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Sammanfattning
Bakgrund: Koloskopi är gold standard och den vanligaste undersökningsmetoden av
tjocktarmen och kan användas både för diagnostik och behandling. Undersökningen
kräver vissa förberedelser som patienter ibland kan ha svårt att genomföra. Syftet var att
utforska vad som bidrar till att patienterna kommer väl förberedda till sin
koloskopiundersökning. Metod: En integrerad litteraturstudie resulterade i 12 artiklar
från 2008 till 2017. Sökord som använts var before, care, colonoscopy, endoscopy,
experience, information, nurse och preparation. Resultatet som redovisas i två kategorier
visade att de patienter som hade haft personlig kontakt med sjuksköterskor, före
undersökningen, var mest nöjda med informationen och bäst förberedda för
koloskopiundersökningen. Känslan av tillräcklig information visade att man som patient
hade mindre kunskap om undersökningen än vad man önskade. Konklusion: Resultatet
av denna studie har visat att det som bidragit till att patienterna kommit väl förberedda till
sin koloskopiundersökning har varit en personlig kontakt med information inför
undersökningen. Patienterna kände sig bättre förberedda och blev mindre oroliga. Både
undersökning och förberedelser upplevdes mindre besvärliga. Implikation: För att få
välinformerade och väl förberedda patienter måste arbetet fortsätta med att undersöka
vilken information som behövs för att patienterna ska känna sig trygga och väl förberedda
inför sin undersökning.
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Abstract
Background: Colonoscopy is the gold standard and most common examination of the
colon. Preparation is mandatory, but can be difficult for the patient. The aim of this study
was exploring contributing factors rendering improved colonoscopy preparation.
Method: An integrative review were using. 12 studies met the selection criteria. Articles
were included from 2008 until 2017. The search terms used were before, care,
colonoscopy, endoscopy, experience, information, nurse and preparation. The results
reported in two categories show that those patients who had personal contact with the
nurses prior to the colonoscopy were most satisfied and best prepared for their
examination. The feeling of sufficient information showed that the patient had less
knowledge of the examination than desired. Conclusion: Information by a nurse prior to
preparation helped patients to get better prepared for colonoscopy. Further, the patients
were less worried and felt better prepared. This facilitated both the preparation and the
colonoscopy. The result of the preparation was also proven better after verbal information
by a nurse. Implication: In order to obtain well-informed and well-prepared patients,
there seems to be much to gain by improving given information to enable the patients to
feel safe and have a better preparation before colonoscopy.

Inledning
Koloskopi är gold standard och den vanligaste undersökningsmetoden av tjocktarmen
och drygt 100 000 koloskopiundersökningar utförs årligen i Sverige. Undersökningen
används både för diagnostik och för behandling, då vissa operativa ingrepp kan utföras
vid undersökningen. Koloskopi används vid utredning av patienter med misstänkt
tarmsjukdom, vid järnbristanemi, som komplettering till tarmradiologiska fynd,
vid positiva screeningtest, som kontroll efter borttagande av polyper, efter
canceroperationer och vid uppföljning av inflammatorisk tarmsjukdom
(Thorlacius, Wurm Johansson, Nemeth och Toth, 2017). Antalet undersökningar
förväntas öka med införandet med kolorektal cancerscreening som Socialstyrelsen
(2014) rekommenderar för personer mellan 60–74 år (Thorlacius et al. 2017). Koloskopi
är en väl tolererad undersökning som gör det möjligt att inspektera slemhinnan i
nedersta delen av tunntarmen (terminala ileum), tjocktarmen (kolon) och ändtarmen
(rektum) (Chan et al. 2015, Thorlacius et al. 2017).
Endoskopi är en metod att med ett böjligt kikarinstrument (endoskop) undersöka organ
och kroppshålor från insidan via naturliga kroppsöppningar, en så kallad
minimalinvasiv undersökning. Metoden är välbeprövad och första undersökningen av
magsäcken gjordes år 1865 med ett stelt instrument. Det första koloskopet tillverkades
av Hirohumi Niwa år 1964 och den första fullständiga undersökningen av kolon
(tjocktarmen) med ett koloskop utfördes år 1969 (Classen M, 2010). Många patienter
uteblir från sina undersökningar och skälen kan bland annat bero på förberedelserna,
rädsla för undersökningen eller att tiden inte passar (Bhise et al. 2016). Enligt
Longcroft-Wheaton och Bhandari (2011) kan sjuksköterskor med hjälp av undervisning
av patienter minska antalet missade undersökningstider genom att informera om
förberedelser och undersökning.

Bakgrund
Gastrointestinala symtom är vanligt i befolkningen och koloskopi används ofta i
utredning för både funktionella och organiska sjukdomar tjocktarmen (Rollbusch,
Mikocka-Walus, och Andrews, 2014). Koloskopi är numera den vanligaste
undersökningsmetoden för tjocktarmen (kolon), och gold standard för att utesluta
diagnostisera och behandla ett flertal kolorektala sjukdomar i tjocktarm och ändtarm
men även i den sista delen av tunntarmen (Mikocka-Walus, Moulds, Rollbusch och
Andrews, 2012, Thorlacius et al. 2017). Vid undersökningen kan sjukdomar
diagnostiseras eller uteslutas i tjocktarmen genom att vävnadsprov tas, men
undersökningen kan också vara till för behandling, till exempel borttagande av polyper.
Koloskopi utförs dessutom som screeningundersökning för att i ett tidigt skede
upptäcka kolorektalcancer eller förstadier till cancer (Serper et al. 2014, Thorlacius et
al. 2017).
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En koloskopi kan vara både påfrestande och stressande för många patienter. De långa
väntetiderna för att få komma på undersökning skapar oro och ängslan (Parker och
Kennedy, 2010, Toomy, Hackett-Brennan, Corrigan, Singh, Nessim och Balfe, 2016).
Dessutom kräver undersökningen en hel del förberedelser och det viktigt att patienter
erhåller en information som är lätt att förstå och lätt att följa, så att patienten är väl
förberedd med vilken undersökning som ska utföras och vilka förberedelser som krävs.
Fel eller otillräcklig information kan orsaka flera brister och kan utgöra risker för
patienten (Chan et al. 2015, Saltzman et al. 2015, Thorlacius et al. 2017).
Bhise et al. (2016) beskriver i sin studie från två olika endoskopimottagningar att
23,8 och 15,1 % av patienterna missade sina bokade tider. Många tider missades på
grund av svårigheter med förberedelser medan andra orsaker var illamående eller dåligt
hälsostatus undersökningsdagen. Rädslan för undersökningen var ytterligare en orsak
till att man uteblev. Bytser och Lindberg (2017) anser att kvinnor tolererar
undersökningen sämre och har mer ångest inför koloskopin. Kvinnor kräver också mer
sedering och smärtlindring för att genomgå undersökningen. De är också mindre nöjda
efter undersökningen. Enligt Toomy et al. (2016) kan bristen på kommunikation,
förståelsen för undersökningen, ett fysiskt obehag vid förberedelser och undersökning,
känslan av brist på integritet, förlust av värdighet, ångest, rädslan för resultatet och
komplikationer kan medföra en ofullständig undersökning.
Det är viktigt med en lugn avslappnad atmosfär på endoskopimottagningen för att få
patienten att känna sig trygg och säker. Bielenhoff och Neumann (2011) beskriver att
endoskopisjuksköterskans arbetsuppgifter täcker både före, under och efter
undersökningen. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är att planera och informera om
undersökningen, då de har kunskap och kännedom förberedelser och undersökning.
Sjuksköterskan ska delta vid undersökningen så att patientens behov och trygghet
säkerställs. Sjuksköterskan ska vid behov kunna ge smärtlindring, sedering och
övervaka vid undersökningen, så att inga oförutsedda händelser sker. Efter
undersökningen ska sjuksköterskan övervaka vid återhämtning. Som sjuksköterska bör
man vara öppen och lyssna av patientens förväntningar vid undersökningen för få
patienten att känna sig trygg och väl omhändertagen (Beilenhoff & Neumann, 2011).

