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Sammanfattning:  Obstipation är ett vanligt omvårdnadsproblem 

som påverkar patientens livskvalitet negativt. 

Obstipation orsakar ett lidande hos patienten och 

kan dessutom leda till komplikationer. Syftet med 

studien var att beskriva möjligheterna för 

prevention och kurativ behandling hos vuxna 

patienter med obstipation. Studien genomfördes 

som en litteraturstudie, vetenskapliga artiklar 

bearbetades och granskades. Tjugoen artiklar 

påvisade god och medelgod vetenskaplig kvalitet 

och stämde överens med syftet, dessa användes i 

resultatet. I resultatet framkom att laxantia är 

lämpat som korttidsbehandling och att det finns 

andra metoder än laxantia som ger bättre effekt 

vid en långtidsbehandling. Kosten är en stor del i 

både prevention och behandling av obstipation, 

då en stor påverkan på tarmen har noterats. Om 

en behandling misstänks leda till obstipation bör 

en förebyggande åtgärd mot detta ordineras, 

innan obstipation är ett faktum. Nya läkemedels- 

substanser är framtagna och god effekt har 

observerats vid användning av dessa. 

Sjuksköterskan bör ha en fördjupad kunskap om 

problemet och hur det kan förebyggas och 

behandlas. Laxantia används allt för ofta inom 

sjukvården, mer kunskap om andra alternativ bör 

introduceras redan i sjuksköterskeutbildningen.
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     Abstract:  Constipation is a common nursing problem that 

negatively affects a patient's quality of life. It causes 

suffering and can lead to complications for the 

patient. The aim of this study was to describe the 

possibilities for prevention, and curative treatments 

for constipation in adults. This study was conducted 

as a literature review; research articles were read, 

processed and examined. Twenty one articles were 

found to provide information pertinent to the study 

and these were used to formulate the result. 

What the articles showed, is that in the short term, 

laxatives are a suitable treatment, whereas in the 

long term, there are more effective treatments for 

constipation than laxatives. Diet, and the way it 

affects the intestine, plays a big part in both the 

prevention and treatment of constipation. If clinical 

treatments are suspected of causing constipation, 

then preventative measures must be taken to avoid 

onset of the condition. New drugs have been 

developed and successfully used to this end. 

Nurses should have a deeper understanding of the 

problem and how it can be prevented and treated.  

Laxatives are seen as the first option far too often 

and alternatives to these should be part of nurses' 

education. 
 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning          1 

Bakgrund  1 
Obstipation           2 

Sjuksköterskans roll           3 

Problemformulering           4 

Syfte          4 

Metod          4 
Datainsamling           4 

Databearbetning           5 

Resultat          6 
Kost                                                                             6 
Fiber-/fruktmix                                                                                            6 

Hälsosamma bakterier             7 

Örter           7 

Yttre faktorer           8 

Läkemedel           9 

Diskussion                                                                   9 
Metoddiskussion           9 

Resultatdiskussion                                                          11 
Kost               11 

Örter                                                                                                           12 

Yttre faktorer              14 

Läkemedel               15 
 

Konklusion                                                                       16 

 

Implikation                           16 

 

Referenser            

 



 
 

Bilagor 
Bilaga I Tabell 1. Sökordsöversikt 

Bilaga II Tabell 2. Sökhistorik 

Bilaga III Tabell 3. Artikelöversikt 

Bilaga IV Recept/Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Inledning 

Obstipation är ett vanligt förekommande omvårdnadsproblem som har en stark negativ 

inverkan på människans livskvalitet (Lunell, 2001; Richmond & Devlin, 2003). Det 

finns en rad olika orsaker till obstipation, bland annat otillräckligt fiberintag, 

otillräckligt vätskeintag och immobilitet (Collins & Burch, 2009). Hos patienten 

påverkas det dagliga livet, då planerade aktiviteter kanske inte kan utföras (Hjalte, 

Berggren & Hjortsberg, 2010) eftersom de bland annat kan uppleva smärta, huvudvärk, 

illamående, magknip och nedsatt aptit (Gjerland & Vinsnes, 2006). Symtomen kan vara 

varierande mellan olika patienter (Simrén, 2010). 

 

Obstipation medför en ökad vårdkostnad för samhället. Den största kostnaden är 

personalen, men även läkemedel och förbrukningsmaterial som är nödvändiga för att 

vårda patienten (Wee, Adams, Thompson, Percival, Burslem et al., 2010). Det är även 

en kostnad för samhället om en patient som är arbetsduglig blir inneliggande på sjukhus 

en längre tid då arbetskraft går förlorad (Hjalte, Berggren, Bergendahl & Hjortsberg, 

2010). 

 

Sjuksköterskor upplever att patienter har svårt att tala om defekationsproblem, många 

patienter lider därför i det tysta (Lentz & McMillan, 2010). Detta är något som måste 

uppmärksammas av sjuksköterskan (Simrén, 2010). Det krävs att sjuksköterskan har 

fördjupade kunskaper om obstipation för att på bästa sätt kunna förebygga och behandla 

tillståndet. I Richmond och Devlins (2003) studie framkommer det att sjuksköterskans 

kunskap brister när det gäller obstipation. Forskningen visar att sjuksköterskor har 

otillräcklig kunskap om symtom och tecken på obstipation, bästa ställning för 

defekation, optimalt kost- och vätskeintag för att förebygga obstipation och olika 

medicinska tillstånd som kan bidra till obstipation. Detta är kunskap som alla 

sjuksköterskor bör ha, oavsett arbetsområde (Richmond & Devlin, 2003).  

 

 

Bakgrund 

Att vara obstiperad påverkar livskvaliteten negativt (Denby, 2006; Wondergem, 2005). 

Vid födseln finns ingen förmåga att hålla feces, det är en funktion som tillkommer 

under de första åren. För att denna funktion ska finnas är det nödvändigt att känna ett 

behov av att tömma tarmen. En annan viktig komponent vid behov av defekation är att 

vara medveten om var en toalett finns och att kunna förflytta sig dit (Gjerland & 

Vinsnes, 2006). Lämplig ställning vid defekation anses vara i sittande position med stöd 

för fötterna (Richmond & Devlin, 2003). Defekationen är inget som ska tas för givet. 

Denna funktion försämras ofta i högre ålder på grund av vissa förändringar som sker i 

kroppen. Tarmperistaltiken minskar vid högre ålder och detta kan leda till obstipation 

(Gjerland & Vinsnes, 2006). För äldre människor kan det vara svårt att åtgärda 

(Wondergem, 2005) men i de flesta fall är det ett övergående tillstånd (Rigby & Powell, 

2005). Defekation tillhör ett av de grundläggande behoven för människan. För att 

överleva krävs det att kroppen gör sig av med ämnen som inte längre behövs, detta görs 

bland annat genom defekation (Gjerland & Vinsnes, 2006). Den så kallade massrörelsen 

är en reflex i tarmen som driver kymus från colon till rektum, detta sker cirka tre till 

fyra gånger om dagen (Lunell, 2001). Att ha defekation mindre än tre gånger per vecka 

kan tyda på obstipation (Collins & Burch, 2009; Wondergem, 2005). Regelbundna 
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avföringsvanor anses vara ett tecken på god hälsa. Defekationsvanor är något 

individuellt och alla har ett eget defekationsmönster (Wondergem, 2005). En god vana 

är att tömma tarmen efter frukost, då tarmrörelserna är som starkast (Collins & Burch, 

2009; Gjerland & Vinsnes, 2006). Töms inte tarmen med jämna mellanrum kommer 

obehag uppstå (Gjerland & Vinsnes, 2006). Defekation är ett tabubelagt ämne som det 

inte talas högt om (Gjerland & Vinsnes, 2006; Henderson, 1970). Kroppen har därför 

tränats till att kontrollera defekationen så att detta kan ske vid lämplig tidpunkt 

(Gjerland & Vinsnes, 2006). Olika situationer kan påverka de personliga 

defekationsrutinerna, så som stress vid ett högt arbetstempo, resor då vardagsrutiner 

uteblir och immobilitet efter exempelvis en operation (Denby, 2006; Gjerland & 

Vinsnes, 2006). Vid immobilitet förändras tarmfunktionen. Blir patienten liggande en 

längre tid försämras tarmperistaltiken och feces tid i tarmen blir längre. Aktiviteten i 

tarmarna minskar och musklerna i buken försvagas. Detta kan bland annat leda till att 

patienten känner sig uppblåst i buken. Detta kan resultera i obstipation (Waagø & 

Skaug, 2006). Vid obstipation upplever patienten en känsla av icke tillfredsställande 

tarmtömning. Denna känsla kan vara antingen att patienten inte kan tömma tarmen 

tillräckligt ofta, fullständigt eller har svårigheter med tarmtömning (Simonsen, 

Aarbakke & Hasselström, 2002).  

 

 

Obstipation 

De flesta näringsämnen absorberas i intestini, så när födan når colon finns det inte 

mycket näringsämnen kvar. Natrium är dock ett ämne som absorberas i colon, vid denna 

absorption följer vattnet med natrium och därmed stannar endast lite vatten kvar i feces. 

