tillvägagångssättet under 

granskningen av artiklarna. Första steget var att läsa och översätta artiklarna för att 

skapa en uppfattning och en helhet av artiklarnas resultat. Processen upprepades 

tillsammans och var för sig, för att få en samstämmig bild av resultatet. Granskningen 

av artiklarnas resultat utgick från uppsatsens syfte. Resultaten handlade om 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid obstipation. Relevanta delar från artiklarna 

skrevs ner på lappar som diskuterades och sammanställdes. Meningsbärande enheter 

med relevans till syftet, plockades ut. Enheterna sorterades in i områden med likartad 

innebörd. Fyra stycken teman framkom; "Rådgivning, motion, kost och vätska", 

"Omvårdnadsåtgärder i form av massage, akupressur och heta kompresser", 

"Information och dokumentation om toalettrutiner" och slutligen "Laxantia en 

omvårdnadsåtgärd med för- och nackdelar". En bildillustration finns i början av 

resultatanalysen för att visualisera mönstret, se figur 1. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Värdet av mer kunskap kontra värdet av att bibehålla en människas integritet är 

viktiga parametrar som bland annat har gjort att det idag finns lagar, etiska riktlinjer 

och konventioner för hur forskningsarbete med människor inkluderat, skall gå till 

(SFS 1998:204). En viktig del i detta är också att forskaren själv har ett stort etiskt 

ansvar för sina studier (Olsson & Sörensen, 2011). Lagen om etikprövning avseende 

människor och biologiskt material från människor, syftar till att dels respektera och 

skydda den enskilda individen och dess människovärde, dels om godkännande till 

sådan forskning (SFS 2003:460). Den troligtvis mest bekanta forskningsetiska regeln 

är Helsingforsdeklarationen som antogs av World Medical Association 1964. Denna 

inbegriper att forskningsintresset inte får sättas före välbefinnandet gällande de 

individer det forskas om. Helsingforsdeklarationens huvudsakliga syfte är att värna 

om forskningspersoner. Den lägger stark betoning på att forskning på människor skall 

ha granskats etiskt och att de individer som ingår i forskningen skall ha godkänt sin 

medverkan (Helgesson, 2015).  

 

Alla artiklar har lästs och översatts noggrant för att säkerställa att varje artikel 

uppfyller de krav på ett etiskt förhållningssätt i studiernas design. Till hjälp har Polit 
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och Beck (2010) etiska frågeställningar använts. Studentuppsatsen innehåller endast 

vetenskapliga artiklar som är etiska prövade och godkända (Kjellström, 2012).   

Artiklarna har översatts från engelska till svenska på ett tillförlitligt sätt för att kunna 

återge korrekt innehåll. 

 

Resultat 

Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra och förebygga 

obstipation hos vuxna och äldre patienter. Fyra teman framkom; ”Rådgivning, motion, 

kost och vätska”, ”Omvårdnadsåtgärder i form av massage, akupressur och heta 

kompresser”, ”Information och dokumentation om toalettrutiner” samt ”Laxantia en 

omvårdnadsåtgärd med för- och nackdelar”.  

 

Figur 1. Teman ur sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra och 

förebygga obstipation.  

Rådgivning, motion, kost och vätska 

Sjuksköterskor anser att kostrådgivning som tillräckligt intag av vätska, fibrer, frukt 

och bär, kan vara förebyggande eller lindrande åtgärder mot obstipation (Saga, Seim, 

Mørkved, Norton & Vinsnes, 2014). Patienters upplevelser av att påverka sina 

obstipationsproblem genom livsstilsförändringar ansågs som ett 

behandlingsalternativ. Flera patienter hade prövat att dricka mer vätska, byta kost 

eller att motionera mer för att påverka sina obstipationsbesvär, men ekonomiska och 

fysiska faktorer påverkade huruvida patienterna kunde fullfölja åtgärderna. 

Livsstilsförändringar som enda åtgärd för att bli av med sina obstipationsbesvär, 
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upplevdes inte som en total lösning på problematiken (Munch, Tvistholm, Trosborg & 

Konradsen, 2016).   

 

Enligt Huang, Yang, Tsai, Chin, Wang och Tsay (2015) och Ostaszkiewicz, Hornby, 

Millar och Ockerby (2010), skapades förutsättningar för att förebygga obstipation när 

en individanpassad rådgivning skett. Ostaszkiewicz et al. (2010) menar att med 

konkreta individuella åtgärder mot obstipation, som ett preciserat träningsprogram 

med kostrådgivning och rätt mängd vätskeintag, förbättrade faeceskonsistensen, 

minskade psykosocialt obehag samt magsymtom som smärta, uppblåsthet och olust. 

Patienterna uppgav en ökad känsla av tillfredställelse och hälften av patienterna 

upplevde att de hade kontroll på situationen helt eller delvis efter genomfört 

individuellt program. I Huang et al. (2015) har studien fokuserat på att inventera 

individuella riskfaktorer. När patienternas egna riskfaktorer hade kartlagts fick de 

personliga åtgärder och strategier som syftade till att minska och reducera 

identifierade brister, som lågt fiber- och vätskeintag samt fysisk aktivitet. Resultatet 

visade på en högre frekvens av mag- och tarmrörelser och en ökad faecesfrekvens. 

Omvårdnadsåtgärderna som förmedlades innebar en ökad fysisk aktivitet såsom 30 

minuters promenad dagligen eller 20 minuters promenad tre gånger i veckan. Kostråd 

innefattade ett intag av 25–30 g fibrer per dag eller förslag på åtgärder som 

regelbundna måltider, ett ökat intag av fibrer samt ett ökat intag av plommon, päron, 

kiwifrukt och päronjuice. Rekommenderad mängd vätskeintag per dag uppgick till 

1200 ml eller 1500–2000 ml per dag (Huang et al., 2015; Ostaszkiewicz et al., 

2010).   