Omvårdnad vid endoskopi
Förberedelser
Det finns ett flertal studier som beskriver laxeringen som det grundläggande inför en
koloskopi. Hur man förbereder patienten skiljer sig världen över. Laxeringen är ofta den
mest obehagliga delen av hela proceduren. Det finns ett flertal olika sätt och medel att
laxera med, men inget som passar för alla. Det krävs oftast flera dagars förberedelser
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(Parra-Blanco et al. 2014, Toomy et al. 2016). Behovet av att avbryta, göra om eller att
få en högkvalitativ koloskopi beror på hur tarmförberedelsen lyckats och det är viktigt
att få patienterna motiverade så att de lyckas förbereda sig väl inför undersökningen
(Serper et al. 2014, Bechtold, Mir, Puli, och Nguyen, 2016, Thorlacius et al. 2017).
Laxering är normalt sett en säker procedur, men fel laxeringsmetod till fel patient kan
orsaka skada (Bechtold et al. 2016). En ofullständig tarmrengöring förlänger
undersökningstiden, ökar obehaget för patienten och förändringar i tarmen kan missas
(Smith et al. 2012, Serper et al. 2014, Parra-Blanco et al. 2014, Saltzman et al. 2015,
Thorlacius et al. 2017). En oren tarm bidrar också till att risken för koloskopirelaterade
komplikationer ökar, som till exempel perforation och blödning (Smith et al. 2012,
Chan et al. 2015, Bechtold et al. 2016). Även systematiska komplikationsrisken ökar till
exempel illamående, kräkningar, bradykardi/takykardi, vasovagala reaktioner och andra
kardio- och cerebrovaskulära komplikationer. En del komplikationer tillstöter vid
undersökningen men en del är så kallade sena komplikationer som kan inträffa upp till
30 dagar efter undersökningen (Chan et al. 2015). För att laxeringen ska lyckas är det
viktigt att man tolererar laxermedlet och följer givna instruktioner (Daniels, Schmelzer,
Handy och Baker, 2012). Bechtold et al. (2016) beskriver att val av laxermedel kan
behöva anpassas till varje patient för att säkerställa optimala förberedelser och att enbart
laxera inte räcker utan att kosten är viktig för att laxeringseffekten ska vara fullgod.
Enligt Ton et al. (2014) finns det inga standardiserade metoder för
koloskopiförberedelser vare sig för laxermedel eller för kost. De flesta rekommenderar
ändå någon form av kostresktriktioner och flera studier rekommenderar att man avstår
från frön, nötter och röd vätska eller mat, en till tio dagar före undersökningen
(Bechtold et al.2016, Ton et al. 2014). Wu, Rayner, Chuah, Chiu, Lu och Chiu (2011)
beskriver att det endast finns få studier som studerat om kostrestriktioner påverkar
laxeringsresultatet och att följsamheten för kostrestriktionerna är låg. Även Salzman et
al. (2015) beskriver dålig följsamhet med förberedelserna.
Inför en koloskopiundersökning ska man avstå vissa läkemedel. Järntabletter och vissa
läkemedel som innehåller fibrer ska sättas ut inför undersökningen för att laxeringen ska
lyckas bättre. Antikoagulantia och diabetesläkemedel kan behöva dosjusteras eller sättas
ut. Patienter med antikoagulantiabehandling har en ökad blödningsrisk både under och
efter undersökningen om inte om inte läkemedelsdoserna justerats. Diabetiker kan få
svårt att klara laxeringen och hälsotillståndet kan påverkas om inte insulinbehandlingen
justerats. För att sätta ut eller dosjustera läkemedel rekommenderas patienterna kontakta
förskrivande läkare (Ton et al. 2014).

Information
Enligt Longcroft-Wheaton och Bhandari (2011) startar en koloskopi med
förberedelserna inför undersökningen och av denna anledning ökar antalet
sjuksköterskeledda mottagningar för att undervisa patienterna med hur man förbereder
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sig väl inför koloskopi. Johansson, Oléni och Fridlund (2002) beskriver också vikten av
sjuksköterskans roll vid information till patienten.
Pedersen, Sörheim och Giske (2015) beskriver i sin studie att de flesta patienter som
kallas för koloskopiundersökning polikliniskt endast erhåller en skriftlig kallelse om
vilka förberedelser som ska göras innan undersökningen. Det är också vanligt att man
som patient pratar med andra personer som genomgått undersökningen. Informationen
från remittenten är inte heller tillräcklig, enligt Pedersen et al. (2015) då det beskrivs att
de inte har kunskap om hur förberedelser och undersökning går till. Enligt Pedersen et
al. (2015) blir patienten bäst förberedd när vårdpersonal från en endoskopimottagning
informerar. För att ge bäst resultat med en bra förberedd och mindre stressad patient bör
informationen ges både muntligt och skriftligt (Pedersen et al. 2015, Bechtold et al.
(2016). Enligt Parra-Blanco et al. (2014) kan en muntlig genomgång av förberedelser
där man förklarar betydelsen av att följa instruktionerna medföra en bättre förberedd
patient, vilket Salzman et al. (2015) också rekommenderar.
Många är dåligt informerade om sin undersökning och Toomy et al. (2016) beskriver i
sin studie att 16 % av patienterna som skulle genomgå koloskopi, inte visste varför man
skulle göra det och 13 % hade fått delvis rätt information om varför de skulle genomgå
koloskopi. Informationen som patienterna erhöll på undersökningsdagen av
sjuksköterskorna på endoskopimottagningen upplevdes som god, däremot var riskerna
med undersökningen något sämre förklarad av endoskopisterna.
Informationen från remitterande var inte heller alltid rätt. Kisloff, Peele, Sharam och
Slivka (2016) beskriver i sin studie att på remisserna fanns felaktig information som
kunde leda till skada för patienterna. Det var missat att informera om bland annat andra
sjukdomar som kan vara viktiga att känna till inför undersökningen, allergier,
antikoagulantiabehandling och felaktig medicinlista. Det var också felaktiga
indikationer och felaktiga undersökningar beställda på remisserna. Enligt Toomy et al.
(2016) kan bristen på kommunikation, förståelsen för undersökningen, ett fysiskt
obehag vid förberedelser och undersökning, känslan av brist på integritet, förlust av
värdighet, ångest, rädslan för resultatet och komplikationer kan medföra en ofullständig
undersökning. King-Marshall et al. (2016) beskriver i sin studie att en del patienter inte
informerats varför man skulle göra koloskopiundersökningen, man visste inte heller
vilket organ som skulle undersökas.
Många patienter uteblir från sin planerade koloskopi och Suryakanth et al. (2006)
beskriver i sin studie att orsaken till att patienter inte kommer till sin undersökning har
studerats dåligt och de kontaktade i sin studie 1490 patienter per telefon som uteblivet
från sin undersökning, från januari 2000 till december 2003, för att efterhöra
anledningen till att de inte kom. Största anledningen, 55,7 %, var patientrelaterade
orsaker och berodde på att patienten inte avbokade i tid eller inte var intresserad av
undersökningen. Medicinska skäl, inkluderat antikoagulantiabehandling, stod för
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20,3 %. Andra orsaker var problem med förberedelserna, tiden passade inte och en del
hade inte erhållit några förberedelseinstruktioner. Några hade försökt avboka men hade
inte lyckats.
För att kunna vara delaktig i sin vård krävs det att man har förstått den givna
informationen (Persson, Javinger och Ekman, 2017). Enligt patientdatalagen (2014:821,
2017) ska man som patient få information om vilka metoder som finns för
undersökning, vård och behandling och när undersökningen väntas ske. Som patient ska
man också informeras om vilka risker som finns för komplikationer och biverkningar.
Hänsyn ska tas till ålder, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra personliga
förutsättningar. Den som informerar ska, så långt som möjligt, försäkra sig om att
patienten har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.
Informationen ska lämnas skriftligt med hänsyn till patientens förutsättningar eller om
hen ber om det (Patientlagen 2014:821, 2017).