Feces kan då bli torr och hård om den stannar kvar för länge i colon och obstipation kan 

uppstå (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Det finns en rad olika orsaker till 

obstipation bland annat en diet som inte innehåller tillräckligt med fibrer (Collins & 

Burch, 2009; Denby, 2006; Rigby & Powell, 2005; Wondergem, 2005) och minskad 

mobilitet eller minskad fysisk aktivitet (Collins & Burch, 2009; Denby, 2006; Rigby & 

Powell, 2005; Wondergem, 2005). Även en inadekvat vätsketillförsel kan ge 

obstipation, därför är det viktigt med ett intag av en adekvat vätsketillförsel på 1,5 – 2 

liter per dag (Rigby & Powell, 2005). Att inte lyssna på kroppens signaler vid 

avföringsbehov, alltså att undvika toalettbesök, kan ge rubbningar i 

defektationsmönstret och sluta i obstipation (Denby, 2006; Gjerland & Vinsnes, 2006; 

Rigby & Powell, 2005; Wondergem, 2005). Som kvinna kan en orsak till obstipation 

vara graviditet, detta kan bero på hormonförändringar eller det växande fostret som 

trycker på tarmarna (Collins & Burch, 2009).   

 

Obstipation är ingen sjukdom, men kan vara ett tecken på eventuell sjukdom (Rigby & 

Powell, 2005). Exempel på sjukdomstillstånd som kan medföra obstipation är 

Parkinsons sjukdom, Multipel Skleros, en del andra neurologiska sjukdomar 

(Wondergem, 2005), ryggmärgsskador, hormonförändringar och stroke (Collins & 

Burch, 2009). Vid besvär med hemorrojder och sprickor i anus är det lätt att obstipation 

uppstår då patienten kan vara rädd för smärta i samband med defekation (Gjerland & 

Vinsnes, 2006).  

 

Andra orsaker till obstipation kan vara ett intag av vissa läkemedel (Denby, 2006). 

Vissa avser att påverka defekationen, antingen genom en ökning eller en minskning av 

antalet defekationer. Dock finns det andra läkemedel som påverkar tarmarna som en 
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bieffekt. Ett exempel på detta är opioider (Gjerland & Vinsnes, 2006), som påverkar 

tarmens motilitet negativt och därmed kan orsaka obstipation (Simonsen et al., 2002). 

Även läkemedel såsom järntabletter, antidepressiva, diuretika (Collin & Burch, 2009) 

och en överdosering av laxantia kan leda till obstipation (Rigby & Powell, 2005). 

 

Symtom som kan uppstå vid obstipation är att patienten känner sig uppblåst, får 

problem med gaser och miktionen, patienten upplever en minskad aptit (Wondergem, 

2005) samt huvudvärk och illamående (Sand et al., 2007). Defekationsfrekvensen 

påverkas negativt och feces kan bli hård och knölig vid obstipation. Patienten kan få en 

känsla av tryck i rektum och även växelvis lös eller hård mage. Defekationen kan bli 

smärtsam och diffusa smärtor i magen samt magknip är inte ovanligt (Gjerland & 

Vinsnes, 2006). 

 

I samband med svår obstipation finns det en större mängd feces i rektum och colon, när 

patienten krystar stiger blodtrycket, då ökar trycket i hjärnan och ett större behov av 

syre uppstår. Därför är obstipation ett observandum hos patienter med hjärtsjukdom, 

hjärnskada eller lungsjukdom (Gjerland & Vinsnes, 2006).  

 

Obstipation kan leda till olika komplikationer, exempelvis hemorrojder, detta kan 

uppkomma då patienten har en ansträngande defekation (Rigby & Powell, 2005). Även 

tarmperforation då för mycket feces samlas i colon, urininkontinens där colon med feces 

trycker på urinblåsan, urinvägsinfektion då patienten får svårt att tömma blåsan och 

psykiska problem kan uppstå i samband med obstipation (Wondergem, 2005). De 

psykiska problemen kan uppträda i form av depression då patienten inte upplever 

lindring av obstipationssymtom och känner en hopplöshet i sin situation (Sand et al., 

2007). 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Det är sjuksköterskans uppgift att kartlägga patientens normala defekationsmönster 

(Collins & Burch, 2009; Gjerland & Vinsnes, 2006; Henderson, 1970; Wondergem, 

2005). Detta görs genom samtal med patienten och observation av patientens 

defekationsmönster, då kontrolleras följande: när, hur ofta och eventuella besvär vid 

defekation (Gjerland & Vinsnes, 2006). Viktigt är att sjuksköterskan har en förståelse 

för vilka orsaker som kan ge obstipation, samt vilka förebyggande åtgärder och vilka 

behandlingar som finns. Då defekationsmönstret är individuellt är obstipation en 

subjektiv upplevelse för patienten. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan får 

klarhet i vilka bakomliggande orsaker som finns till obstipationen i det specifika fallet 

och hur patienten upplever sin situation (Rigby & Powell, 2005).  

Enligt Henderson (1970) är sjuksköterskans roll att hjälpa både sjuka och friska att 

återfå hälsa. När inte individen själv har möjlighet att åtgärda detta ska sjuksköterskan 

vårda tills oberoende hos individen uppnåtts. Henderson (1970) har utarbetat fjorton 

punkter för den grundläggande omvårdnaden av patienter, både fysiologiska - och 

psykosociala behov. Punkt nummer tre beskriver att sjuksköterskan ska hjälpa patienten 

att upprätthålla en normal defekation. Henderson (1970) påpekar också att patienten ska 

tillåtas vara aktiv i sin egen omvårdnad, då patienten själv känner sin kropp bäst.  

 

Sjuksköterskans uppgift är att ge god omvårdnad, där alla har rätt till lika vård. Målet 

för den vård som sjuksköterskan ger är att patienten ska uppleva god hälsa (Svensk 



 

4 
 

sjuksköterskeförening 2009). Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska koder 

är sjuksköterskans huvudansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt att lindra lidande. Dessa punkter ska uppfyllas i omvårdnaden av patienten. 

Sjuksköterskan ansvarar själv för sättet omvårdnaden utförs på, detta ska göras genom 

att uppdatera kunskaper och alltid sträva efter aktuell evidensbaserad kunskap 

(Socialstyrelsen, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Att ge evidensbaserad 

vård innebär att sjuksköterskan ska uppnå bästa möjliga vårdresultat dels genom sin 

yrkeserfarenhet och dels genom de vetenskapliga bevis som vården uppdateras med 

kontinuerligt. I och med att det ständigt kommer nya forskningsresultat har 

sjuksköterskan ett ansvar att kontinuerligt uppdatera sin kunskap (Socialstyrelsen, 2005; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2011).   

 

Hälsa är en subjektiv upplevelse hos varje individ (Svensk sjuksköterskeförening, 

2009). I mötet med patienten måste sjuksköterskan uppvisa kunskap och förmåga till 

empati. Kunskapen ska bygga på evidens och vetenskapligt beprövade erfarenheter. 

Genom den evidensbaserade kunskapen väljer sjuksköterskan i samråd med patienten en 

behandling som anses göra större nytta än lidande. Kvaliteten på den omvårdnad som 

patienten får påverkas av sjuksköterskans kompetens och bemötande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Det är då viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och visar 

respekt för patienten. En del av sjuksköterskans arbete innebär att ge information, dels 

till patienten men även till närstående och medarbetare (Socialstyrelsen, 2005). 

Informationen ska anpassas till den enskilde individen, detta möjliggör ett samarbete 

med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

 

 

Problemformulering 

Obstipation är ett vanligt förekommande omvårdnadsproblem som kan minska 

livskvaliteten och orsakar ett lidande hos patienten. Flera olika komplikationer kan 

uppkomma på grund av obstipation. Att veta hur obstipation förebyggs och behandlas är 

viktig kunskap för sjuksköterskan. Obstipation påverkar dels patienten men även 

samhället i form av ökade vårdkostnader. Det krävs längre vårdtider och mer läkemedel.  

 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva möjligheterna för preventiv och 

kurativ behandling av obstipation hos vuxna patienter.  

 

 

Metod 

Studien gjordes som en litteraturstudie (Friberg, 2006).  
 

 

Datainsamling 

Utifrån syftet valdes relevanta sökord. Sökordsöversikten återfinns i bilaga I (tabell 1).  

Sökordet constipation användes i alla sökningar tillsammans med exercise, diet, 

prevention, prevention and control, therapy och drug therapy, även en sökning på 
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endast constipation gjordes. Orden valdes ut genom befintlig kunskap och erfarenhet 

om orsaker till obstipation. Sökningar med orden nurse och nursing tillsammans med 

constipation och kombinationer med ovanstående ord gav inga relevanta träffar, därför 

valdes dessa bort. Även andra sökord användes, men gav inga relevanta träffar. 

 

Sökningarna med dessa ord gjordes i olika kombinationer i databaserna Cinahl och 

PubMed. Dessa databaser valdes då de är inriktade mot omvårdnad. De sökningar som 

inte gett något resultat i urval 2 har inte redovisats i sökhistoriken. 

 

I Cinahl användes funktionen MM (Exact Major Subject Heading) till ordet 

constipation och i PubMed var ordet constipation en MeSH-term och ett Major Subject. 

Översättningar av sökorden från svenska till engelska gjordes främst i Svensk MeSH 

men även i Svensk-Engelsk Ordbok.  