 

Enligt Zou, Xu, Wang, Jiang och Zhu, (2016) ger ett ökat intag av sötpotatis en 

positiv inverkan på personer med obstipationsproblem. Genom att äta sötpotatis, ökas 

intaget av kostfibrer med 40 procent. Zou et al. (2016) undersökte om 

obstipationsproblem kunde minska om patienterna fick ett tillskott av sötpotatis under 

cellgiftsbehandlingen. Frekvensen av obstipation var signifikant lägre hos 

interventionsgruppen som fick sötpotatis 100 g x 2 varje dag under 

cellgiftsbehandlingen. Enligt Ren, Qiu, Wang, Niu och Jiang, (2012) är 200 g 

sötpotatis per dag en omvårdnadsåtgärd som ökar fiberintaget. Ett ökat intag av fibrer 

mot obstipationsproblematik stöds även av Taniguchi, Komae, Takahashi, Yoshioka 

och Sone, (2017) där förtäring av vaxartat korn (Kirarimochi), som innehåller mer 

kostfibrer än övriga kornalternativ, visade på en förbättring av faecesfrekvensen.  

 

Omvårdnadsåtgärder i form av massage, akupressur och heta 

kompresser 

Magmassage som en omvårdnadsåtgärd påverkade tarmvanor, kropp och sinne 

positivt (Lämås, Graneheim & Jacobsson, 2011). Deltagarna fick 15 minuters 

magmassage, fem dagar i veckan under åtta veckor. Massagen innehöll försiktiga 
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strykningar med ett lätt tryck och cirkulerande rörelser. Bland patienterna fanns 

oroliga tankar kring obstipationsproblematiken och inledningsvis uppfattades 

magmassagen som en tveksam omvårdnadsåtgärd. Efter hand uppgav dock 

patienterna att massagen gav en positiv effekt i form av en mer frekvent och jämn 

tarmperistaltik. Magmassage som en omvårdnadsåtgärd, resulterade i ökad 

faecesvolym, en känsla av lugn och lättnad samt en ny frihet (Lämås et al., 2011). 

Enligt Huang et al. (2015) ersattes fysisk aktivitet med magmassage för de som var 

sängbundna och inte hade möjlighet att åstadkomma rörelser på egen hand. 

 

Nittio deltagare i en RCT-studie på ett vårdhem i Hong Kong, syftade till att kartlägga 

om öron-akupressur som en omvårdnadsåtgärd, kunde hjälpa till att lindra besvär vid 

obstipation. Magneter sattes på sju olika punkter på örat i tio dagar. Punkterna på örat 

representerade organ som ansågs kunna underlätta obstipationssymtom. Tre grupper 

var involverade i undersökningen. Samtliga i grupperna fick till utseendet exakt 

likadana "magnetplåster" men bara en grupp, experimentgruppen hade fungerande 

magneter. Resultatet visade att experimentgruppen efter avslutad intervention samt 10 

dagar efter interventionen, hade störst förbättringar avseende obstipationssymtom (Li, 

Lee & Suen, 2014).  

 

Ren et al. (2012) redogör för att tre omvårdnadsåtgärder, akupressur, sötpotatis 

200g/dag och fotbad, minskade risken för akut hjärt- kärlsjuka patienter att utveckla 

obstipation under vårdtiden. Akupressuren innebar ett tryck med tummarna på 

akupressurpunkter lokaliserade på ländrygg, mage och underarm. Trycket bibehölls 

en till två minuter tills deltagarna upplevde ömhet eller smärta. Detta upprepades 

morgon och kväll. Omvårdnadsåtgärden för experimentgruppen hade en lägre 

frekvens att utveckla obstipation med 27,27 procent av 44 patienter, jämfört med 

kontrollgruppen som hade 48,98 procent risk att utveckla obstipation. Deltagarna 

upplevde en förbättring av känslan av att ha ofullständig defekation.   

 

Kira (2015) redogör för en omvårdnadsåtgärd där kvinnor mellan tjugo och trettio år 

placerade en 40 grader het kompress i lumbalregionen under fem timmar varje dag i 

två veckor. Kompressen bestod av järn, aktivt kol och saltlösning. Värmen alstras 

genom oxidation och överförs till huden genom ett genomsläppligt skyddshölje. 

Temperaturen uppgår till 40 grader och håller i fem till åtta timmar. 

Omvårdnadsåtgärden resulterade i en ökad defekationsfrekvens. Kvinnorna skattade 

också sina fysiska- och psykiska faktorer högre. 

 

Information och dokumentation om toalettrutiner 

Enligt Saga et al. (2014) framkommer att sjuksköterskor upplever att 

omvårdnadsåtgärder vid patienternas toalettvanor tar så pass lång tid, att de inte 

hinner ta hand om alla patienter som behöver gå på toaletten. Sjuksköterskor antydde 
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dessutom att patienterna som använde blöjor fick vänta lite längre tid med att få gå på 

toaletten. Ostaszkiewicz et al. (2010) menar att en omvårdnadsåtgärd är att informera 

patienterna om anatomiska positioner för optimal defekation och att införandet av 

regelbundna toalettvanor skapar förutsättningar till förbättring. Optimal 

defekationsposition innebär sittandes på toaletten med stöd för bägge fötterna, på 

golvet eller pall, i en framåtlutande position med armbågarna vilandes på knäna. Saga 

et al. (2014) beskriver vidare att sjuksköterskans olika omvårdnadsåtgärder för att 

bemästra problematiken var att skapa toalettscheman, vilket innebar specifika tider för 

när toalettbesöken gjordes. Samtidigt uttryckte sjuksköterskor en stark oro angående 

bedömningen av obstipation och tillika inhämtning av de äldres defekationsvanor som 

ligger till grund för att utföra omvårdnadsåtgärder. De var också mycket bekymrade 

över förebyggandet av obstipation och deras möjligheter att dokumentera 

defekationstillfällen under deras dagliga rutiner. Svårigheter upplevdes också med att 

hålla reda på defekationsmönstret hos de patienter som självständigt gick på toaletten 

(Saga et al., 2014). 

 

Laxantia en omvårdnadsåtgärd med för- och nackdelar 

Laxerande medel är den vanligaste omvårdnadsåtgärden att behandla obstipation 

(Saga et al., 2014). Detta stöds även i Munch et al. (2016) som beskriver laxantia som 

den vanligaste behandlingsmetoden. Laxantia för ibland med sig andra 

omvårdnadsproblem i form av diarré. Balansen mellan obstipation och diarré handlar 

om att hitta rätt mängd laxantia.   

 

Sjuksköterskor anser att opioider är en bakomliggande orsak till obstipation (Saga et 

al., 2014). Enligt Ishihara et al. (2012) är risken för obstipation 54,6 procent vid 

medicinering med opioider utan profylaktisk laxantiabehandling. Motsvarande siffra 

för patientgruppen som fick förebyggande behandling med laxantia var 33,7 procent. 