Teoretisk referensram

Florence Nightingale var den moderna omvårdnadshistoriens moder. Hennes fokus låg
på människan och inte deras sjukdomar. Jetha (2014) beskriver i sin artikel Florence
Nightingales syn på ärlighet i kontakt med patienten och dennes anhörig och att ge
bristande information kan leda till felaktiga förväntningar. Nightingales budskap har en
positiv anda och hon fokuserar på miljöförhållande som kan hota hälsa och
välbefinnande. Omvårdnaden vilar på att skapa gynnsamma förhållanden till patienten
och avlägsna hinder. Enligt Nightingale ska omvårdnaden motverka alla negativa
faktorer för att kroppen själv ska kunna ta vara på sina självläkande krafter.
Omvårdnadsåtgärder kan gälla både sjuka och friska personer men det finns vissa
speciella förhållande som man måste ta hänsyn till. Nightingales beskrivning av
omvårdnad är också att patientens behov tillgodoses genom att sjuksköterskan etablerar
arbetsrutiner som säkerställer en god omvårdnad. Nightingale poängterar människans
eget ansvar och att människan själv har kontroll över vilka förhållande som uppkommer
i livet. Vidare bör faktorer som kan ha ett negativt inflytande undvikas. Nightingale
anser att sjuksköterskan ska kunna observera och tolka patientens behov utan att
patienten ber om det och att utan denna förmåga kan man inte utöva en god omvårdnad
(Kirkewold, 2000).

Problemformulering

Litteraturgenomgången visar att många patienter som kommer för sin
koloskopiundersökning inte är adekvat informerade eller förberedda för att genomgå en
koloskopi. Informationen från remitterande läkare kan ha varit otydlig eller har
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patienterna inte tagit till sig informationen. Allt från laxeringen, och att vissa mediciner
kan behöva dosjusteras inför undersökningen, till exempel antikoagulantiabehandling
och/eller diabetesbehandling. Sammantaget påverkar detta undersökningen och
hemgången i negativ riktning. Därför behövs kunskap om vilket informativt stöd som
kan bidra till att patienter blir väl förberedda inför koloskopiundersökningen.

Syfte
Syftet var att utforska vad som bidrar till att patienterna kommer väl förberedda till sin
koloskopi undersökning.

Metod
Datainsamling

Syftet med litteraturstudien var att göra en resultatsammanfattning från tidigare
publicerade artiklar och som objektivt har sammanfattats med egna ord. Resultatet av en
litteraturstudie kan visa på behovet av ny forskning inom området (Polit och Beck,
2012). Som metod valdes Whittemore och Knafls metod (2005). Whittemore och Knafl
(2005) beskriver sin metod i fem steg där en integrativ granskning av evidensbaserad
kunskap studeras. Deras metod är den enda metod som tillåter en kombination av
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, vilket gör att den fått en större betydelse
inom omvårdnadsforskningen och har därför använts i denna litteraturstudie. Första
steget var att identifiera problemet och formulera ett syfte. När syftet var bestämt,
gjordes steg två, som var en litteratursökning. Sökord som använts i denna
litteraturstudie är before, care, colonoscopy, endoscopy, experience, information, nurse,
patient och preparation. Vetenskapliga artiklar i denna litteraturstudie har sökts både i
en sökmotor, Medsök, där man kan söka i flera vetenskapliga databaser samtidigt och i
de enskilda databaserna. Sökmotorn innehåller ett flertal databaser som till exempel
Cinahl (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) som är en databas
inom omvårdnad och PsycINFO. Även sökningar har gjorts i PubMed som är en av de
största medicinska databaserna som innehåller artiklar inom medicin. Även sökning i
Swemed + gjordes. MeSH termer – Medical Subject Heading, användes som sökord.
Ordet AND som är en boolesk operator användes för att ge en smalare sökning och för
att finna artiklar som motsvarade syftet. Insamling av artiklar till litteraturstudien har
gjorts under mars och april månad 2018. Flera av artiklarna återfanns i mer än en
datasökning. Begränsningar var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 20082018, skrivna på engelska eller på nordiskt språk och att studierna skulle vara utförda på
vuxna personer som var 18 år eller äldre. Artiklarna var vetenskapligt
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kvalitetsgranskade enligt Peer Rewiew. Manuell sökning från referenslistor har också
skett. Några artiklar återfanns i fulltext, några har inhämtats i Google Scholar och några
har fått beställas. Artiklar som valdes ut av författaren ansågs vara relevanta för studien
och en kvalitetsbedömning gjordes. Bedömningen påbörjades med titeln på artikeln,
därefter lästes abstraktet och sedan valdes artiklarna ut. Som bedömningsmall användes
SBU:s mall för Bedömning av relevans (www.sbu.se, 2018). Steg tre i Whittemore och
Knafls metod (2005) var utvärdering av data. Artiklarna var empiriska där relevansen
för studien registrerades som hög, medelhög eller låg.

Dataanalys
I steg fyra som är dataanalysen beskriver Whittemore och Knafl (2005) en analysmetod
som delas in i tre steg. Artiklarna lästes i flera omgångar och därefter plockades data ut,
reducerades, kodades, kategoriserades och sammanställdes i analysen genom tre olika
steg. Steg ett i analysen var att reducera och kondensera data från artiklarnas resultatdel
och i steg två kodades och kategoriserades texten. I steg tre i analysen sammanställdes
den utvalda datan.
I steg fem av Whittemore och Knafls (2005) femstegsmetod verifierades
huvudkategorierna och där sammanfattades de artiklar som ansågs ha tillräcklig kvalité
för att sedan presenteras som resultat i studien. Resultatet redovisas i två kategorier,
personlig kontakt och känslan av tillräcklig information.

Etiska överväganden

En litteraturstudie är en undersökning av tidigare studier som genomförts efter tillstånd
från etisk kommitté eller där noggrant etiskt övervägande gjorts (Eriksson Barajas,
Forsberg och Wengström, 2013). Enligt World Medication Association (WMA) och
Helsingforsdeklarationen ska vid ett deltagande i forskningsstudier finnas ett skriftligt
informerat samtycke från deltagarna. Det primära målet med medicinsk forskning är att
erhålla ny kunskap. Den medicinska forskningen ska främja och säkerställa respekt och
skydda deltagarnas hälsa och rättigheter (WMA, 2018). Ingen etisk prövning från
etikkommitté fordras i en litteraturstudie som beskriver tidigare forskning. Denna
litteraturstudie är en sammanfattning av tidigare gjorda studier och målet var att se om
man genom att granska tidigare forskning kan få klarhet för vilken metod som är den
bästa metoden att informera patienter inför koloskopiundersökning. Författaren har
inkluderat studier som genomgått etisk godkännande eller studier där patienter gjort sitt
medgivande och lämnat informerat samtycke till studien. Eftersom författaren är
sjuksköterska och har erfarenhet av arbete på en endoskopimottagning kan detta ha
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påverkat tolkningen av resultatet, men det kan också ha bidragit till en djupare kunskap
och förståelse.