 

Sökningarna gjordes den 30/3-11, 5/4-11, 14/4-11 och 15/4-11. En utförlig översikt av 

sökhistoriken återfinns i bilaga II (tabell 2). De flesta sökningar gav många träffar trots 

begränsningar i årtal, artiklar på engelska och research articles. Därför kan det anses att 

obstipation är ett ämne som det forskas mycket om och då bedöms antalet träffar vara 

relevanta till ämnet. Alla titlar lästes, hos artiklar med titlar som ansågs överensstämma 

med syftet lästes abstraktet. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha ett abstrakt, 

vara skrivna på engelska, inte vara review-artiklar och bedömas som vetenskapliga 

originalstudier. Artiklarna är från 2003-2010, och den artikel som är från 2003 anses 

fortfarande vara aktuell. Exklusionskriterier var spädbarn, barn, artiklar på andra språk 

än engelska och könsskillnader, då dessa inte stämmer överens med syftet. I urval 1 

valdes 30 artiklar ut för att tillsammans läsas och granskas enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Artiklar som inte stämde överens med syftet eller som inte 

uppnådde grad I eller grad II i bedömningsmallen valdes bort. 19 artiklar valdes ut för 

ytterligare bearbetning, två artiklar ansågs inte helt stämma överens med syftet och 

valdes därför bort.  I urval 2 finns 17 artiklar, som används i uppsatsens resultatdel.  

 

Vid bearbetning av resultatet upptäcktes att opioid-relaterad obstipation var mycket 

vanligt och för att inte missa något i resultatet gjordes en ny sökning den 6/5-11 (se 

bilaga II). Constipation var fortfarande MM (Exact Major Subject Heading) i Cinahl 

och MeSH-term och Major Subject i PubMed. Det sökord som tillkom var cancer och 

analgesics, opioid (se bilaga I). Sökordet cancer användes då det ofta förekommer 

smärtlindring med opioider vid cancer-sjukdom. Även här har begränsningar på årtal, 

artiklar skrivna på engelska, research article och artiklar med abstrakt gjorts. I urval 1 

valdes 5 artiklar ut för att läsas och granskas enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Här valdes en artikel bort som inte stämde överens med syftet. 4 

artiklar valdes ut för ytterligare bearbetning och alla 4 gick vidare till urval 2, de 

används nu i resultatdelen. Alltså ingår 21 artiklar i resultatet (se bilaga III, tabell 3). 

 
 

Databearbetning 
 

De 21 artiklar som valdes ut i urval 2 har granskats utifrån bedömningsmallen Carlsson 

och Eiman (2003). Denna bedömningsmall har en tregradig skala, en för kvalitativa 

studier och en för kvantitativa studier. Grad I påvisar god vetenskaplig kvalitet och grad 

III påvisar mindre god vetenskaplig kvalitet. Artiklarna granskades först enskilt och 

därefter granskades de tillsammans. Artiklar som fick en vetenskaplig grad III valdes 
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bort. Tolv artiklar fick en vetenskaplig grad I och nio artiklar fick en vetenskaplig grad 

II. För att lättare få en överblick över de granskade artiklarna finns de redovisade i en 

artikelöversikt, se bilaga III (tabell 3), där redovisas även vilken vetenskaplig grad de 

enskilda artiklarna fick.  

 

Artiklarna lästes grundligt och översattes vid oklarheter. Artiklarnas resultat bearbetades 

först enskilt och sedan tillsammans genom diskussion. De delar i artiklarnas resultat 

som bedömdes att passa in i uppsatsens resultat markerades med färg för att sedan läsas 

igen. En sammanställning gjordes och olika kategorier arbetades fram utifrån artiklarnas 

resultatdel. Fyra kategorier valdes ut till uppsatsens resultat, dessa är kost, örter, yttre 

faktorer och läkemedel.  

 

Resultat 

För att klargöra innehållet i de olika behandlingsmetoderna finns recept/innehåll i bilaga 

IV.   

 

Kost 

Fiber-/fruktmix 

Hos patienter där kli ingick i kosten minskade antalet obstipationer lika väl som vid 

intag av laxantia (Kaçmaz & Kaşikçi, 2006). Genom ett tillskott av havrekli i 

patienternas kost kunde laxantiaintaget effektivt reduceras, de patienter som inte erhöll 

havrekli i kosten ökade istället sitt laxantiaintag (Sturtzel, Mikultis, Gisinger & 

Elmadfa, 2008). En fiberrik kost påverkade feceskonsistensen så den blev mjukare, 

detta påskyndade defekationen och minskade därför fecesmängden vid varje tillfälle. 

Denna effekt kunde ses redan den femte dagen efter påbörjad behandling (Kaçmaz & 

Kaşikçi, 2006). En mjukare feceskonsistens observerades hos både obstiperade och icke 

obstiperade patienter (Wisten & Messner, 2005). Vid fiberintag var det viktigt att 

patienten fick i sig en adekvat vätskemängd, 1,5-2 liter per dygn (Annells & Koch, 

2003; McClain Hale, Smith, James & Wojner-Alexandrov, 2007). Fick patienten inte i 

sig denna vätskemängd vid ett högt fiberintag kunde fibrerna istället ha motsatt effekt 

och leda till obstipation. Obstipation kunde dock inte motverkas enbart med en adekvat 

vätsketillförsel (Annells & Koch, 2003). I Wisten och Messner’s (2005) studie 

jämfördes olösliga och lösliga kostfibrer. Fruktfibrer och pektin är en slags lösliga 

fibrer, dessa drog åt sig vatten och genom en smörjande effekt på colon minskade också 

feces tid i colon. Kli, som är en olöslig fiber, hade istället en positiv inverkan på 

matsmältningen, påverkade feceskonsistensen och hade dessutom en laxerande effekt 

(Wisten & Messner, 2005). Även råg påverkade matsmältningen positivt och ökade 

tarmrörelserna. Hos patienter som åt rågbröd iakttogs en förkortad tid för feces i tarmen 

gentemot hos patienter som åt bröd bakat av vete. Rågbrödet påverkade 

avföringskonsistensen, den blev mjukare, därmed upplevde patienterna en lättare 

defekation. Fiber är troligen den aktiva komponenten i rågbröd som ökade mängden 

feces (Holma et al., 2009).  

 

Wisten och Messners (2005) studie visade att en fiber-/fruktmix, så kallad Pajalagröt (se 

bilaga IV), påverkade tarmarna positivt genom en ökad fecesfrekvens och en ökning av 

tarmrörelser, patienterna upplevde också mindre obehag från buken. Hos patienter som 
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dagligen åt Pajalagröt minskade laxantiaintaget. Patienterna upplevde även ett ökat 

välbefinnande då gröten ansågs vara både smakrik och effektiv, inga biverkningar 

observerades (Wisten & Messner, 2005). Ett naturligt laxermedel innehållande bland 

annat russin och katrinplommon, så kallat Beverly-Travis naturliga laxermedel (se 

bilaga IV), hade en positiv effekt på patienternas tarmrörelser. Effekten observerades 

först efter fyra veckors behandling. Ett intag av en adekvat vätskemängd var nödvändigt 

för att uppnå önskat resultat, då kunde en reduktion av laxantia ses samtidigt som 

biverkningar uteblev (McClain Hale et al., 2007).   

 

Hos patienter som serverades kiwifrukt observerades en ökad fecesfrekvens redan efter 

en vecka. Två kiwifrukter om dagen påskyndade feces tid i tarmen, ökade 

fecesfrekvensen och tarmrörelserna. Efter fyra veckors intag av kiwifrukt noterades en 

mjukare feces och en ökning av feces. (Chang, Lin, Lu, Liu & Liu, 2010). Även 

katrinplommon och katrinplommonjuice hade en god effekt på obstipation, men visade 

också på en god förebyggande effekt (Annells & Koch, 2003). Både kiwifrukten (Chang 

et al., 2010) och katrinplommon var en säker och effektiv behandling mot obstipation, 

då det inte fanns några biverkningar (Annells & Koch, 2003; Chang et al., 2010).  

 

Hälsosamma bakterier 

Enbart kärnmjölk innehållande Lactobacillus Rhamnosus GG (LGG) hade ingen 

upplevd effekt på varken feces tid i colon, tarmrörelser, feceskonsistens och 

underlättade inte heller defekationen. Patienter som intog kärnmjölk innehållande LGG 

tillsammans med rågbröd upplevde dock en ökning av feces (Holma et al., 2009). Vid 

behandling med Lactic Acid Bacteria (LAB) visades däremot förändringar i 

defekationsrutiner, en ökad fecesfrekvens och fecesmängd. LAB påverkade tarmfloran 

positivt genom att minska skadliga enzymers effekt, såsom tryptofan och urea, detta 

sågs genom en analys av feces. LAB hade en god effekt på behandling av obstipation 

(An et al., 2010).   

 

Örter 

Enligt Bub, Brinckmann, Cicconetti och Valentine (2006); Cheng, Bian, Zhu, Y. Wu 

och J. Y. Sung (2010); Jia et al. (2009); Picon et al. (2010) har örtbehandlingarna 

förbättrat patienternas obstipation. Ett te innehållande bland annat sennalöv och 

bitterfänkål, så kallat Smooth Move (se bilaga IV), ökade patienternas tarmrörelser. Då 

patienterna fortsatte med ordinarie laxantiabehandling, var Smooth Move den enda 

kända anledningen till en ökning av tarmrörelser (Bub et al., 2006). En kapsel 

innehållande bland annat trampört och ginseng, så kallad Yun-chang kapseln (YCC) (se 

bilaga IV), visade sig också ha betydande effekt för att förbättra tarmrörelserna (Jia et 

al., 2009).  