Magnesiumoxid var det mest använda laxeringsmedlet med 62,1 procent. Av dessa 

var 43,2 procent i tablettform och 18,9 procent i pulverform. Den dagliga dosen av 

magnesiumoxid i tablettform var <1000 mg/dag medan det i pulverform 

administrerades >1000 mg/ dag. Oavsett administreringsform är magnesiumoxid 

dosberoende, vilket innebär att en dos högre än 1000 mg skall administreras per dag 

för att uppnå önskad effekt (Ishihara et al., 2012). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten omfattar både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta medför 

att begrepp som trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för kvalitativ design och 

intern, extern validitet samt reliabilitet för kvantitativ design förekommer för att 
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säkerställa litteraturöversiktens vetenskapliga kvalitet. Sökningar har gjorts i tre 

databaser som alla innehåller vetenskaplig forskning inom omvårdnad för att öka 

trovärdigheten/interna validiteten (Henricson, 2012; Forsberg & Wengström, 2015). 

Vi har varit trogna vårt material genom att systematiskt följa kurslitteraturens 

beskrivning av tillvägagångssättet vid upprättandet av en allmän litteraturstudie 

(Forsberg & Wengström, 2015; Henricson, 2012). Artiklarna har bedömts 

enligt Carlsson och Eiman, (2003) för att säkerhetsställa ett högt vetenskapligt värde. 

Inledningsvis säkerställdes sökorden till att stämma överens med valt syfte. I alla 

sökningar var sökordet constipation tvingat att vara representerat för att resultaten 

skulle bli inom rätt ämneskategori. Om constipation togs bort och ersattes med enbart 

prevention och nursing intervention, blev resultatet åtskilliga andra sjukdomstillstånd 

som inte hade med valt syfte att göra. Tillvägagångssättet som sökningarna gjorts på, 

stärker trovärdigheten/interna validiteten genom bekräftande att constipation behöver 

vara ett representerat sökord. I PubMed finns sökbegreppen som MeSH-termer. 

MeSH-termerna är indelade i olika kategorier. Under nursing process finns 

subkategorin nursing assessment, som valdes för att vara helt säkra på att inte missa 

viktiga artiklar och för att öka trovärdigheten/interna validiteten ytterligare (Forsberg 

& Wengström, 2015; Henricson, 2012). Riktigheten i sökningarna bekräftades av 

sökkunnig bibliotekarie som vidare konfirmerade att det ord som sökningarna 

innehöll, motsvarande valt syfte. Svagheten i sökningarna med begreppet 

constipation, som nämnts ovan, gjorde att många resultat handlade om patienter som 

redan var förstoppade. Det är en begränsning i studien att inte fler resultatartiklar om 

förebyggande åtgärder hittades.  

En möjlig svaghet i studien kan också vara att vissa artiklar valdes bort för att de inte 

bedömdes adekvata med utgångspunkt från titeln, trots att resultatet kan ha motsvarat 

syftet. Resultatartiklarna är från 2010 vilket kan ses som en styrka då äldre artiklar 

hade kunnat ge en vilseledande föreställning av resultatet i jämförelse med hur 

omvårdnaden av obstipation ser ut i dagsläget. En svaghet skulle kunna vara att viktig 

information missats mellan årtalen 2007 till 2010. I några studier har flera olika 

interventioner gjorts i en och samma studie. Detta gör det svårt att utröna vilken 

omvårdnadsåtgärd som medverkar till att påverka resultatet (Ren et al., 2012; 

Ostaszkiewicz et al., 2010; Huang et al., 2015). Artiklarna har kvalitetsgranskats 

enligt Carlsson och Eiman, (2003). Alla artiklarna graderades med Grad 1. Carlsson 

och Eiman, (2003) bedömningsmall, garanterar dock inte att artikeln uppfyller en hög 

vetenskaplig kvalitet, oaktat en hög bedömning och kan på grund av detta ge en 

missvisande uppfattning av artikelns vetenskaplighet. Samtliga resultatartiklar var 

skrivna på engelska vilket kan ha orsakat översättningsfel. Resultatartiklarna har 

därför lästs och granskats dels enskilt, dels gemensamt vilket enligt Henricson (2012) 

styrker studiens trovärdighet/interna validitet. Genom att granska artiklarna, formades 
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en distinkt bild av resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet. Därmed förbättras 

trovärdigheten/interna validiteten i resultatet. Artiklarna som inkluderades i studien 

hade sitt ursprung i Australien (en), Danmark (en), Japan (tre), Kina (tre), Norge (en), 

Sverige (en) och Taiwan (en). Överförbarheten/externa validiteten kan påverkas 

eftersom kulturskillnader finns emellan länderna. 

Henricson (2012) menar att en redogörelse av förförståelsen ökar 

pålitligheten/reliabiliteten av studien. Inför databearbetningen diskuterades 

förförståelsen av valt syfte. En mycket liten förförståelse konstaterades. För att 

undvika att viktig information förbisågs, lästes resultatanalysens material upprepade 

gånger, både enskilt och gemensamt. Olika segment framträdde, som inordnades 

under olika teman. Anvisad handledare har kontinuerligt läst igenom 

kandidatuppsatsen och har under arbetets gång bekräftat samstämmighet, vilket ger 

studien en ökad pålitlighet/reliabilitet och trovärdighet/intern validitet. Under 

processens gång har även studenter och lärare vid tre manusseminarier, läst och 

utvärderat arbetet. Samtliga vetenskapliga artiklar är godkända av etisk kommitté.  

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra och förebygga 

obstipation hos vuxna och äldre patienter. 

Patientens dagliga liv och livskvalité påverkas i hög grad av symtom orsakat av 

obstipation. Obstipation ansågs som ett privat problem som var speciellt utmanande 

på en vårdavdelning (Munch et al., 2016). Sjuksköterskans roll är att aktivt arbeta 

med omvårdnadsprocessens alla delar och omvårdandsdiagnoser skall skapas från 

patienternas berättelse och grundas på deras hälsotillstånd och fysiologi (Nanda 

International, 2015). Vidare beskriver Noiesen et al. (2013) att obstipationsbesvären 

ökar vid inläggning på sjukhus. En anledning skulle kunna vara att problematiken 

aldrig tas upp och att patienterna behandlas för andra sjukdomar. Henderson (1991) 

menar att sjuksköterskan skall ta över de funktioner som patienten inte själv kan 

tillgodose och vidta omvårdnadsåtgärder för att återställa funktionen. Huang et al. 