Resultat

När artiklarna analyserats så återstod 12 artiklar som redovisas i artikelöversikten. I
artiklarna redovisas bland annat olika informationsätt, förberedelser, hur många som
uteblir från sina undersökningar och hur olika frågeformulär har använts för att få svar
på vissa frågor.
Personlig kontakt

Flera av studierna beskriver hur patienterna har kontaktas inför
koloskopiundersökningen. En del patienter har kontaktas per telefon, en del har erhållit
brev, några har varit på ett mottagningsbesök och en del har fått en video att se på för att
få information om förberedelser och undersökning.
Kutlutürkan, Görgülü, Fesci, och Karavelioglu (2010), Griffin et al. (2011, Liu et al.
(2014), Elvas et al. (2016) och Childers, Laird, Newman och Keyashian (2016)
beskriver i sina studier personlig kontakt mellan vårdgivare och patient. De kom fram
till att de flesta patienterna var positiva till att bli muntligt kontaktade, och mest positivt
var det när en sjuksköterska kontaktat patienten. Griffin et al. (2011) gjorde en studie
för att se om ett interaktivt rösttelefonsamtal var lika effektivt som ett telefonsamtal från
en sjuksköterska. Studien innefattade 2381 deltagare som skulle genomgå
tarmundersökning. Patienterna erhöll sin undersökningstid fyra veckor i förväg. Studien
innefattade tre olika sätt att informera, tre så kallade armar. I arm ett (790 patienter)
kontaktade sjuksköterskan patienten per telefon, arm två (794 patienter) var en
interaktiv telefonuppringning tre dagar före undersökningen och arm tre (797 patienter)
sju dagar före undersökningen.
Childers et al. (2016) beskriver i sin studie att man anställde en sjuksköterska som
kontaktade alla patienter per telefon sju dagar före den planerade undersökningen. I
studierna som Jackson et al. (2012) och Liu et al. (2014) gjorde, blev patienterna
bedömda på ett mottagningsbesök, träffade sin läkare och fick information om sin
undersökning. Mottagningsbesöken kunde vara flera veckor före planerad
koloskopiundersökning. De träffade också en sjuksköterska vid det besöket som
informerade om undersökningen. I studien som Liu et al. (2014) gjorde blev patienterna
sedan uppringda dagen före undersökningen och fick en muntlig mer detaljerad
laxeringsinstruktion av en sjuksköterska. Det visade på en klart förbättrad laxering och
högre frekvens av fynd hos de patienter som blivit personligt kontaktade dagen före sin
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koloskopiundersökningen. Personlig rådgivning gav en bättre complience inför
undersökningen. De som fått samtalet dagen före undersökningen var bättre laxerade,
81,6 % mot 70,3 % i den andra gruppen. Antalet fullständiga undersökningar skiljde sig
också till fördel för telefongruppen med 94,9 % mot 85,4 %.
I en retrospektiv studie beskriver Laiyemo et al. (2014) att patienterna kontaktades per
telefon, med sms eller med brev som en påminnelse inför undersökningen. Elvas et al.
(2016) jämförde i sin studie med två grupper där den ena med 113 deltagare fick
muntlig och skriftlig information av sin läkare. Den andra gruppen med 116 deltagare
fick muntlig information per telefon av sjuksköterskor. De fick en personligt riktad
kostinformation och besked på hur långt före undersökningen man skulle anpassa sin
kost beroende på ens tarmfunktion. Resultatet visade på en betydligt bättre förberedd
patient om man fått personlig rådgivning av en sjuksköterska inför undersökningen.
Gruppen som fått information från sjuksköterskor visade sig vara bäst laxerade med bra
eller utmärkt resultat i 62 % mot 35 % i den andra gruppen. Dåligt rengöringsresultat
visade sig hos fyra patienter i gruppen som informerats av sjuksköterskor mot 22 i den
andra gruppen. Personlig information förbättrade laxeringsresultatet enligt studien.
Enligt Childers et al. (2016), ökade complience, laxeringseffekten och fynd av polyper
vid undersökningen när en sjuksköterska informerat om undersökningen. De patienter
som var mest positiva till att kontaktats av en sjuksköterska var också de patienter som
var bäst förberedda för undersökningen enligt Griffin et al. (2011) och även Elvas et al.
(2016) beskriver att alla patienter utom en tyckte att de hade haft hjälp av personlig
kontakt och personlig information inför undersökningen. Kutlutürkan et al. (2010)
beskriver i sin studie med 140 patienter i två lika stora grupper, varav den ena är en
kontrollgrupp att de flesta i studiegruppen 85,7 % angav att de erhållit information om
sin undersökning men endast 35 % hade erhållit den från sin läkare, studiegruppen
erhöll också en muntlig information från endoskopienheten. I kontrollgruppen hade
75,7 % erhållit information och 37,7 % hade erhållit den från sin läkare. Man såg en
skillnad på oron för undersökningen hos patienterna, framför hos de som inte genomgått
undersökningen tidigare. McLachlan et al. (2011) beskriver att kommunikationen och
kontakten mellan patient och läkare påverkade undersökningen.
Känslan av tillräcklig information