 

Enligt Cheng et al. (2010) resulterade hampfröpiller i att patienterna inte kände av 

obstipationssymptom såsom ansträngning vid tömning, ofullständig tömning, 

uppblåsthet och gaser. Hampfröpillret resulterade i en minskning av antalet 

obstipationer, dock måste en dos på minst 5,0 gram per dag intas för att resultat ska 

uppnås. Hampfröpillret ökade också antalet tarmtömningar (Cheng et al, 2010). Även 

patienterna som fick YCC uppvisade en klar förbättring gällande obstipationssymptom. 

En uppföljning fyra veckor efter studiens slut påvisade att YCC fortfarande hade effekt 

hos de flesta patienterna (Jia et al., 2009). Ett phytoterapeutiskt te innehållande bland 
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annat fänkål och grön anis (se bilaga IV) visade sig ha en laxerande förmåga, feces tid i 

tarmen förkortades och fecesfrekvensen ökade (Picon et al., 2010). Även Smooth Move 

bidrog till en ökad fecesfrekvens hos patienterna. Inga mätningar av feceskonsistens, 

fecesvikt eller ansträngning vid defekation gjordes hos de patienter som intog Smooth 

Move (Bub et al., 2006).  

 

Många fördelar med phytoterapeutiskt te kunde ses, dels var det en säker behandling, 

det reducerade kostnader och var en bättre långtidsbehandling än laxantia (Picon et al., 

2010). Hos patienterna som serverades Smooth Move kunde en minskning av laxantia 

noteras, vilket innebar en minskad kostnad för laxantia (Bub et al., 2006).  

 

Ett fåtal patienter fick diarré och kolik i samband med behandling med 

phytoterapeutiska teet. Detta tros bero på innehållet av senna och sambucus nigra. 

Patienterna som fick diarré i samband med behandlingen uppvisade en risk att få 

hypokalemi (Picon et al., 2010). De flesta patienterna upplevde inga biverkningar av 

hampfröpillret, dock registrerades buksmärtor, uppblåsthet, diarré, ändringar i 

menstruationscykeln, svullet ansikte, ändringar i urinfrekvensen och urtikaria (Cheng et 

al., 2010). Inga biverkningar observerades hos patienterna som intog Smooth Move 

(Bub et al., 2006) eller YCC (Jia et al., 2009).  

 

Yttre faktorer 

Patienter som erhöll bukmassage upplevde en förbättring gällande 

obstipationssymptom, smärtorna i buken minskade, feces tid i tarmen minskade och en 

ökning av tarmrörelser noterades (Lämås, Lindholm, Stenlund, Engström & Jacobsson, 

2009). Patienternas hälsorelaterade livskvalitet ökade efter bukmassage, vilket noterades 

först efter ett antal veckor (Lämås, Lindholm, Engström & Jacobsson, 2010). 

Bukmassagen ledde inte till några förändringar i feceskonsistens eller fecesmängd. 

Ingen minskning i laxantiaintag observerades hos patienterna som fick massage därför 

ersatte det inte laxermedel. Massagen kan ses som en långtidsbehandling, då det tog ett 

antal veckor innan resultat kunde observeras (Lämås et al., 2009). Bukmassage med 

aromaolja hade en positiv inverkan på obstipation. Patienterna upplevde en förbättrad 

livskvalitet då antalet tarmrörelser ökade, de kände sig omhändertagna och stöttade i sitt 

tillstånd. Även bukmassage utan aromaolja hade en positiv inverkan på obstipation och 

patienternas livskvalitet, dock inte i samma utsträckning som med aromaoljan (Lai et 

al., 2011).  

 

I Gürol Arslan och Eşer (2010) studie uppmärksammades att behandling med uppvärmd 

ricinolja (se bilaga IV) förbättrade patienternas livskvalitet. Värmen från ricinoljan 

reducerade visserligen tarmrörelserna, men även en minskning av spasmer och 

spasticitet observerades. Detta innebar att musklerna i anus slappnades av och 

defekationen förenklades, även ansträngningen vid defekation minskade. Oförmågan av 

att kunna tömma tarmen förbättrades hos patienterna. Värmen från ricinoljan, som i 

form av paket, placerades på samma triggerpunkter som används vid akupunktur 

lindrade obstipationssymtom väl. Ingen effekt på defekationsfrekvensen kunde ses, 

däremot sågs en viss effekt på feceskonsistensen men först efter ett antal dagar (Gürol 

Arslan & Eşer, 2010). Gürol Arslan och Eşer (2010) fann dock att en större skillnad på 

defekationsfrekvens och feceskonsistens kunde ses vid en längre behandling. Inga 

biverkningar observerades under studien.  
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Motion eller fysisk aktivitet anses hjälpa tarmen att fungera bättre. Patienterna upplevde 

att daglig motion i form av promenader eller liknande hjälpte till att motverka 

obstipation och öka antalet tarmrörelser (Annells & Koch, 2003).   
 

Läkemedel 

Två relativt nya läkemedelssubstanser är lubiprostone och prucalopride. Båda har visat 

sig ha god effekt på obstipation. Lubiprostone och prucalopride ökade patienternas 

tarmrörelser och patienterna upplevde en minskning av obstipationssymtom (Barish, 

Drossman, Johanson & Ueno, 2009; Müller-Lissner, Rykx, Kerstens & Vandeplassche, 

2010). De ökade tarmrörelserna hos patienterna som fick lubiprostone observerades ett 

dygn efter påbörjad behandling (Barish et al., 2009). Vid behandling med prucalopride 

noterades även en ökad livskvalitet hos patienterna, då obstipationssymtomen minskade. 

Fecesfrekvensen ökade vid intag av prucalopride oavsett om patienterna intog 1 mg, 2 

mg eller 4 mg. Ingen skillnad kunde observeras mellan 1 mg prucalopride eller den 

rekommenderade dosen på 2 mg (Müller-Lissner et al., 2010). Behandling med 

lubiprostone resulterade i en ökad avföringsfrekvens. Patienterna som gavs lubiprostone 

minskade sitt övriga laxantiaintag och upplevde en förbättrad feceskonsistens, en 

lindring av ansträngning vid tömning och mindre uppblåsthet (Barish et al., 2009).   

 

De mest rapporterade biverkningarna av prucalopride var huvudvärk och 

gastrointestinala störningar, främst under de första dagarna av behandlingen. Därför är 

prucalopride ett vältolererat läkemedel hos patienterna, hos äldre (Müller-Lissner et al., 

2010). De biverkningar som observerades hos patienter som intog lubiprostone var 

illamående, huvudvärk, diarré och buksmärtor (Barish et al., 2009).  

 

Antalet opioid-relaterade obstipationer minskade drastiskt när profylaktisk laxantia 

användes, alltså att laxantia ordinerades redan innan opioidbehandlingen påbörjades 

(Ishihara et al., 2009). Läkemedlet Methylnaltrexone förbättrade patienternas bukstatus 

och lindrade obstipationssymtomen (Chamberlain et al., 2009; Thomas et al., 2008). 

Methylnaltrexone påverkade patienternas feceskonsistens så att den blev mjukare och 

påverkade defekation positivt redan efter fyra timmar (Thomas et al., 2008). En 

reduktion av övriga laxantia hos patienterna noterades (Chamberlain et al., 2009; 

Thomas et al., 2008). De biverkningar som observerades var buksmärta, flatulens och 

kräkningar, dessa tros dock bero på cancersjukdomen, inte på läkemedlet. Den 

smärtlindrande effekten av opioider påverkades inte av läkemedlet Methylnaltrexone 

(Chamberlain et al., 2009).  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl 

och PubMed anses vara relevanta databaser då de inriktar sig på omvårdnad.  

 

En systematisk sökning genomfördes i ovan nämnda databaser. Ett antal sökord 

arbetades fram och sattes sedan i olika kombinationer. Sökningarna utfördes vid fyra 

olika tillfällen, detta för att noggrant genomsöka de två databaserna efter relevanta 

artiklar. Nya sökord uppkom efterhand, då lästa abstract gav nya idéer. Många 
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sökningar gjordes, detta resulterade i en lång sökhistorik. Därför redovisas bara 

sökhistorik som resulterade i artiklar i urval 2 (se bilaga II). De artiklar som inte gick 

vidare efter urval 1 rensades bort på grund av att de ej var relevanta för resultatet, de 

överensstämde inte med syftet eller hade bristande vetenskaplig kvalitet.  

Vissa artiklar återkom i de olika sökningarna, detta visar relevans av sökord, alltså en 

styrka för resultatet. Sökorden ”nurse” och ”nursing” i kombination med andra sökord 

gav inga relevanta resultat, detta behöver inte ses som en svaghet då databasen Cinahl är 

inriktad mot omvårdnad. Då flertalet sökningar gav många träffar, trots avgränsningar, 

tyder detta på att obstipation är ett ämne som det finns mycket forskning kring. Mycket 

forskning leder till ett bättre och starkare resultat.  

 

Ytterligare en sökning gjordes då det upptäcktes, under bearbetningen av resultatet, att 

opioid-relaterad obstipation är vanligt förekommande (Earnshaw, Klok, Iyer & Mcdade, 

2010). Sökningar gjordes med orden constipation och cancer, då opioider är en vanligt 

förekommande smärtlindring vid cancer. Även analgesics, opioid lades till som sökord. 

Vanligt är en smärtbehandling med opioider som ofta orsakar obstipation. Denna 

sökning anses styrka resultatet då många patienter som är drabbade av obstipation fått 

det som en effekt av opioider. I dagens sjukvård är cancer vanligt förekommande och 

därmed också smärtbehandling med opioider. 