(2015) och Ostaszkiewicz et al. (2010) beskriver vikten av kunskap och utbildning av 

motion, kost och vätska vid obstipationsbesvär, som en omvårdnadsåtgärd. Detta 

styrks av Region Hallands terapirekommendationer som redogör för att motion, kost 

och vätska är en icke farmakologisk behandlingsmetod som skall ges som ett 

förstahandsalternativ till patienter med temporära obstipationsbesvär (Region Halland 

läkemedelskommittén, 2016). En enkel omvårdnadsåtgärd kan vara att förse patienter 

med ett ökat intag av sötpotatis eller vaxartat korn som en koståtgärd. Insatsen med 

sötpotatis och vaxartat korn, genererade en bättre defekationsfrekvens för patienterna 

(Zou et al., 2016; Taniguchi et al., 2017). Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärd bör vara 

att informera och utbilda patienten om vikten av rätt motion, kost och vätska. 
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Förändring av livsstilsfaktorer är en vanlig omvårdnadsåtgärd (Nour-Eldein, Salama, 

Abdulmajeed & Heissam, 2014). Det är viktigt att sjuksköterskan agerar och 

informerar om obstipation i ett tidigt skede av omvårdnaden. Informationen skall inte 

enbart ges till patienter med kända obstipationsproblem, förebyggandet av problemen 

för alla patienter inneliggandes på en vårdavdelning, är minst lika viktigt, då 

obstipationsproblem uppkommer på grund av olika riskfaktorer vid sjukdom och 

speciellt i samband med sjukhusvård. Jeppsson (2012) redogör för att obstipation 

också kan vara ett symtom på kolon cancer. Det är viktigt att sjuksköterskan har en 

kännedom och är medveten om detta i sitt kliniska resonemang.  

 

Alternativa behandlingar som en omvårdnadsåtgärd kan hjälpa patienter med 

obstipation. Alternativa behandlingar kan innebära akupressur (Ren et al., 2012; Li et 

al., 2014), magmassage (Lämås et al., 2011) och heta kompresser (Kira, 2015).  

Magmassage skildrades också som ett komplement istället för fysisk aktivitet för 

patienter med nedsatt rörelseförmåga (Huang et al., 2015). I McClurg, Hagen, 

Hawkins och Lowe-Strong, (2011) används magmassage som en omvårdnadsåtgärd 

för patienter med multipel skleros och obstipationsproblematik. Resultatet i studien 

visar på en förbättring av obstipationssymtom. Komplementär och alternativ medicin 

(KAM) är ett samlingsnamn för behandlingar eller omvårdnadsåtgärder som kan vara 

ett komplement eller ett alternativ till vanlig sjukvård. Behandlingar eller metoderna 

inom KAM har sitt ursprung från kinesisk medicin eller folklig läkekonst, dock 

upplevs inte alternativmedicin vara lika utforskat som västerländsk medicin. Vidare 

nämns massage som en komplementär behandlingsmetod och akupressur som 

alternativ behandlingsmetod i samlingsnamnet KAM (Farmaceutiska specialister i 

Sverige 2011). Enligt lagen om Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

(SFS 1998:531) beskrivs att sjuksköterskans vård och omvårdnadsåtgärder måste 

bygga på vetenskapliga bevis och erfarenhet. För att sjuksköterskan skall kunna ge 

eller informera om alternativa omvårdnadsåtgärder eller behandlingar, skall dessa ha 

studerats och bygga på beprövad vetenskap. I lagen om hälso- och sjukvård (SFS 

1982:763) beskrivs också att vården skall ges med god kvalitet och hög 

patientsäkerhet. Vidare redogörs att kostnadseffektivitet också bör främjas i vården. 

Munch et al. (2016) beskriver att laxerande medel var svårinställt och skapade nya 

problem i form av diarré för patienterna. Reflektionen härav är att detta också medför 

kostnader för hälso- och sjukvården. Då laxantia skapade biverkningar bör 

vetenskapliga alternativa behandlingar som magmassage, heta kompresser eller 

akupressur, ses som ett komplement för att lindra och förbygga obstipation. Ansvaret 

ligger på sjuksköterskan att utvärdera effekterna av farmakologiska behandlingar 

(Norlén & Lindström, 2014), likväl som alternativa behandlingar (Vårdhandboken, 

2017).  

 

Opioidbehandling var den vanligaste medicinska behandlingen på en akutmottagning. 

Sannolikheten att drabbas av obstipation som en konsekvens av opioider ökar (Hohl, 
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Abu-Laban, Zed, Brubacher, Tsai & Kretz, et al., 2010). Under 2016 skrev hälso- och 

sjukvården ut 3 624 594 recept på opioider till 754 585 patienter i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2017). Kostnaden för hälso- och sjukvården uppskattas att öka 

från 25 till 34 procent på grund av opioidorsakad obstipation hos patienter med eller 

utan cancerdiagnos (Søndergaard, Christensen, Ibsen, Jarbøl & Kjellberg, 2017). 

Laxantia i förbyggande syfte vid opioidbehandling har visat sig ge en lägre risk att 

utveckla obstipation (Ishihara et al., 2012). Laxantia är också den vanligaste 

behandlingsmetoden vid obstipation (Saga et al., 2014; Munch et al., 2016). Egna 

reflektioner är att opioder är en vanlig förkommande behandling inom hälso- och 

sjukvården och sjuksköterskans ansvar är att förbygga obstipation för att minska 

lidandet för patienten, men också att reducera den stora kostnaden som 

obstipationsproblem genererar hälso- och sjukvården. 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är den grundläggande inställningen att 

vården skall respektera människans värdighet, integritet och förmågan att själv kunna 

påverka. Henderson anser att sjuksköterskans uppgift är att ta över de behov som 

patienten själv inte har förmågan att klara av (Henderson, 1991). Sjuksköterskorna har 

uttryckt en oro över att det är svårt att bedöma och dokumentera patienternas 

toalettvanor som ligger till grund för utförandet av omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskorna påstår att patienternas toalettvanor tar lång tid men att 

toalettscheman kan vara en effektiv lösning som främjar patienterna med obstipation 

(Saga et al., 2014). Tidsbrist och för lite personal gör att sjuksköterskor beskriver att 

patienterna med blöjor som sanitetsskydd kan få vänta längre än vad som är rimligt 

för att kunna få göra ett toalettbesök. Sjuksköterskan kan genom att stötta, hjälpa eller 

själv ta över ansvaret för funktionen och tillgodose patientens behov, men om 

omvårdnadsåtgärden yttrar sig genom att förlänga tidsspannet för när den basala 

omvårdnaden ska ske, är det inte etiskt riktigt eller i enlighet med sjuksköterskans 

profession. 