Hur och vad man har informerat gällande förberedelser inför koloskopiundersökningen
har skett på olika sätt. Flera av studierna beskriver hur informationen och
informationssättet påverkade både förberedelser och vid undersökningen. Enligt King
(2017) noterade sjuksköterskorna att patienterna inte erhållit den information de
behövde. Patienterna kände inte heller att de fått den information de önskade, de ville
veta mer om förberedelser, hur länge man behövde stanna på mottagningen efter
undersökningen, hur effektiv sederingen var och vilka komplikationsrisker som fanns.
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De flesta patienterna hade fått någon form av information inför sin undersökning. Sättet
man ville bli informerad på skiljde sig däremot åt, enligt Gett, Gold och Danta (2014).
De flesta önskade få en skriftlig information, men det fanns också en tydlig skillnad på
utbildningsnivån hur man ville ha informationen. Patienter som med en hög
utbildningsnivå önskade oftast skriftlig information medan de som med en låg
utbildningsnivå oftast önskade sig muntlig information från en sjuksköterska eller
läkare. I några av studierna beskrivs att kunskapen om koloskopiundersökning var
mindre än vad man som patient önskade. Som patient önskade man allt från lite
information till mycket detaljerad information om undersökningen (McLachlan et al.
2011, Gett et al. 2014, Voiosu et al. 2014, King, 2017). Voiosu et al. (2014) beskriver i
sin studie med 452 deltagare från två olika endoskopienheter att 70,2 % var missnöjda
med informationen de erhöll före undersökningen medan 28,9 % tyckte den var
tillfredsställande. Endast 0,9 % bedömde informationen som de fått som mycket bra.
Gett et al. (2014), beskriver att endast några få patienter, 6,3 % av de 32 deltagarna i
studien, önskade ingen eller lite information om undersökningen. De övriga, 93,7 %
önskade allt från lite information till en väldigt detaljerad information. Vid en
jämförelse på vilken kunskap deltagarna hade om hur undersökningen gick till, riskerna
för komplikationer, begränsningar, nackdelar, sedering, andra undersöknings alternativ
och vad som händer efter undersökningen var betydligt lägre än vad som patientien
önskade. Det önskades en övergripande kännedom om allt, mer än en fullständig
kännedom om undersökningen Det fanns även önskemål om information om vilken
skopist som skulle utföra undersökningen enligt McLachlan et al. (2011). Det visade sig
att förberedelsen var dålig på vilka fynd som kunde upptäckas vid undersökningen, till
exempel koloncancer. Det fanns ingen information om att vissa behandlingar kunde
utföras vid undersökningen
Några av studierna, Jackson et al. (2012), Laiyemo et al. (2014) och King (2017)
beskrev att patienterna informerades skriftligt om undersökningen och att patienterna
hade erhållit en detaljerad skriftlig informationsbroschyr, men i flera av studierna,
Kutlutürkan et al. (2010), Griffin et al. (2011), Ahmed, Makkawy, Al-Abdeen, Sayed
och Azer (2016), Elvas et al. (2016) och King (2017) jämfördes olika sätt att informera
patienterna. Ahmed et al. (2016) beskriver fyra olika sätt att informera om förberedelser
inför koloskopi. I en studie med 120 deltagare som delades in i fyra lika stora grupper,
där en kontrollgrupp fick rutininstruktioner, en grupp fick ett häfte med information, en
grupp fick videoinformation och den tredje gruppen fick både ett häfte med information
och videoinformation. Informationen som patienterna erhöll var varierande. I en
kontrollgrupp som erhållit rutininstruktioner var mer än hälften (53,3 %) av patienterna
dåligt laxerade enligt BBPS (Boston Bowel Preparation Scale). BBPS är ett instrument
för att värdera rengöringsgraden i tarmen (Lai, Calderwood, Doros, Fix, och Jacobson,
2009). Av de som erhållit en videoinstruktion var 70 % ganska väl laxerade enligt
BBPS. Bäst förberedda var de som erhållit både videoinstruktion och ett häfte med
information om förberedelser. Informationen i studien av Kutlutürkan et al. (2010)
innehöll bland annat hur undersökningen gick till och hur lång tid den förväntdes att ta
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medan King (2017) beskriver att alla 20 endoskopister i studien hade olika
informationsbroschyrer. Alla såg olika ut och innehöll olika information.
Enligt Kutlutürkan et al. (2010) hade hälften av patienterna genomgått undersökningen
tidigare. De som inte genomgått undersökning tidigare visade mer oro och de som inte
erhöll någon ytterligare information visade en signifikant skillnad på oro, mer obehag
och mer smärta vid undersökningen. Voiosu et al. (2014) beskriver att de som bedömde
att de hade fått tillräckligt med information var minst oroliga och hade ett bättre
laxeringsresultat, vilket också resulterade i mindre obehag för patienten vid
undersökningen. I denna studien såg man att utbildningsnivån på patienterna påverkade
hur laxeringen lyckats. Hög utbildningsnivå gav bättre laxeringsresultet. I en
litteraturstudie fann McLachlan et al. (2011) att flera studier rapporterar obehag vid
laxeringen och att det är det största hindret för patienter att genomgå undersökning
tillsammans med dietrestriktioner.