 

De olika sökningarna resulterade i ett flertal review-artiklar och även artiklar på annat 

språk än engelska. I PubMed finns det ingen funktion att välja bort review-artiklar, detta 

har därför gjorts manuellt. Därav det stora antalet träffar på två sökningar. En del av de 

artiklarna på annat språk hade titlar/abstract som stämde in på syftet, så det kan ses som 

en svaghet att de inte är med i resultatet. Dessa artiklar påträffades i sökningarna trots 

begränsningen engelska, då artiklarnas titel var på engelska. 

 

Sökorden översattes i Svensk Mesh eller svensk-engelsk ordbok för att få de korrekta 

orden på engelska. I Cinahl användes Headings och i PubMed användes Mesh-termer, 

då orden inte fanns i Headings eller Mesh-termer söktes de i fritext, se bilaga I. Att 

använda Headings och MeSH-termer anses vara en styrka då det ger en systematisk 

sökning. Alla resultatartiklar är skrivna på engelska. Därför lästes de igenom och 

översattes enskilt, för att sedan tillsammans sammanställa de tolkningar av resultatet 

som framkommit. Då översättningarna och tolkningarna stämde väl överens innan 

sammanställningen, anses den svenska översättningen stämma väl överens med det 

engelska innehållet. Inget material har granskats endast enskilt, vilket ger en styrka åt 

resultatet. De fyra kategorier som valts ut under bearbetningen har förenklat tolkningen 

av resultatet. Kategorierna var lätta att urskilja och artiklarna placerades under de olika 

kategorierna utan problem.  

 

I litteraturstudien användes 21 artiklar varav 1 kvalitativ och 20 kvantitativa. Då 

prevention och behandling är lättare att fånga i en kvantitativ studie anses antalet 

kvantitativa studier vara en styrka för resultatet. Dock finns en kvalitativ studie med 

patienternas upplevelse med, men även den ger stöd för de resultat som framkommit i 

de kvantitativa studierna. 

 

Studierna i resultatartiklarna är gjorda i flera olika länder. Trots detta framkommer 

liknande resultat, vilket kan ses som en styrka. Genom dessa resultat kan den svenska 

sjukvården utvecklas och bli bättre. Nya tankar och behandlingsmetoder, kommande 

från andra länder, bör implementeras i Sverige.  
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En sökning hade tidsintervallet 2003-2010, denna sökning gav en resultatartikel från 

2003. Trots att artikeln kan anses vara gammal stämmer den överens med syftet och 

innehållet ses fortfarande som aktuellt.  

 

Ett av exklusionskriterierna var könsskillnader. Med detta menas att studier som endast 

haft kvinnliga deltagare eller gravida deltagare har valts bort, då syftet inte var att se 

skillnader mellan män och kvinnor. Det är sedan tidigare känt att kvinnor lider en större 

risk att drabbas, och att graviditet kan vara en orsak till obstipation (Collins & Burch, 

2009). Detta är inget som påverkar resultatet.  

 

Resultatdiskussion 

De 21 artiklar som används i resultatet har alla fått grad I eller grad II utifrån Carlssons 

och Eimans (2003) bedömningsmall. Tolv artiklar bedömdes vara av en vetenskaplig 

grad I och nio artiklar bedömdes vara av en vetenskaplig grad II.  Det anses vara en 

styrka för resultatet att en god och medelgod vetenskaplig kvalitet finns i de utvalda 

artiklarna. De artiklar som har fått grad I i bedömningsmallen har haft en välskriven 

introduktion och ett tydligt syfte. De har dessutom haft en utförligt presenterad metod 

och en bra resultatredovisning med tydliga slutsatser. Alla artiklar utom tre har fått ett 

etiskt godkännande, vilket också anses var en styrka för resultatet. I tre studier var det 

mindre än 30 deltagare, detta anses inte påverka resultatet, övriga artiklar hade ett större 

urval.  

 

Kost 

Kosten har en stor inverkan på tarmens funktion. Det är känt att fiberrik kost kan 

stimulera effekten av defekation och därmed öka antalet defekationer (Kaçmaz & 

Kaşikçi, 2006). Precis som Collins och Burch (2009) påpekade så har fibrer i kosten en 

stor betydelse för tarmarnas funktion. Resultatet stämmer väl överens med tidigare 

forskning om obstipation då Sturtzel et al. (2008) noterade en minskning av laxantia hos 

de patienter som ökade sitt fiberintag.  

 

Fibrerna förenklar avfallsprodukternas transport genom tarmen, dock är en adekvat 

vätskemängd på 1,5-2 liter nödvändig för att det ska fungera (Denby, 2006). I resultatet 

framkom att det är viktigt att sjuksköterskan känner till att vätska är en viktig 

komponent vid intag av fibrer, då fibrerna annars istället kan leda till obstipation 

(Annells & Koch, 2003). Troligen finns det en kunskap hos sjuksköterskor om att fibrer 

är en viktig komponent vid obstipation, men inte lika säkert är det att en kunskap om att 

en vätskemängd på nästan 2 liter måste intas för att önskat resultat ska uppnås. Därför 

anses detta vara viktig information som alla sjuksköterskor bör ta del av.  

 

Då fibrer gav ett positivt resultat på defekationen och feces hos obstiperade men även 

hos icke obstiperade patienter (Wisten & Messner, 2005), tolkas detta som att Pajalagröt 

kan förebygga obstipation. Information från sjuksköterskan till patienten kan därför ges 

redan innan obstipation uppstått. Får patienten kunskap om att en fiberrik kost minskar 

risken för obstipation kan obstipationerna med all säkerhet minska. På exempelvis 

Värnamo sjukhus och Ljunghaga Demenscenter i Höganäs finns det ett alternativ om 

fiberrik kost på menyn, detta kan vara ett förslag att införa på alla sjukhus och 

vårdinrättningar. Kanske det redan finns, men inte utnyttjas. Genom mer kunskap om 
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fibrernas positiva inverkan på obstipation kan sjuksköterskan ta till vara på detta 

alternativ om extra fibrer i kosten och därmed motverka antalet obstipationer. 

 

Administreringssättet av Beverly-Travis naturliga laxermedel, två matskedar två gånger 

dagligen, ansågs vara enkelt både ur patientperspektiv och ur sjuksköterskeperspektiv 

(McClain Hale et al., 2007). Ibland kan det vara svårt med administrering av viss 

laxantia, kanske framförallt till äldre. Det kan krävas stora mängder vätska, läkemedlet 

kan smaka illa och tabletter kan vara svåra att svälja. Därför uppskattas alternativ som 

patienterna anser vara välsmakande och lätta att inta. För sjuksköterskan kan detta 

innebära en bättre relation med patienten då patienten inte känner sig tvingad att inta ett 

läkemedel med ett besvärande administreringssätt. Även behandling med Pajalagröt 

ansågs vara ett smakfullt alternativ med ett enkelt administreringssätt (Wisten & 

Messner, 2005). I Wisten och Messners (2005) studie, där patienterna serverades 

Pajalagröt som ett alternativ till laxantia, upplevde patienterna mindre obehag från 

buken. Då obstipation är en subjektiv upplevelse för patienten (Rigby & Powell, 2005) 

anses resultat med Pajalagröten, där patienterna upplevde en förbättring, vara av vikt för 

behandling av obstipation. Behandlingen med Pajalagröt kan ses som livskvalitet 

höjande i många fall då gröt är en vanlig och uppskattad frukost. 

 

Kiwifrukten har en vattensparande förmåga på grund av svällande cellväggar och den 

innehåller enzymen actinidin som nyligen upptäckts finnas i kiwi. Actinidin stimulerar 

receptorer i tarmen som i sin tur ökar tarmrörelserna. Kiwifruktens laxerande förmåga 

förmodas bero på det höga fiberinnehållet och enzymen actinidin (Chang et al., 2010). 

Resultatet som studien om kiwifrukt gav kan anses vara positivt då det är ett 

välsmakande och lättadministrerat alternativ till laxantia. Dock bör sjuksköterskan tänka 

på att många är känsliga mot kiwi, i vissa fall kanske till och med en allergi finns.  

 

Holma et al. (2009) observerade en rad biverkningar vid intag av råg, så som smärtor i 

buken, flatulens, uppblåsthet och diarré, dock kan dessa biverkningar förekomma även 

vid laxantiabehandling (Holma et al., 2009). Vid laxantiabehandling kan även ett 

beroende uppkomma (Norlén, 2004), därför anses rågbrödet vara ett bättre alternativ. 

Beroende av laxantia kan ofta ses hos äldre på vårdinrättningar, de har inte längre några 

spontana tarmtömningar utan måste alltid ta hjälp av laxantia.  

 

En möjlig tolkning är att kosten har stor betydelse för behandling och prevention av 

obstipation. Här har sjuksköterskan, i sin omvårdnad av patienten, stora möjligheter till 

en mer smakfull och lättadministrerad behandling av obstipation. Då även många 

alternativ visat sig ha en förebyggande effekt kanske antalet obstipationer kan 

reduceras. Förhoppningen är att patienterna ska känna sig trygga i sin behandling, att en 

minskning av laxantia ska kunna ses, samtidigt som att kost-behandlingen har den effekt 

som önskas.  

 

Örter 

Örtbehandlingar är en traditionell kinesisk behandling mot obstipation (Jia et al., 2009). 

Då det har visat på god effekt (Bub et al., 2006; Cheng et al., 2010; Jia et al., 2009; 

Picon et al., 2010) är det behandlingar som bör övervägas även i Sverige. 