 

Konklusion och Implikation 

Individuellt specificerat träningsprogram, fiberrik kost och rätt mängd intag av vätska 

har en stor inverkan på tarmen. Fibrer i form av sötpotatis och vaxartat korn 

reducerade frekvensen av obstipation och används både som en lindrande och 

förebyggande omvårdnadsåtgärd. En mer frekvent och jämn tarmperistaltik och en 

känsla av lugn, lättnad och frihet, upplevdes av de som erhöll magmassage. 

Magmassage kan också med fördel användas på de patienter som är sängbundna. 

Akupressur på punkter förknippade med organ som är inblandade i elimination visade 

sig förbättra obstipationssymtom. Vidare är regelbundna toalettrutiner och rätt intagen 

position vid defekation, en förutsättning för förbättrad defekation. Laxantia är den 

vanligaste behandlingsmetoden vid obstipation. Vid opioid- och cellgiftbehandling 
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bör behandling med laxantia startas upp samtidigt för att undvika obstipation. 

Magnesiumoxid med en dos högre än 1000 mg per dag skall administreras för att 

effekt skall uppnås. 

Litteraturstudien bidrar med att ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal en 

uppfattning om vad som kan lindra och förebygga obstipation. Mer forskning kring 

behandling av obstipation bör göras, så att det kan förebyggas istället för att 

behandlas. Det krävs vidare forskning inom området för att bidra med ökade 

kunskaper hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i mötet med denna 

patientgrupp. I framtiden behövs också vidare studier med en induktiv ansats, som 

bygger på kliniska erfarenheter för att ge möjliga tips på förebyggande 

omvårdnadsåtgärder för obstipation.
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BILAGA A  

 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Psykinfo Pubmed 

Omvårdnadsåtgärder Nursing Interventions Nursing Interventions Nursing Interventions 

Vårdbehovsbedömning Nursing Assessment  Nursing Assessment  

Obstipation Constipation Constipation Constipation 

Omvårdnad   Nursing care 

Förebyggande Prevention  Prevention Prevention 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-03-03 PsycINFO 

Nursing Intervention (Fritext) OR 

Nursing Interventions (Fritext) 

AND Constipation (Fritext) 

Limits: 2010 - 2017 23 23 3 3 

2017-03-06 PubMed 

Nursing Assessment (MeSH) OR 

Nursing Intervention (Fritext) OR 

Nursing Interventions (Fritext) 

AND ”Constipation” (MeSH) OR 

Constipation (Fritext)  

Limits 2010 - 2017  119 62 5 5 

 

2017-03-07 Cinahl 

Constipation (Exact Subject 

Heading) OR Constipation 

(Fritext) AND Nursing 

Intervention (Fritext) OR Nursing 

Interventions (Fritext) OR Nursing 

Assessment (Fritext) 

Limits: 2010 - 2017  

Research article 21  21 0 0 

2017-03-10 PubMed 

Constipation (MeSH) OR 

Constipation (Fritext) AND 

Prevent* (Fritext) AND Nursing 

Care (MeSH) OR Nursing Care 

(Fritext) NOT Child*(Fritext) OR 

Infant* (Fritext) OR 

Pediatric*(Fritext) OR 

Palliat*(Fritext) 

Limits: 2010 - 2017 64 22 2 2 

2017-03-10 Cinahl 

Constipation (Exact Subject 

Heading) OR Constipation 

(Fritext) AND Prevent* (Fritext) 

NOT Child*(Fritext) OR 

Infant*(Fritext) OR Pediatric* 

(Fritext) OR Palliat* (Fritext) 

Limits: 2010 - 2017 

Research article 83 27 1 1 

2017-03-10 PsycINFO 

Constipation AND Prevent* NOT 

Child* OR Infant* OR Pediatric* 

OR Palliat* 80 23 0 0 



BILAGA C  

 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Huang, T., Yang, S., Tsai, Y., Chin, Y., Wang, B., & Tsay, P. (2015). Effectiveness of 

individualised intervention on older residents with constipation in nursing home: a randomised 

controlled trial. Journal Of Clinical Nursing, 24(23-24), 3449-3458. 

http://dx.doi.org/10.1111/jocn.12974 

 

Land  

Databas 

Taiwan 

PsycINFO 

Syfte Utveckla och undersöka effektiviteten av individuella insatser för att minska obstipation bland 

äldre vuxna på vårdhem.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ Design 

Prospektiv randomiserad kontrollerad studie 

Urval Av 221 deltagare uppfyllde 43 stycken inklusionskriterierna. För dessa var defekationsfrekvensen 

färre än 3 ggr /vecka, regelbundet intagande av laxantia, 65 år eller äldre, kunskapen att tala 

Mandarin eller taiwanesiska samt villiga att deltaga i studien. 

Datainsamling Under studien insamlades patienternas defekationsfrekvens och tarmrörelsernas mönster 5–15 

minuter innan måltid. Patienterna fick en självskattningsskala med 12 punkter för att skatta sina 

egna obstipationssymtom. Defekationskonsistensen mättes i Bristol stool form scale som 

klassificerar defekationen i sju kategorier. Antalet laxeringsdoser var inhämtade från respektive 

journal.  

Dataanalys SPSS version 18 användes till de statistiska analyserna i studien. T-test, X test/ Fischer exakta 

statistiktest och Mann Witney U-test användes för att se skillnader mellan de två olika grupperna 

vid baslinjen efter en och två månader. För att sammanställa data från de olika mätningarna 

användes en mixad modell som används vid longitudinella studier.  

Bortfall Vid start av studien ingick 43 stycken deltagare. Efter två månader var bortfallet tre stycken. Ej 

angiven anledning.  