Diskussion
Metoddiskussion

Syftet var att utforska vad som bidrar till att patienterna kommer väl förberedda till sin
koloskopi undersökning och som metod valdes en litteraturstudie. Enligt Polit och Beck
(2017) så är målet med en litteraturstudie att samla in data och redovisa uppgifter, men
att varje beslut som författaren tar kan påverka kvaliteten och trovärdigheten på studien.
För att ha ett korrekt förhållningssätt har författaren försökt vara objektiv och inte lägga
in subjektiva värderingar i studien. Författaren har själv gjort urvalet av vetenskapliga
artiklar från databaserna och detta kan begränsa antalet artiklar som har valts och
minska trovärdigheten i studien. I analysen har handledaren varit delaktig. Sökning av
artiklarna gjordes i sökmotorn, Medsök, som innehåller olika databaser, men även
sökningar gjordes separat i Cinahl och PubMed som inkluderar ett stort antal artiklar
från både omvårdnadsforskning och medicinsk forskning. Även i PsycInfo och
Swemed+ gjordes sökningar, utan resultat. Sökningarna resulterade i 12 stycken artiklar
som inhämtades. De flesta artiklarna hämtades från Cinahl, några från PubMed och
några från referenslistor. PubMed är mest inriktat på medicinska frågor och inte så
mycket om informationsbehovet. Inkluderade artiklar är från hela världen, vilket kan
anses vara en styrka då studien visar på en stor variation. Alla artiklarna i studien hade
både kvinnor och män inkluderade, vilket kan anses öka generaliserbarheten då båda
könen är representerade. De flesta artiklarna var publicerade USA, fyra stycken, en
artikel var från Kina, en från Portugal, en från Egypten, en från Turkiet, en från Irland,
en från Storbritannien, en från Rumänien och en från Australien. Det fanns inga
nordiska artiklar att tillgå som stämde in på syftet. Artiklar som ingår i studien är från
2008 och framåt som svarade på syftet. För att kunna göra en litteraturöversikt krävs att
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det finns tillräckligt med studier i ämnet så att en sammanställning kan göras (Forsberg
och Wengström, 2013).
Flera av artiklarna återfanns vid flera av sökningarna och detta tolkas av författaren att
det finns begränsat med artiklar inom ämnet. En begränsning i artiklarna som ingår i
litteraturöversikten kan vara att de har genomförts på olika sätt. En annan begränsning
kan vara att artiklarna är skrivna på engelska och texten kan misstolkas då det inte är
författarens förstaspråk. Artiklarna som valdes har bedömts enligt SBU:s
granskningsmall, Mall för bedömning av relevans (www.sbu.se, 2018). I analysmetoden
kan enligt Whittemore och Knafl (2005) ingå både kvalitativa och kvantitativa artiklar
som kan sammanställas i resultatet, vilket har underlättat vid sökandet av artiklar
däremot har det varit svårt att koda studierna enligt Whittemore och Knafl (2005) då
mycket går in vartannat. Artiklarna visar på hur man informerat patienter och resultatet
av undersökningarna visar på hur informationen inför undersökningen lyckats genom att
visa på rengöringsresultatet och hur många som kommer till sin undersökning. I flera av
studierna har det varit ett stort antal deltagare, några studier har haft ett litet
deltagarantal.
Etisk hänsyn har tagits till att studierna har varit etiskt godkända eller att patienterna
godkänt sitt deltagande i studien. Anledningen till litteraturstudien var att se om den kan
svara mot syftet, om det finns något bra sätt att informera patienterna så att de kan
känna sig trygga, väl förberedda och inte uteblir från sina undersökningar och att fler
undersökningar blir av god kvalitet. Vilka risker och obehag finns för patienterna? Finns
det någon omvårdnadsvinst med att förbereda patienter på ett visst sätt? Dessa
funderingar har funnits med vid litteratursökningen och i artiklarna som inkluderats med
tanken att det ska finnas en omvårdnadsvinst för patienten och att resultatet ska svara
mot syftet för att påvisa om det möjligen finns någon omvårdnadsvinst. Författaren har
arbetat inom endoskopisk verksamhet under många år och träffar dagligen patienter som
ska genomgå olika undersökningar. Genom en litteraturstudie har författaren inhämtat
ny kunskap inom området. Alla studier har granskats objektivt och författaren har
försökt att inte ha förutfattade meningar som kan färga resultatet.
Resultatdiskussion
Flera av studierna visar på olika informationssätt och att olika information ges till
patienterna. Flera av studierna visar också på brist på information. Voiosu et al. (2014)
beskriver i sin artikel att det finns många studier med inriktning mot laxering och
undersökningsteknik däremot finns det få studier med patientrelaterade faktorer, något
som författaren också upplevt. Några av de funna studierna visade på att man som
patient inte var nöjd med den information man erhållit, man önskade mer information.
Utbildningsnivån tycks också påverka hur vi tar till oss information. Patienter med hög
utbildningsnivå önskade skriftlig information medan de med låg utbildningsnivå
önskade muntlig information från en sjuksköterska eller läkare (McLachlan et al. 2011,
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Gett et al. 2014, Voiosu et al. 2014 och King, 2017). I en studie (King, 2017) fanns 20
olika informationsbroschyrer där varje endoskopist hade sin egen informationsbroschyr,
vilket författaren anser kan leda till förvirring hos patienten som kan erhålla olika
information inför sina undersökningar. Det vanligaste sättet tycks vara en skriftlig
information där man beskriver de olika förberedelserna. I flera av studierna följs den
skriftliga informationen upp med ytterligare kontakt, antingen via sms, telefon eller brev
som påminnelse inför undersökningen. En del patienter efterfrågar detaljerad
information och en del vill ha övergripande information. En detaljerad genomgång per
telefon där patienterna också har möjlighet att ställa frågor har varit positivt i flera av
studierna, då informationen kan individanpassas och på så sätt leda till en bättre
förberedd patient. Informationen från läkarna har inte visat på samma positiva resultat
som när en sjuksköterska haft personlig kontakt.
Flera av studierna, Liu et al. (2014), Elvas et al. (2016) och Childers et al. (2016)
visade på bättre complience med bättre rengöringsresultat när man fått muntlig
information från en sjuksköterska. Flera studier inom andra områden visar också på att
telefonkontakt med en sjuksköterska dagen före besöket påverkade att patienter positivt
(Brien och Lazebnik, 1998). Telefonkontakten med koloskopipatienter medförde att
patienterna var bättre förberedda vilket också ledde också till mindre obehag och oro
vid undersökningen och det i sin tur resulterade i fler fynd vid undersökningen enligt
Liu et al. (2014), Elvas et al. (2016) och Childers et al. (2016). Även information med
videoinstruktioner visade positivt resultat när det gällde att förbereda patienter, enligt
Ahmed et al. (2016). I flera av studierna visade också att vid personlig kontakt från
sjuksköterskor minskade antalet uteblivna patienter, vilket också var positivt då man
minskar på antalet outnyttjade tider (Childers et al. 2016). Endast i få av studierna
redovisas vilken information patienterna får. En studie gav rutininstruktioner till sina
patienter, men inget beskrevs om vad rutininstruktioner innebar (Ahmed et al. 2016).
Flera studier beskriver om vikten av rätt kost vid förberedelserna inför undersökningen
även om det inte finns någon standardiserad diet eller laxeringsmetod inför
undersökningen (Ton et al. 2014). Det finns otillräckligt med evidens om hur lågt fiber
intag påverkar tarmtömningen. Lågt fiberintag definieras också olika i olika studier,
däremot kan en låg fiberdiet dagen före undersökningen vara mer accepterad av
patienterna än en dag med bara flytande klar kost (Vanhauwaert, Matthys, Verdonck
och De Preter, 2015). Det finns inget idealiskt sätt att förberda sig inför en koloskopi.
Laxermedlet orsakar ofta obehag för patienten och därför är det viktigt att ge rätt
information och ge rätt instruktioner till patienterna för att laxeringen ska lyckas.
Informationen ges oftast skriftligt, där det är viktigt med instruktioner om delad dos
laxermedel och tidangivelser med klockslag när de bägge doserna ska tas. Det
rekommenderas att föreskrifterna ska individanpassas och att de ges både en muntlig
rådgivning och skriftlig instruktion (Saltzman et al. 2015).
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Scholten (2010) beskriver att laxeringen är den besvärligaste delen av undersökningen
med dietföreskrifter och följsamheten med laxermedlet men att välinformerade patienter
är mer motiverade att följa instruktionerna. Sjuksköterskorna ska när de muntligt
informerar patienterna om förberedelserna, betona vikten av att dricka allt laxermedel
och informera om att om man blir illamående så kan man dricka medlet lite
långsammare. De ska också informera om vilka dietföreskrifter som rekommenderas,
fiberfattig eller flytande klara drycker och vilka läkemedel som ska dosjusteras eller
sättas ut. Bäst förberedda och bäst resultat av laxeringen blir patienterna om de är
involverade och vet vad som förväntas av dem. Det är också viktigt ur den synpunkten
att kroppen kan dehydreras, om man inte förstår att man ska dricka vätska vid sidan om
laxeringen. Något som är påvisat i några studier är också att patienter som vårdas på
sjukhus är dåligt förberedda inför undersökningen. Här tycks informationen brista än
mer och den följs inte upp. Enligt Nightingale ska sjuksköterskan tillgodose patientens
behov och genom att etablera arbetsrutiner kan man säkerställa en god omvårdnad
genom att ge den information som man som patient behöver för att känna sig väl
förberedd och inte ha felaktiga förväntningar på förberedelser och undersökning (Jetha,
2014, Kirkewold, 2000).

Konklusion och implikation
Studien har visat att det används olika informationssätt, och att patienterna får
varierande information inför samma undersökning. Den har också visat på brist på
information till patienterna. Resultatet av denna studie har visat att det som bidragit till
att patienterna kommit väl förberedda till sin koloskopiundersökning har varit en
personlig kontakt med personlig information av sjuksköterskor inför undersökningen.
Patienterna kände sig bättre förberedda och blev mindre oroliga. Både undersökning
och förberedelser upplevdes mindre besvärliga. För att studera vad i informationen och
rådgivningen som patienterna önskar, behövs det empiriska studier. En kartläggning av
hur och vilken information som patienter erhåller inför undersökningen skulle kunna
leda till en ökad kunskap inom området.
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Sökhistorik

Datum

Databas

Bilaga 1

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Colonoscopy, information, patient,
nurse, preparation
Colonoscopy, information, patient,
nurse
Colonoscopy, information, patient,
before
Endoscopy, information, patient,
nurse
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PubMed
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15
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Cinahl
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2
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2018-04-11

Cinahl

15

1

1

0

2018-04-11

Cinahl

Nurse, colonoscopy
Patient, information, colonoscopy,
nurse
Patient, information, endoscopy,
nurse
Patient, experience, endoscopy,
care, before
Information, experience,
endoscopy, care

11

1

1

0

Bi
laga 2
Artikel 1

Referens

Improving endoscopy completition effectiveness of an interactive voice response system
Griffin Joan M et al
2011

Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Att utforska om det var någon skillnad i sättet som patienterna informerades inför undersökningen

Metod:
Design

En randomiserad kontrollerad studie med tre olika armar där arm ett blev uppringda av
sjuksköterskor sju dagar före undersökning, arm två blev uppringd från ett datasystem sju dagar
före undersökningen och arm tre, tre dagar före undersökningen. Sjuksköterskorna hade också
möjlighet att svara på frågor.