Örtbehandlingarna upplevs vara en säker behandling som inte framkallar beroende, och 

dessutom har endast ett fåtal biverkningar observerats (Jia et al., 2009), vilket anses vara 

en positiv del i resultatet. De biverkningar som upplevdes i samband med det 
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phytoterapeutiska teet, som diarré och kolik, ansågs bero på dosen av de olika örterna 

och därmed bör detta kunna regleras så att biverkningar uteblir eller minskar (Picon et 

al., 2010). Då inga dosändringar gjordes under studien så fanns det dock inget som 

visade att en reglering av dosen skulle minska biverkningarna. Men en kunskap om att 

fänkål kunde minska kolik framkom i studien (Picon et al., 2010), därmed kan en teori 

om en dosändring stämma. 

 

Då patienterna erhöll Smooth Move från dagpersonalen, men resultatet sågs först på 

senare skift, ansåg dagpersonalen inte att patienterna skulle minska sitt laxantiaintag då 

de personligen inte såg något resultat. En annan anledning till att patienterna fortsatte 

med laxantia samtidigt som studien gjordes med Smooth Move var för att undvika 

risken för fekalom (Bub et al., 2006). Bub et al. (2006) menade att Smooth Move kunde 

ersätta en laxantiabehandling. Det fanns dock inga bevis då patienterna fortsatte med 

laxantia samtidigt som studien med Smooth Move gjordes, detta anses vara en svaghet. 

Vid intag av Smooth Move kunde dock en minskning av laxantia observeras (Bub et al., 

2006), vilket bör visa att Smooth Move hade en god effekt på obstipation. Det hade 

varit intressant att veta om Smooth Move kan, vilket Bub et al. (2006) trodde sig veta, 

ersätta laxantia. I studiens resultat visades en minskning av laxantia, men aldrig en 

utsättning av laxantia. Kanske kan Smooth Move vara ett komplement till laxantia. För 

att åtgärda dagpersonalens osäkerhet krävs att adekvat information delges all personal. 

Kanske fick dagpersonalen aldrig reda på att patienterna haft defekation under de senare 

skiften. Här kan kanske information resultera i färre missförstånd.  

 

Jia et al. (2009) gjorde en uppföljning fyra veckor efter YCC studiens slut, det visade 

sig då att ett antal patienter fortfarande kunde märka av den positiva effekten av YCC, 

medan andra hade fått tillbaka sina obstipationssymtom. Jia et al. (2009) menar därför 

att en långtidsbehandling bör rekommenderas, då den önskade effekten i många fall 

försvinner vid utsättning av YCC (Jia et al., 2009). Då studien endast gjordes under en 

två veckors period finns det inget som visar att en långtidsbehandling ger lika bra 

resultat som resultatet vid denna korttidsbehandling. Då en positiv effekt har observerats 

vid en korttidsbehandling och att dessutom vissa av patienterna fortfarande kunde 

märka av denna positiva effekt efter fyra veckor så är det dock troligt att en 

långtidsbehandling kan få ett önskat resultat. 

 

I Chengs et al. (2010) studie framkom det att de flesta patienter som fick hampfröpiller 

inte upplevde några biverkningar. Men ändå finns det en rad olika biverkningar så som: 

buksmärtor, uppblåsthet, diarré, ändringar i menstruationscykeln, svullet ansikte, 

ändringar i urinfrekvensen och urtikaria. Detta skapade förvirring. Biverkningarna som 

observerades var så pass många att det är värt att notera dem. En försiktighet vid 

användning av hampfröpiller kanske borde rekommenderas. Cheng et al. (2010) ansåg 

att biverkningarna minskade med tiden och att de efter en tids behandling kunde 

jämföras med placebogruppens biverkningar.  

 

Genom dessa positiva effekter av örter, bland annat senna, lakritsrot, bitterfänkål, grön 

anis, fläder, trampört (se bilaga IV), kan en utvecklingsmöjlighet hos sjuksköterskan 

ses. Då örter är framförallt en kinesisk tradition är det kanske inte lika vanligt 

förekommande här i västvärlden. Dessa studier har visat att örter har önskvärda effekter 

gällande att behandla obstipation, kanske borde det vara kunskap som kan överföras till 

den västerländska sjukvården och ge samma goda effekter här. Örterna tillhandahålls i 

Sverige och därmed bör de även kunna användas här.  



 

14 
 

Yttre faktorer 

Patienterna upplevde en ökad livskvalitet vid bukmassage (Lämås et al., 2010) dock 

upplevdes inga större skillnader gällande obstipationssymtom (Lämås et al., 2009). 

Även vid massage med aromaolja upplevde patienterna en ökad livskvalitet och här sågs 

också en positiv förbättring av obstipationen (Lai et al., 2011). Med aromaoljan visades 

att bukmassagen hade bättre effekt än massage utan aromaolja (Lai et al., 2011). Lämås 

et al. (2009) menar att bukmassage kan ses som ett komplement till ordinarie 

laxantiabehandling. Detta är dock inget som styrks av Lai et al. (2011), vilket kan bero 

på att Lai et al. (2011) såg ett bättre resultat av bukmassage i sin studie, där antalet 

tarmrörelser ökade. I båda studierna framkommer det att massage bidrar till en ökad 

livskvalitet hos patienterna, bara det borde vara en tillräcklig komponent för att inse att 

massage är en positiv behandling. Dock kanske inte endast massage kan behandla 

obstipation, vissa kanske kan bli hjälpta genom lindring av obstipationssymtom.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och visar respekt för patienten 

(Socialstyrelsen, 2005). Då massage innebär en intim kontakt mellan patienten och 

sjuksköterskan är det viktigt att båda parter känner sig bekväma under behandlingen 

(Lämås et al., 2009). Kanske är massage inte ett alternativ för alla patienter. Många 

patienter är väldigt känsliga gällande sin privata sfär. De tillåter få att komma för nära. 

Då kan massage upplevas som en besvärande behandling, som inte höjer livskvaliteten 

utan kanske istället får patienten att må sämre.  

 

Även när ricinoljapaketet applicerades på buken upplevde patienterna en ökad 

livskvalitet. Värmen från paketet kunde reducera tarmrörelserna på grund av en minskad 

blodcirkulation i bukväggen (Gürol Arslan & Eşer, 2010), som anses vara negativt för 

behandling av obstipation. En lindring av obstipationssymtom kunde dock ses (Gürol 

Arslan & Eşer, 2010) därför borde kanske ricinoljapaket användas i kombination med 

annan behandling. En annan behandling kan då öka tarmrörelserna samtidigt som 

värmen från ricinoljan lindrar obstipationssymtom. Patienterna uppskattade behandling 

med ricinoljapaketet då det var en behandling de kände sig bekväma med (Gürol Arslan 

& Eşer, 2010), den var inte lika intim som exempelvis bukmassage.  

 

En annan yttre faktor är fysisk aktivitet, då immobilitet påverkar tarmarna negativt 

genom en försämrad tarmperistaltik (Waagø & Skaug, 2006) anses motion vara ett sätt 

att förebygga obstipation (Annells & Koch, 2003). Då endast en artikel i resultatet tar 

upp motion ses detta som en svaghet. I resultatet framkom det att fysisk aktivitet är ett 

sätt att hjälpa tarmen att fungera och för att öka antalet tarmrörelser (Annells & Koch 

2003). Dagliga promenader påverkade defekationsfrekvensen positivt. Dock fanns det 

inget som visade att utebliven aktivitet skulle orsaka obstipation (Annells & Koch 

2003). Troligen kan fysisk aktivitet förebygga obstipation, då tarmrörelserna förväntas 

att öka. Svårigheter med den fysiska aktiviteten kan ses hos patienter som har 

rörelseinskränkning, kanske på grund av operation eller ålderdom. Detta är därför en 

viktig uppgift för sjuksköterskan att se till att patienterna rör på sig i den utsträckning de 

kan.  

 

Tolkningen av de resultat som framkommit är att de yttre faktorerna mer kan ses som ett 

komplement till annan behandling av obstipation. Kanske är det faktorer som kan 

användas i förebyggande syfte mot obstipation. Att både massage och motion kan anses 

vara livskvalitéhöjande och hälsoförbättrande är en stor fördel.  
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Läkemedel 

Både lubiprostone och prucalopride är nya substanser och tillhandahålls inte i Sverige 

än. Då båda visat god effekt mot obstipation (Barish et al., 2009; Müller-Lissner et al., 

2010) är förhoppningen att de kommer till Sverige. Det är viktigt att som sjuksköterska 

vara uppmärksam på nya effektiva substanser och att efterfråga dem hos 

läkemedelsverket. Skulle de nya substanserna komma till Sverige kan sjuksköterskan 

förespråka dessa även inför läkarna, så att nya kanske mer effektiva preparat 

introduceras i sjukvården. Både lubiprostone och prucalopride har visat sig vara 

effektiva och vältolererade läkemedel med få biverkningar, därför kanske de kan ersätta 

de laxantia som finns idag.  

 

Patienterna ordinerades olika doser prucalopride, 1mg, 2mg eller 4mg, då ingen skillnad 

i resultatet kunde ses mellan den rekommenderade dosen på 2 mg och den givna dosen 

på 1 mg, menar Müller-Lissner et al. (2010) att det inte är nödvändigt att ge patienterna 

mer än 1 mg. Då substansen är relativt ny kanske en ändring i rekommendationen är att 

föredra innan det blivit allt för väletablerat. Som sjuksköterska är det viktigt att vara 

uppmärksam på studier liknande denna, precis som Svensk sjuksköterskförening (2011) 

påpekar ansvarar sjuksköterskan för att ständigt uppdatera sin kunskap. Ibland kanske 

det är lämpligt att börja med en lägre dos än rekommenderat och sedan trappa upp vid 

utebliven effekt.  