Slutsats Individuella interventioner gjordes för att bedöma varje deltagares riskfaktorer för obstipation och 

erhöll därefter utbildning om vad riskfaktorerna påvisade. Slutsatsen i artikeln beskriver att 

individualiserade interventioner för obstipation är lämpliga för att uppnå klinisk effekt och ökad 

frekvens av defekation samt minskning av svårighetsgraden av obstipation. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

95 % 
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Artikel 2 

 

 

Referens Kira, I. (2015). Random control trial of hot compresses for women those who used laxatives on 

severity of constipation and quality of life. Japan Journal Of Nursing Science, 13(1), 95–104. 

http://dx.doi.org/10.1111/jjns.12090 

 

Land  

Databas 

Japan 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att bestämma effektiviteten och livskvaliteten med heta kompresser för 

kvinnor som använder laxantia.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ Metod 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT-studie) 

Urval Urvalet bestod av 60 vuxna kvinnor. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde utifrån antalet defekationer, karaktär och mängd på defekationen samt 

administrerad mängd laxantia. För att kunna utvärdera och jämföra resultatet gjordes en första 

datainsamling två veckor respektive en vecka innan studien påbörjades. Vidare en vecka 

respektive två veckor in i studien.  

Dataanalys Jämförelsen skedde med Short form 36 (SF-36) Constipatione Assassment Scale (CAS) och 

Constipation Quality of life (CQ15). Analysen skedde med SPSS Version 19,0 Windows. 

Statistisk signifikansnivå sattes till 5%. Students t-test och Mann Whitney U-test användes för att 

fastställa signifikansen.   

Bortfall Nio stycken motsvarande 15 % räknades bort på grund av ofullständiga data eller icke returnerade 

data.   

Slutsats Applicerande av en 40 grader kompress över ryggslutet förbättrade kvinnornas obstipation och 

känsla av livskvalité, även om det inte reducerade mängden användning av laxerande medel.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

91 % 
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Artikel 3 

 

 

Referens Lämås, K., Graneheim, U., & Jacobsson, C. (2011). Experiences of abdominal massage for 

constipation. Journal Of Clinical Nursing, 21(5-6), 757-765. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-

2702.2011.03946.x 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att belysa patienternas upplevelse av att erhålla magmassage.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Deskriptiv studie  

Urval Urvalet bestod av åtta kvinnor och en man med medelåldern på 66 år.   

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom Semi-Strukturerad intervju. Till sin hjälp hade författarna en 

intervjuguide. Guiden tog upp tre ämnen, upplevelsen av att få magmassage, nuvarande status på 

obstipationsproblematik och effekten av massagebehandling i det dagliga livet samt livskvalitet. 

Intervjuerna gjordes med öppna frågor i deltagarnas hem, forskaren hade inte träffat patienten 

innan. Samtalet varade i 25–80 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord. Innehållsanalysen av kommunikationen 

genomfördes genom Krippendorff 2004. En induktiv ansats användes och resulterade i teman som 

tolkades. I första steget lästes intervjuerna flera gånger för att upptäcka mönster. Två 

huvudområden hittades, upplevelsen av att vara obstiperad och upplevelsen av att få magmassage. 

Bortfall  Redovisas ej. 

Slutsats Resultatet visade på fyra teman där magmassage påverkade hela människan. Resultaten har också 

en stor relevans i sjuksköterskans omvårdnad då den bidrar till en behaglig och säker omvårdnad. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

81 % 
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Artikel 4 

 

 

Referens Zou, J., Xu, Y., Wang, X., Jiang, Q., & Zhu, X. (2016). Improvement of Constipation in Leukemia 

Patients Undergoing Chemotherapy Using Sweet Potato. Cancer Nursing, 39(3), 181–186. 

http://dx.doi.org/10.1097/ncc.00000000000002 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet är att fastställa om sötpotatis kan lindra obstipation för leukemipatienter som genomgår 

cellgiftsbehandling.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ Metod 

Randomiserad kontrollerad studie (RTC) 

Urval Urvalet bestod av 120 personer uppdelade i två grupper. En interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp.  

Datainsamling Patientinformationen inkluderande demografi, nuvarande medicinering samt ett frågeformulär 

rörande defekationsmönster. Datainsamling rörande defekation inhämtades på morgonen den 

andra dagen samt femte dagen och den sista dagen av cellgiftsbehandlingen. Obstipation och 

defekation bedömdes enligt Rome III. 

Dataanalys Analysen utfördes genom SPSS 16.0 och med en statistisk signifikantsnivå på 5%. Baslinjens 

värden jämfördes med students t-test, X2 test eller Cochran-mantel-Haenszel test. Varaktigheten 

och nöjdheten med defekationen användes x2 test, för övriga variabler användes 2-sample-t-test.  

Bortfall  Redovisas ej. 

Slutsats Sötpotatis kan förbygga uppkomsten av obstipation, effektivt intag av sötpotatis kan också lätta 

obehaget under defekation samt förbättra livskvalitén för patienterna.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

87 % 



BILAGA C  

 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Saga, S., Seim, A., Mørkved, S., Norton, C., & Vinsnes, A. (2014). Bowel problem management 

among nursing home residents: a mixed methods study. BMC Nursing, 13(1). 

http://dx.doi.org/10.1186/s12912-014-0035-9 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att kartlägga hur sjuksköterskor från Norge hanterar magtarmproblem på 

ålderdomshem.   

Metod:  

Design 

Mixad Metod  

Cross-sectional studie  

Urval 7 stycken kvinnor och en man deltog i studien. Deltagarna var mellan 26 och 61 år gamla och 

hade under någon period blivit behandlad på ett av de 28 tillfrågade vårdhemmen.  

Datainsamling Datainsamlingen pågick under juni 2010 och fortsatte under april 2013 med 

focusgruppsintervjuer. Frågeformuläret upprättades specifikt för studien av en expertgrupp. 

Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär som tog upp funktionsnivå, ADL, diagnos, mediciner, 

kön, kognitiva funktioner och magtarmfunktioner. Sjuksköterskorna gjorde ett urval ur gruppen 

till den kvalitativa delen. Gruppen möttes en gång och intervjuerna varade en och en halv timme. 

Intervjuerna baserades på en intervjuguide med sex stycken öppna frågor för att utröna 

sjuksköterskornas hantering av obstipation.  