Urval

Alla patienter som skulle genomgå koloskopi eller sigmoideoskopi vid MinneapolisVeterans
Affairs Medical Center

Datainsamling

20 augusti 2007 till 31 oktober 2008

Dataanalys

En enkät efter undersökningen där nästan 75 % svarade

Bortfall

82 % av möjliga patienter deltog i studien, 18 % var exkluderade av olika anledningar

Slutsats

Att ett dataprogram som ringde upp patienterna var lika effektivt för att patienterna skulle komma
och vara förberedda till sin undersökning som när sjuksköterskor ringde, däremot var
uppfattningen mer positiv hos de som blivit kontaktade av en sjuksköterska

Vetenskaplig
kvalitet

Hög

Bilaga 2
Artikel 2

Referens

Evaluating informed consent for colonoscopy
Gett Rohan et al
2014

Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Att utforska om patienterna fått den information de önskade inför koloskopi

Metod:
Design

Ett frågeformulär som erhölls i väntrummet före undersökningen på St Vincent´s public hospital,
Sydney

Urval

Frivilliga patienter, där 45 patienter hade erhållit information om studien per brev.

Datainsamling

1 augusti till 1 november 2010

Dataanalys

Statistisk analys gjordes enligt SPSS

Bortfall

Av 45 patienter genomgick nio patienter inte fullständig undersökning och fyra valde att inte delta

Slutsats

De skiljer sig i hur man vill bli informerad. De med hög utbildningsnivå önskade skriftlig
information och de med låg utbildningsnivå vill ha muntlig information från sjuksköterska eller
läkare. Som patient önskade man mer information och förståelse om undersökning och riskerna
vid undersökningen.

Vetenskaplig
kvalitet

Medelhög, ett litet deltagarantal men ändå relevant

Bilaga 2
Artikel 3

Referens

The role of a nurse telephone call to prevent no- shows in endoscopy
Childers Ryan E et al
2016

Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Utvärdera om patienter som blev kontaktade och informerades av en sjuksköterska kom till sin
undersökning i större utsträckning

Metod:
Design

En sjuksköterka hyrdes in på heltid och tränades upp för att telefonledes informera patienter om
undersökningen. Patienten kontaktades sju dagar före den planerade undersökningen och syftet
var att påminna om undersökningstiden, gå igenom förberedelser och hur patienten skulle ta sig
till undersökningen och svara på patientens frågor

Urval

Patienter som genomgick gastroskopi och koloskopi vid en akademisk endoskopimottaning

Datainsamling

Två 19 veckors perioder jämfördes, en 1 januari till 19 maj 2013 och en där sjuksköterskan
kontaktade 1258 patienter från 20 maj till 29 september 2013 .

Dataanalys

Alla data samlades in från sjukhusets datasystem och analyserades

Bortfall

Patienter som uteblev eller avbokade senare än 72 timmar före sin planerade tid

Slutsats

Antalet utebliva eller sent avbokade patienter minskade i patientgruppen där sjuksköterskan ringt
patienten. Det var även ekonomiskt kostnadseffektivt.

Vetenskaplig
kvalitet

Hög

Bilaga 2
Artikel 4

Referens

The effects of providing pre-gastrointestinal endoscopy written educational material on
patients´anxiety: A randomised controlled trial
Kutlutürkan S et at
2010

Land
Databas

Turkiet
Cinahl

Syfte

Att se om sättet patienten informerades gjorde patienten tryggare och minskade ångesten inför
undersökningen

Metod:
Design

En randomiserad kontrollerad studie med två grupper, en studie grupp och en kontroll grupp
Kontrollgruppen informerades med skriftlig information och studiegruppen informerades också
med skriftliginformation men erhöll även muntlig information från en sjuksköterska om innehållet
i den skriftliga informationen

Urval

140 patienter deltog i studien där man slumpvis delades in i två grupper, 70 deltagare i varje
grupp.

Datainsamling

Skedde under juni och juli 2007 på endoskopimottagningen på Gazi universitetssjukhus.
Deltagarna var mellan 18-70 år och utan psykiatrisk anamnes eller behandling som förstod hur
datan skulle samlas in och som godkände sitt deltagande.

Dataanalys

Analys av The State-Trait Anxiety inventory som är ett självutvärderande frågeformulär

Bortfall

205 patienter var aktuella under perioden, 55 patienter exkluderades. Av de 150 kvarvarande föll
10 bort då det inte uppfyllde inklutionskriterierna

Slutsats

En märkbar skillnad på nivån av ångest sågs i de båda grupperna, för att minska ångesten hade
informationssättet stor betydelse

Vetenskaplig
kvalitet

hög

Bilaga 2
Artikel 5

Referens

Impact of personalised patient education om bowel preparation for colonoscopy: Prospective
randomised controlled study
Elvas L et al
2016

Land
Databas

Portugal
Manuell sökning från referenslista

Syfte

Att undersöka om patienter som får personlig information från sjuksköterskor upplevde att de var
bra informerade och laxeringsresultatet vid undersökningen.

Metod:
Design

En singel-blind, singel- center prospektiv randomiserad studie där patienterna randomiserades
antingen till en kontrollgrupp som erhöll muntlig och skriftlig information om laxeringen eller till
en studiegrupp som erhöll personliga råd om laxering och diet från en sjuksköterska. Alla fick
egentligen samma instruktioner men med hjälp av sjuksköterskor blev det en
tvåvägskommunikation där förberedelserna kunde förtydligas och gås igenom.

Urval

Polikliniska patienter som hade tid för undersökning, var över 18 år, där indikation för
undersökning fanns och som inte var allergisk mot laxermedlet

Datainsamling

Från 2008 till 2011. Skopisterna fylld i en modifierad skala enligt Aronchick bowel preparation
scale, de visste inte i vilken grupp patienterna ingick i.

Dataanalys

Statistisk analys gjordes enl SPSS v 20

Bortfall

Av 342 möjliga patienter exkluderades 113 patienter på grund av tidigare canceroperation,
patienter som kom för polypektomi efter tidigare undersökning, känd cancer eller att de vägrade
laxermedlet. Totalt ingick 229 patienter

Slutsats

Det var stor skillnad i renhetsgraden vid undersökningen i de båda grupperna till fördel till dem
som pratat med en sjuksköterska. Resultatet med att ge personlig rådgivning till patienterna gav
bättre complience och var att föredra, kostnaden var däremot en nackdel.

Vetenskaplig
kvalitet

hög

Bilaga 2
Artikel 6

Referens

Scheduled out-patient endoscopy and lack of complience in a minority serving tertiary institution
Jacksson D S et al
2012

Land
Databas

USA
Manuell sökning från referenslista

Syfte

Att försöka fastställa vad som påverkar bristen på följsamhet av förberedelser vid endoskopi

Metod:
Design

Insamling av data från patienter som var planerade och bokade för undersökning mellan januari
2010 till augusti 2010 som inte kom till sin undersökning eller som avbokade minst 24h före
undersökningen.

Urval

Alla som var bokade enligt ovan, totalt 2183 patienter. Även försäkringspatienter ingick

Datainsamling

Insamling genom deras bokningssystem genom att kategorisera olika typer av undersökningar

Dataanalys

Analys gjordes genom STATA 11.2

Bortfall

Flexibla sigmoideoskopier, undersökningar avbokade av endoskopist

Slutsats

En oacceptabelt hög procent av uteblivna patienter och förbrukar begränsade resurser. Det ledde
till att patienter kontaktas en vecka före undersökningen och påminns två dagar före. Utvärdering
planeras

Vetenskaplig
kvalitet

Låg, då den är begränsad till en enhet, men ändå adekvat för studien. Studien gjord i en
minoritetspopulation

Bilaga 2
Artikel 7

Referens

Effect of different nursing educational methods on the quality of bowel cleaness for patients
undergoing colonoscopy
Ahmed W R et al
2016

Land
Databas

Egypten
Cinahl

Syfte

Att utforska vilket informationsätt om laxering inför undersökning som blir bäst för patienten vid
koloskopi

Metod:
Design

Del 1, Ett formulär från 120 deltagare delat i fyra olika grupper med 30 i varje med frågor som till
exempel namn, ålder, kön, civilstånd familjehistoria och orsak till undersökning Del 2, ett
formulär om BBPS (Boston Bowel preparation Scale) för att bedöma renheten i tarmen

Urval

Kvinnor och män mellan 18-65 år som hade möjlighet att avsluta studien oavsett utbildningsnivå
på deltagarna

Datainsamling

En pilotstudie inledde och efter en del justeringar inleddes studien med fyra grupper som
informerades enligt följande. Grupp 1 kontrollgrupp, grupp 2 med video på Youtube, grupp 3 ett
pedagogiskt häfte med information, Grupp 4 video på Youtube och ett pedagogiskt häfte.
Patienterna fick ge muntligt medgivande till deltagande i studien.