 

I problemformuleringen efterfrågas det att kunna förebygga obstipation istället för att 

behandla det, därför anses Ishihara et al. (2009) studie vara mycket positiv för resultatet. 

Ishihara et al. (2009) kom fram till att laxantia ska ordineras innan en opioidbehandling 

påbörjas så att eventuell obstipation kan förebyggas, då opioider i nästan alla fall leder 

till obstipation. Att förebygga obstipationen är oftast lättare än att behandla den. 

Förebyggs obstipationen slipper patienten ett ytterligare lidande som obstipation 

medför.  

 

I studien med Methylnaltrexone påvisas en stor fördel med preparatet då det dels är 

snabbt verkande mot opioid-relaterad obstipation samtidigt som smärtbehandlingen med 

opioider inte påverkas (Chamberlain et al., 2009; Thomas et al., 2008). Den analgetiska 

effekten är därför densamma även vid behandling med Methylnaltrexone (Chamberlain 

et al., 2009). Då patienter ofta har smärta vid cancer är det viktigt att den analgetiska 

effekten kvarstår. Samtidigt som obstipationen måste förebyggas eller behandlas, vilket 

detta läkemedel gör med gott resultat. Preparatet finns inom den svenska sjukvården 

men är kanske inte så väletablerat som det skulle kunna vara om fler kände till dess 

positiva effekt. Detta tros bero på att Methylnaltrexone är ett relativt dyrt preparat.  

 

Sammanfattningsvis anses det vara en självklarhet att förebygga obstipation vid 

opioidbehandling då obstipation är ett faktum i de flesta fall. Obstipation är ett 

ytterligare lidande för en patient som redan lider av exempelvis cancer. Då ett 

läkemedel har god effekt mot obstipation samtidigt som den analgetiska effekten inte 

påverkas ses detta som positivt. Viktigt är att sjuksköterskan skaffar sig en ny kunskap 

(Svensk sjuksköterskförening, 2011) om kommande läkemedel. Kanske förespråkar 

dem inför läkare så att de läkemedel som visar på en god effekt kan ersätta de läkemedel 

som inte är lika effektiva. Det har också visats att rekommendationerna inte alltid är de 

korrekta, vilket sjuksköterskan måste vara observant på. 

 



 

16 
 

Konklusion 

Kosten har en stor inverkan på colons funktion, då framförallt fibrerrik kost. Fibrer kan 

användas både som förebyggande och som behandling mot obstipation. En kost 

innehållande fibrer påskyndade defekationen genom att öka tarmrörelserna och göra 

feceskonsistensen mjukare. Vid en fiberrik kost är det viktigt att patienten erhåller en 

adekvat vätskemängd för att inte få motsatt effekt, alltså obstipation. Fibrer kan tillsättas 

i kosten genom en rad olika produkter, såsom frukt, kli, råg och havregryn.  

 

En inte lika känd behandling mot obstipation är örtblandningar, så som trampört, senna, 

lakritsrot, ginseng, fänkål, grönanis. Även här sågs förbättrade tarmrörelser. Patienterna 

upplevde minskade obstipationssymptom, ökad fecesfrekvens och vid vissa 

behandlingar kunde en minskning av laxantia ses. Positivt med örtbehandlingarna är att 

endast ett fåtal biverkningar registrerades och dessa tros kunna förbättras genom 

dosändringar.  

 

Hos patienter som behandlades med bukmassage ökade livskvaliteten betydligt. 

Patienterna upplevde förbättrade obstipationssymtom, mindre smärtor i buken och en 

ökning av tarmrörelser. Bukmassagen bidrog dock inte till förändringar i 

avföringskonsistens eller avföringsmängd, därför kan massagen ses som ett komplement 

till laxantiabehandling. Även ricinoljepaket förbättrade patienternas livskvalitet. En 

observation av färre spasmer och minskad spasticitet i tarmen gjordes. Musklerna i anus 

slappnade av och patienterna upplevde en förenklad defekation.   

 

Läkemedelssubstanserna lubiprostone och prucalopride hade båda god inverkan på 

obstipation. Tarmrörelserna ökade och obstipationssymtomen minskade. Lubiprostone 

hade dessutom en snabb behandlande effekt. 

 

Cancer-relaterad obstipation beror i de flesta fall inte på cancer utan på smärtlindring 

med opioider, därför bör detta förebyggas med profylaktiskt laxantia. Laxantia skall 

ordineras innan opioidbehandling påbörjas. Methylnaltrexone lindrade patienternas 

obstipationssymtom och hade en snabb behandlande effekt gällande obstipation. 

 

 

Implikation 

Flertalet behandlingar mot obstipation finns, mer eller mindre verksamma. Många väljer 

dock att förlita sig på laxantia, när det egentligen finns andra mildare och mer 

verksamma alternativ att ta till. Läkemedel är inte alltid det bästa, laxantia är bra som 

korttidsbehandling men fungerar ofta sämre vid långtidsbehandling. I detta resultat har 

naturprodukter i många fall visat sig vara lika bra eller ibland bättre alternativ. De är 

dessutom ofta skonsammare och ger färre biverkningar. Även vissa komplement till 

laxantia har uppkommit i resultatet, vilket innebär att laxantiaintaget kan minskas. 
Viktigt är att sjuksköterskan vågar testa dessa alternativ, men för att detta ska ske 

behövs mer information som ger kunskap. Redan i sjuksköterskeutbildningen bör 

undervisning om dessa alternativ ingå. Mer forskning inom behandling av obstipation 

bör göras, så att det kan förebyggas istället för att behandlas. En inriktning på forskning 

av naturliga produkter välkomnas då dessa i många fall visat sig ha bättre effekt än 

laxantia. Kan sjuksköterskan genom sin omvårdnad av patienten behandla obstipation 
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med exempelvis en annan kost eller bukmassage, slipper patienten inta läkemedel som i 

många fall ger biverkningar.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt                                Bilaga I 

 

Databas 

Sökord 

Cinahl PubMed 

Obstipation Constipation  

(Headings, Major Heading 

[MM]) 

Constipation   

(MeSH, MAJR) 

Fysisk aktivitet Exercise 

(Headings [MH]) 

 

Diet Diet 

(Headings [MH]) 

 

Behandling Treatment 

(Fritext) 

Therapy 

(MeSH, Subheading) 

Läkemedelsbehandling  Drug therapy 

(MeSH, Subheading) 

Prevention Prevention 

(Fritext) 

Prevention AND control 

(MeSH, Subheading) 

Cancer Cancer 

(Fritext) 

Cancer 

(Fritext) 

Opioid Analgesics, Opioid 

(Headings [MH]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabell 2. Sökhistorik                            Bilaga II:1 

 

Databas  Datum Sökord Antal 

träf- 

far 

Lästa 

ab- 

stract 

Ur- 

val 

1 

Ur- 

val 

2 

Cinahl 

 

110330 Constipation 

(Headings [MM]) 

AND 

Exercise 

(Headings [MH])  

Limits: Published Date from: 

2003/01/01; Research Article; 

Language: English 

6 3 1 1 

Cinahl 

 

110330 Constipation 

(Heading [MM]) 

AND 

Diet  

(Headings [MH]) 

Limits: Published Date from: 

2004/01/01; Research Article; 

Language: English 

22 6 2 1 

Cinahl 

 

110405 Constipation 

(Heading [MM]) 

AND 

Prevention 

(Fritext) 

Limits: Published Date from: 

2007/01/01; Research Article; 

Language: English 

22 5 4 2 

Cinahl 

 

110405 Constipation 

(Heading [MM]) 

Limits: Published Date from: 

2010/01/01; Research Article; 

Language: English 

53 6 3 2 

PubMed 

 

110414 Constipation  

(MeSH [MAJR]) 

AND 

Prevention AND control (MeSH, 

Subheading) 

Limits: Publication date from 2005; 

only items with abstract; English 

69 18 8 2 

PubMed 

 

110415 Constipation (MeSH [MAJR])  

AND  

Therapy (MeSH, Subheading) 

Limits: Publication date from 2010; 

only items with abstract; English 

154 20 4 4 

 

 

 



 

 
 

                              Bilaga II:2 

 

Databas  Datum Sökord Antal 

träf- 

far 

Lästa 

ab- 

stract 

Ur- 

val 

1 

Ur- 

val 

2 

PubMed 

 

110415 Constipation (MeSH [MAJR]) 

AND 

Drug therapy (MeSH, Subheading) 

Limits: Publication date from 2009; 

only items with abstract; English; 

humans 

117 15 8 5 

Cinahl 

 

110506 Constipation 

(Headings [MM]) 

AND 

Cancer 

(Fritext) 

Limits: Published Date from:  

2006/01/01; 

Research Article; 

Language: English 

 

16 8 2 1 

Cinahl  

 

110506 Constipation 

(Heading [MM]) 

AND 

Analgesics, Opioid 

(Headings [MH]) 

Limits: Published Date from: 

2006/01/01; Research Article; 

Language: English 

12 5 2 2 

PubMed 

 

110506 Constipation 

(MeSH [MAJR]) 

AND 

Drug Therapy 

(MeSH, Subheading) 

AND 

Cancer 

(Fritext) 

Publication date from 2006; only items 

with abstract; English 

 

37 8 1 1 

 



 

 
 

Tabell 3. Artikelöversikt                         Bilaga III:1 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Korea 

Pubmed 

An, H M., Baek, 

E H., Jang, S., 

Lee, D K., Kim, 

M J., Kim, J R., 

et al.   