Dataanalys Statistisk kalkylering var genomförd med PASW statistik 19 för Windows (SPSS inc., Chicago, 

Illinois USA). Den statistiska metoden inkluderade uppskattning av prevalensen i procent, till 

detta användes Chi-square test. En deskriptiv analys användes till den kvalitativa delen i studien. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord. För att säkerställa en översikt av teman 

och en grundläggande uppfattning, lästes transkriberingen flera gånger av två forskare, oberoende 

av varandra. Analysen utmynnade i olika koder och slutligen jämfördes i varje kategori.  

Bortfall Kvantitativa delen:  Redovisas ej. 

Kvalitativa delen:  Redovisas ej. 

Slutsats Sjuksköterskan upplevde att förebygga obstipation och defekation var den viktigaste 

omvårdnadsåtgärden på vårdhemmen. Vidare framkom att dokumentation var viktigt för att kunna 

informera sig om patienternas eliminationsstatus. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

85 % 



BILAGA C  

 

 

 Artikel 6 

 

 

Referens Ren, K., Qiu, J., Wang, X., Niu, F., & Jiang, T. (2012). The Effect of a Sweet Potato, Footbath, 

and Acupressure Intervention in Preventing Constipation in Hospitalized Patients With Acute 

Coronary Syndromes. Gastroenterology Nursing, 35(4), 271–277. 

http://dx.doi.org/10.1097/sga.0b013e31825ed7bc 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera om sötpotatis, fotbad och akupressur kan förbygga obstipation 

hos patienter med hjärt- och kärlsjukdom.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektet randomiserad studie (RCT) 

Urval Urvalet bestod av patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Patienterna fick inte ha IBS eller intagit 

laxerande medel de senaste tre dagarna innan inläggning. Inte heller någon historia av cancer, 

magtarmproblem eller kronisk obstipation. Patienterna skulle vara cirkulatoriskt stabila innan 

studien och inlagda på sjukhus.  

Datainsamling Datainsamling av obstipation och defekation bedömdes genom ROME III kriterier beståendes av 

sex olika delar. Första defekationen från patienten bedömdes enligt ROME III kriterierna. Vidare 

defekationsrutiner bedömdes av en forskningsmedlem där patienten fick värdera defekationen med 

missnöjd, eller mycket nöjd.   

Dataanalys Dataanalysen utfördes med SAS statistisk mjukvara, V8.1 (SAS institute, Inc, Cary, NC) Chi-

Square test användes för jämförelsen mellan grupperna av kliniska fynd och demografin.  

Cochran-Mantel-Haenszel test genomfördes för att kunna analysera skillnaderna i subjektiva data 

som behandlade patienternas nöjdhet av magtarmrörelser mellan två olika grupper. Signifikansen 

var satt till 5%. 

Bortfall Fem patienter fullföljde ej studien. 

Slutsats Gruppen som erhöll interventionerna av sötpotatis/fotbad och akupressur kunde effektivt minska 

sannolikheten av att drabbas av obstipation och ökad känsla av tillfredsställd defekation. 

Resultatet av studien visar på fortsatt användning av interventionerna för patienterna med hjärt-

och kärlsjukdomar och obstipationsproblem.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

85 % 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Ostaszkiewicz, J., Hornby, L., Millar, L., & Ockerby, C. (2010). The Effects of Conservative 

Treatment for Constipation on Symptom Severity and Quality of Life in Community-Dwelling 

Adults. Journal Of Wound, Ostomy And Continence Nursing, 37(2), 193–198. 

http://dx.doi.org/10.1097/won.0b013e3181cf7206  

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera effekten av en individualiserad intervention av livskvalitet och 

svårighetsgraden av obstipationssymtom för vuxna. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ Metod 

Pre test – post test design  

Urval Tjugosju stycken deltagare mellan 35 och 83 år som hade urin eller obstipation besvär.   

Datainsamling Studien använder sig av patient Assessment of Constipation symtom Questionnaerie (Pac-Sym) 

och Patient Assessment of Constipation Qulity of Life Questionnarie (PAC-QOL) 

Frågeformulären användes innan intervention samt 8 till 12 veckor efter interventionen. 

Dataanalys Dataanalysen gjorde med SPSS version 14. Wilcoxon signal test användes för att jämföra svaren 

på frågeformulären. Statistisk signifikans skattades till 5%.  

Bortfall Sex patienter fullföljde ej studien.  

Slutsats Obstipation som inte är relaterat till en sjukdomsbild beror oftast på att patienten dricker för lite 

vätska, äter för lite fibrer eller har minskad fysisk aktivitet. En individualiserad bedömning för 

patienterna förbättrar symtom och känslan av obstipation samt förbättrar livskvaliteten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

87 % 



BILAGA C  

 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Li, M., Lee, T., & Suen, K. (2014). Complementary effects of auricular acupressure in relieving 

constipation symptoms and promoting disease-specific health-related quality of life: A 

randomized placebo-controlled trial. Complementary Therapies In Medicine, 22(2), 266-277. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ctim.2014.01.010 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Studien syftar till att undersöka effekten av om öron-akupressur lättar symtomen av obstipation 

och främjar sjukdomsspecifik hälsorelaterad livskvalité på äldreboende. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ Metod 

Randomiserad placebo kontrollerad studie 

Urval Inklusionskriterierna var äldre boende över 65 år som uppfyllde ROME III kriterier för obstipation 

och kunde tala kantonesiska. Exklusionskriterierna för deltagarna var om de hade lokala sår, 

infektion i öronen, avsaknad av öron, eller behandlats med öron-akupressur tidigare inom ett år. 

Deltagarna skulle vara fysisk och psykisk friska från sjukdom och ingen inopererad elektronik.  

Datainsamling Innan studien påbörjades samlades demografiska och kliniska journaler in. Obstipation mättes 

med Patient Assessment of Constipation-Symtoms Questionnaire (PAC-SYM). Sjukdomsspecifik 

livskvalitet mättes med Patient of Assessment of Constipation-Quality of Life (HR-QOL). En 

forskningsassistent inhämtade data från deltagarna gällande fysisk aktivitet, frukt och grönsaker, 

symtom av obstipation och HR-QOL. Intervjuerna skedde före interventionerna och i slutet av 

interventionerna samt 10 dagar efter avslutad intervention.     