Dataanalys

Forskaren mötte varje patient undersökningsdagen. Patienterna fick bedöma effekten av
informationen för laxeringen. Forskaren bedömde problem och komplikationer under koloskopin
och följde upp patienten efter tre dagar

Bortfall

ingen

Slutsats

Att mer än hälften i kontrollgruppen hade dåligt rengöringsresultat och att två tredjedelar av
videogruppen hade hyggligt resultat och att mer än hälften i grupp tre och fyra hade ett gott
rengöringsresultat Flest avbrutna undersökningar fanns i kontrollgruppen med nästan 40% mot
inga i grupp 4. Bäst resultat, minst incidenter och komplikationer hade gruppen med både video
och pedagogiskt häfte

Vetenskaplig
kvalitet

hög

Bilaga 2
Artikel 8

Referens

Telephone-based re-education on the day before colonoscopy improves the quality of bowel
preparation and polypdetection rate: a prospective colonoscopist-blinded, randomised controlled
study
Liu X et al
2014

Land
Databas

Kina
Manuellt från referenslista

Syfte

Att studera om muntlig kontakt med patienten per telefon med ett informationssamtal om
laxeringen har någon effekt på rengöringen av tarmen och fynd av polyper vid
koloskopiundersökningen

Metod:
Design

En prospektiv dubbel-blind studie med totalt 305 deltagare. Patienterna randomiserades tre dagar
före bokad tid för undersökning. Patienterna randomiserades till två olika grupper slumpmässigt,
en som kontaktades per telefon dagen före och en som inte kontaktades. Personalen vid
undersökningen var informerade i vilken grupp patienterna var inkluderade i. Patienterna skulle
vara osederade vid undersökningen

Urval

Polikliniska patienter mellan 18-75 (som inte hade något av exklusions kriterierna som var 15 st)
och som gett ett skriftligt godkännande till studien som skulle genomgå koloskopi från februari
2012 till juli 2012

Datainsamling

På undersökningsdagen före undersökningen intervjuades patienterna av en forskare som inte var
involverad i undersökningen. Fyra koloskopister med minst 2000 utförda undersökningar
genomförde koloskopierna. En speciell forskare gjorde bedömningarna och visste inget om vilken
grupp patienterna var i. Rengöringsgrad, CIR (tid till ceacum) Extubationstid och fynd
registrerades av forskaren.

Dataanalys

Olika mätinstrument användes för de olika kriterierna

Bortfall

Av1127 möjliga patienter exkluderades 522, 348 pga exklusionskriterierna och 174 ville inte
delta. 605 randomiserades i studien

Slutsats

Complience med laxeringen var bättre i telefongruppen, färre patienter rapporterade dåligt
rengöringsresultat men något fler avbokade sin undersökning än i den gruppen som inte blev
kontaktade per telefon. Av de som genomgick undersökningen var 81,6 % bra förberedda i
telefongruppen mot 70,3 % i den andra gruppen. Slutsaten var att både rengöringsresultet och
fynden av polyper ökade i gruppen som kontaktats per telefon.

Vetenskaplig
kvalitet

hög

Bilaga 2
Artikel 9

Referens

Factors associated with attendance to scheduled outpatient endoscopy
Laiymo A O et al
2014

Land
Databas

USA
Chinal

Syfte

Att studera varför så många patienter som varit på läkarbesök och fått information muntligt och
skriftligt om undersökningen uteblir från sina undersökningar.

Metod:
Design

Retrospektiv studie

Urval

3304 patienter som var bokade för endoskopiundersökning mellan september 2009 och augusti
2010. Endast 36(1,1 %) av patienterna var oförsäkrade. En del patienter hade träffat
endoskopisterna för bedömning 2-4 veckor före endoskopin

Datainsamling

Patienter som förväntats komma till sin undersökning

Dataanalys

Ålder, kön, remittent, etnisk identitet, försäkring

Bortfall

Patienter som avbokades av endoskopist eller patienter som avbokat mer än 24 timmar före
undersökningen

Slutsats

Endast 2588 (78,3 %) patienter kom till sin undersökning. Patienter som träffat en endoskopist för
bedömning för undersökningen uteblev i mindre omfattning. Patienter över 50 år var mer benägna
att komma men försäkring kön eller etnisk identitet var där ingen skillnad på.

Vetenskaplig
kvalitet

Medelhög, undersökning från ett sjukhus men med stort antal patienter

Bilaga 2
Artikel 10

Referens

Patients´experience and reported barriers to colonoscopy in the screening context- A systematic
review of the litterature
McLachlan, Clements, & Austoker
2011

Land
Databas

Australien
PubMed

Syfte

Målet var att genom en litteraturöversikt se vilka egna erfarenheter patienter har av koloskopi

Metod:
Design

Litteraturöversikt

Urval

Artiklar från Medline, EMBASE PSYCHinfo 1996-2009

Datainsamling

Totalt 56 studier inkluderades

Dataanalys

Tematisk analys och berättande sammanhang

Bortfall

ingen

Slutsats

Vikten av tarmförberedelser och bristen på medvetenhet är hinder för undersökning

Vetenskaplig
kvalitet

Hög

Bilaga 2
Artikel 11

Referens

Improving quality, efficency and safty through standardisation: experience from an endoscopy
unit
King
2017

Land
Databas

Irland
Cinahl

Syfte

Att mäta patienternas nöjdhet med informationen de erhöll inför undersökning

Metod:
Design

Genom enkäter till 100 patienter där 20 endoskopister hade sitt eget sätt att informera

Urval

100 av 11200 patienter på en privat endoskopienhet i Dublin

Datainsamling

under maj 2014

Dataanalys

Analys av enkätsvaren

Bortfall

50 % av patienterna svarade inte på första enkäten

Slutsats

Att informationen till patienterna var olika beroende på vem som informerat

Vetenskaplig
kvalitet

Medelhög

Bilaga 2
Artikel 12
Referens

Factors affecting colonoscopy comfort and compliance: a questionnaire based multicenter study
Voiosu et al.
2014

Land
Databas

Rumänien
Pubmed

Syfte

Att identifiera patientrelaterade faktorer som påverkar patientens välbefinnande och kvalitet vid
koloskopi

Metod:
Design

Frågeformulär om oro inför undersökningen, tillfredställelsen med informationen inför
undersökningen och kunskap om undersökningen

Urval

Alla patienter som skulle genomgå koloskopi på två högvolym centra

Datainsamling

452 frågeformulär returnerades

Dataanalys

Statistisk analys enligt SPSS version 16

Bortfall

Patienter som var sövda exkluderades

Slutsats

Patientens välbefinnande vid undersökningen påverkas av informationen som ges före
undersökningen

Vetenskaplig
kvalitet
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