Dataanalys Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version17:0 användes i studien. Chi-squared test 

och ANOVA (variansanalys) användes för att jämföra baslinjens grundegenskaper bland de tre 

studiegrupperna. Modellen Generlized Estimating Equation (GEE) användes för att korrelera 

bortfallet av data från deltagare. En statistisk signifikans bestämdes till 5%. 

Bortfall Arton deltagare fullföljde ej studien. 

Slutsats Studien bidrar med evidensbaserad forskning för att implementera öron-akupressur i klinisk 

verksamhet för äldre på äldreboenden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

81 % 



BILAGA C  

 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Taniguchi, K., Komae, K., Takahashi, A., Yoshioka, T., & Sone, Y. (2017). Effect of waxy barley, 

Kirarimochi, consumption on bowel movements of late-stage elderly residents at Roken nursing 

home. Journal Of Physiological Anthropology, 36(1). http://dx.doi.org/10.1186/s40101-017-0131-

0 

Land  

Databas 

Japan 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka effekten på peristaltiken genom långvarig konsumtion av kostfibrer på 

äldre äldre. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ Metod 

 

Urval Sju män och 27 kvinnor med en medelålder på 88.9 år. 

Datainsamling I oktober en månad innan studien fick deltagarna kokt ris eller risgröt som huvudmål, data 

samlades då in om deltagarnas defekation och frekvensen på laxerande medel. Ökningen av 

kostfiber gjordes gradvis de två först veckorna med 10 % (KMG). Nästföljande två veckor 20 % 

(KMG) och slutligen med 30 % (KMB). Datainsamlingen med interventioner med KMG tillskott i 

maten skedde under 5 månader. Varje dag mättes deltagarnas defekationsfrekvens och laxantia 

administrering. 

Dataanalys En statistisk jämförelse av resultaten genomfördes med T-Test vid baslinjen. Fischer`s exact Test 

användes för att kategorisera kvinnor och män. En statistisk signifikans bestämdes till 5 %. Vid 

analysen användes Microsoft Excel, mjukvara Ekurseru-Toukei 2015, Social Survey Research 

Information Co., LTD Tokyo Japan.  

Bortfall Sex stycken av 34 patienter fullföljde ej studien. 

Slutsats Resultaten påvisar att förbrukningen av vaxartat korn med ris (Kiraimochi) är fördelaktigt för 

hantering av obstipation för äldre äldre. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  

83 % 



BILAGA C  

 

 

Artikel 10 

 

 

 

 

Referens Munch, L., Tvistholm, N., Trosborg, I., & Konradsen, H. (2016). Living with constipation-older 

people´s experiences and strategies with constipation before and during hospitalization. 

International Journal of Quality Studies on Health and Well-being, 11. doi:10.3402/ghw.v11.3073 

Land  

Databas 

Danmark 

PubMed 

Syfte Studien syftar till att undersöka hur äldre patienter drabbas av obstipation och vilka strategier som 

används i hanteringen av tillståndet före och under en sjukhusvistelse. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Explorativ forskningsdesign 

Urval Sju män och sju kvinnor sammanlagt 14 stycken patienter mellan 61–91 år. Deltagarna skulle vara 

kategoriserade med obstipation enligt ROME III kriterie. Deltagarna skulle ha eget boende och 

kunna kommunicera på danska. Vid tidpunkten av intervjuerna hade deltagarna varit inlagda på 

sjukhuset från en dag till fem veckor för behandling. Patienter med magtarmsjukdomar blev 

exkluderade.  

Datainsamling Data var insamlad mellan september 2014 till januari 2015. Patienterna blev intervjuade i ett 

avsides rum på avdelningen som utfördes av en utbildad intervjuperson. Insamlingen skedde med 

en semistrukturerad intervjuguide som användes genom att ställa öppna frågor till deltagarna. 

Intervjuerna varade mellan sex till 45 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord kort tid efter intervjuerna. 

Transkriberingarna analyserades sedan med hjälp av kvalitativ konventionell innehållsanalys. 

Målet var att tolka betydelserna från intervjuerna och identifiera återkommande mönster. Första 

steget innebar att forskarna lyssnade igenom intervjuinspelningarna noggrant för att bekanta sig i 

innehållet av varje enskild intervju. Nästa steg var att identifiera ord och uttalande som hade 

samma centrala betydelse. Varje mening märktes med en kod som kategoriserades in och 

processtolkning resulterade i olika teman.  

Bortfall  Redovisas ej. 

Slutsats Obstipation är vanligt och obehagligt och stör människors välbefinnande. Eftersom varken 

patienter eller vårdgivare tar upp ämnet under sjukhusvistelsen måste hälso- och sjukhuspersonal 

vara medvetna om och ta initiativet till samtal i denna fråga. Hälso- och sjukhuspersonal måste ta 

sig tid att lyssna på patentens strategier för att hantera och förhindra ytterligare 

obstipationsproblem under sjukhusvistelsen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

90 % 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 11 

 

Referens Ishihara, M., Ikesue, H., Matsunaga, H., Suemaru, K., Kitaichi, K., & Suetsugu, K. et al. (2012). A 

Multi-institutional Study Analyzing Effect of Prophylactic Medication for Prevention of Opioid-

induced Gastrointestinal Dysfunction. The Clinical Journal Of Pain, 28(5), 373–381. 

http://dx.doi.org/10.1097/ajp.0b013e318237d626 

Land  

Databas 

Japan 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka effekten av profylaktisk behandling med laxantia och 

antiemetika på cancerpatienter som erhöll opioider per oralt för första gången.   

Metod:  

Design 

Kvantitativ Metod 

Multiinstitutionell retrospektiv studie 

Urval Sexhundranitton patienter från 35 olika medicinska institutioner. 

Datainsamling Patientens data kodades anonymt och skickades från varje institution till en central för 

datahantering där dataanalyser utfördes.   

Dataanalys Data analyserades med SPSS Version 11 eller Microsoft Excell statistikprogram StateMate IV 

(ATMS co Ltd, Tokyo, Japan) Mann-Whitney test, x t-test eller Kruskal-Wallis test följt av 

Sheffes test, för jämförelsen av data mellan patienterna.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Frekvensen av opioidinducerad obstipation var signifikant lägre hos patienter som fick en 

profylaxbehandling vid opioidintag med 33.7 %.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

89 % 
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