Efficacy of lactic 

acid bacteria (LAB) 

supplement in 

management of 

constipation among 

nursing home 

residents 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekten av 

LAB (lactic acid 

bacteria) tillägg i 

kosten hos boende på 

ett sjukhem.  

En kvantitativ studie.  

 

19 deltagare, varav åtta män och 

elva kvinnor, som led av kronisk 

obstipation deltog i studien. Alla 

deltagare fick inledningsvis fylla i 

ett formulär om namn, ålder, kön 

och defekationssvanor. 

Deltagarna fick LAB två gånger 

per dag i två veckor. Feces 

samlades in både innan och efter 

undersökningen för att se 

eventuella förändringar i LAB-

nivåerna.   

I studien framkom att LAB förbättrade 

defekationsvanorna genom en ökad 

frekvens, ökad mängd och mjukare 

feceskonsistens. Även patienternas 

tarmflora förbättrades. Därför anser 

författarna att LAB kan användas som 

probiotika i behandlingen av obstipation.    

Grad I 

2003 

Australien 

Cinahl 

Annells, M., & 

Koch, T. 

Constipation and 

the preached trio: 

diet, fluid intake, 

exercise 

Syftet var att få fram 

information, till 

sjuksköterskor och 

andra professioner 

inom omvårdnad, om 

diet, vätskeintag och 

träning relaterat till 

obstipation.  

En kvalitativ, empirisk metod 

användes.  

 

90 personer deltog, alla var över 

65 år, obstiperade eller använde 

sig av laxantia regelbundet. 32 

män och 58 kvinnor deltog.   

Datainsamlingen gjordes med en 

intervju med varje deltagare. 

Frågorna var baserade på 

förebyggande återgärder för 

obstipation speciellt inriktade på 

diet, vätskeintag och fysisk 

aktivitet.   

Deltagarna i studien upplevde att 

grönsaker förebygger obstipation, även 

fiber i kosten hade en positiv inverkan på 

tarmrörelserna. Deltagarna fann ingen 

lindring i ett ökat vätskeintag. De var 

dock överens om att motion hade en god 

inverkan på tarmrörelserna men att 

obstipationen inte orsakades av utebliven 

aktivitet.  

Grad II 

 

 

 



 

 
 

Bilaga III:2 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Pubmed 

Barish, C. F., 

Drossman, D., 

Johanson, J. F., 

& Ueno, R. 

Efficacy and safety 

of Lubiprostone in 

patients with 

chronic 

constipation  

Syftet med denna 

studie var att bedöma 

effekten av 

Lubiprostone hos 

vuxna med kronisk 

obstipation. 

En kvantitativ, randomiserad, 

dubbelblind, placebokontrollerad 

studie genomfördes.  

 

Deltagare var 18 år och äldre och 

skulle uppfylla Rome II criteria. 

Det var 237 patienter som deltog i 

studien. De delades in i två 

grupper, en försöksgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Deltagarna skrev dagböcker 

dagligen som skulle innehålla 

administrering av läkemedlet, 

intag av andra läkemedel, 

förekomst av tarmrörelser och 

feceskonsistens.  

Studien visar att Lubiprostone ökar 

tarmrörelserna och fecesfrekvensen, 

lindrar obstipationssymtom, förbättrar 

feceskonsistensen, lindrar 

ansträngningen och minskar 

uppblåstheten i tarmen. En bieffekt som 

framkommit under studien är illamående.   

Grad II 

2006 

USA 

Pubmed 

Bub, S., 

Brinckmann, J., 

Cicconetti, G., 

& Valentine, B. 

Efficacy of an 

herbal dietary 

supplement 

(Smooth Move) in 

the management of 

constipation in 

nursing home 

residents: a 

randomized, 

double-blind, 

placebo-controlled 

study 

Syftet var att 

undersöka effekten 

och 

kostnadseffektiviteten 

hos ett örtte, Smooth 

Move, på vårdhem 

där kronisk 

obstipation  hos 

vårdtagarna 

förekommer. 

En dubbelblind, 

placebokontrollerad, 

randomiserad studie utfördes. 

Studien var kvantitativ.  

 

92 patienter var slumpmässigt 

indelade i två grupper. Sex 

stycken deltagare fullföljde inte 

studien. 

Effekten utvärderades med hjälp 

av tre stycken olika formulär.    

Smooth Move är ett örtte som lindrar 

obstipation. Jämförelser i studien visade 

att antalet tarmrörelser och defekationer 

ökade vid intag av Smooth Move 

relaterat till intag av placebo. Detta tee 

kan även användas i kombination med 

laxermedel.  Det innehåller örter som är 

kramplösande och är välaccepterat av 

både patienter och personal.  

Grad I 

 

 

 



 

 
 

Bilaga III:3 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Cinahl 

Chamberlain, B. 

H., Cross, K., 

Winston, J. L., 

Thomas, J., 

Wang, W., Su, 

C., et al. 

Methylnaltrexone 

treatment of opioid-

induced 

constipation in 

patients with 

advanced illness 

Syftet var att klargöra 

effekten med 

methylnaltrexone vid 

opioid-inducerad 

obstipation.  

Studien var kvantitativ, 

dubbelblind, randomiserad och 

placebokontrollerad. 

 

133 patienter deltog i studien. 62 

patienter var i methylnaltrexone-

gruppen och 71 patienter var med 

i placebogruppen. Av de 133 

patienterna var det 106 patienter 

som avslutade studien. De 

deltagare som ingick i 

methylnaltrexone-gruppen fick 

0,15 mg methylnaltrexone per 

dag.  

Methylnaltrexone ökar tarmrörelserna 

hos patienter med opioidinducerad 

obstipation. Generellt användes mindre 

laxantia och obstipationssymtomen 

förbättrades hos patienter som hade 

opioidinducerad obstipation och fick 

methylnaltrexone. De patienter som fick 

methylnaltrexone upplevde även mer 

välbefinnande.   

Grad II 

2010 

Kina 

Pubmed 

Chang, C-C., 

Lin, Y-T., Lu, 

Y-T., Liu, Y-S., 

& Liu, J-F.  

Kiwifruit improves 

bowel function in 

patients with 

irritable bowel 

syndrome with 

constipation 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekten av 

kiwifruktens 

påverkan på 

tarmfunktionen hos 

patienter med IBS/C 

(irritabel tarm med 

obstipation). 

En kvantitativ, tvärsnittsstudie.  

 

60 patienter med diagnosen IBS/C 

och 16 friska personer deltog i 

studien. 45 stycken var i 

försöksgruppen och 15 var i 

placebogruppen och de 16 friska 

var i en kontrollgrupp. 

Alla deltagare skrev en 

defekationsdagbok., där 

frekevens, volym, konsistens och 

färg på avföringen antecknades. 

I studien framkom att kiwifrukten har en 

förmåga att binda vatten. Det finns även 

ett enzym i kiwifrukten som stimulerar 

receptorer i colon. Båda ovanstående 

punkter underlättar defekationen, 

defekationsfrekvensen ökade då feces tid 

i tarmen minskade. Det framkommer att 

kiwifrukten är ett säkert och effektivt 

alternativ till laxantia hos patienter med 

IBS/C, då inga biverkningar observerats.    

Grad I 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga III:4 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Kina 

Pubmed 

Cheng, C-W., 

Bian, Z-X., Zhu, 

L-X., C. Y. Wu, 

J., & J. Y. Sung, 

J. 

Efficacy of a 

Chinese herbal 

proprietary 

medicine (hemp 

seed pill) for 

functional 

constipation 

Syftet med denna 

studie var att bedöma 

effekten och 

säkerheten av en 

kinesisk örtmedicin, 

(hampfröpiller), för 

behandling av 

funktionell 

obstipation. 

Studien var kvantitativ och 

använde sig av en randomiserad, 

dubbelblind design.  

 

Av 96 deltagare fullföljde 71. De 

delades in i tre grupper, som 

erhöll olika doser Hampfröpiller. 

Deltagarna var mellan 18-65 år 

och alla var obstiperade. De skrev 

daglig dagbok om 

avföringsfrekvens, fullständig 

tömning, intag av eventuell 

laxantia och övriga intag av 

mediciner. Deltagarna fick även 

medverka i intervjuer.  

Studien påvisar att hampfröpiller 

förbättrar tarmrörelserna, lindrar 

obstipationen och ansträngningen vid 

defekationen. Det framkommer också att 

hampfröpiller medför en minskning av 

laxantia. Biverkningar som observerades 

var magsmärtor, uppblåsthet, diarré och 

gaser, dock är dessa biverkningar kända 

även vid intag av laxantia.  

Grad I 

 

2010 

Turkiet 

Cinahl 

Gürol Arslan, 

G., & Eşer, İ.  

An examination of 

the effect of castor 

oil packs on 

constipation in 

elderly 

Syftet var att 

fastställa 

effektiviteten av 

ricinolja-paket hos 

personer med 

obstipation. 

Studien var kvantitativ, 

prospektiv och jämförande. 

 

Deltagarna delades in i en 

kontrollgrupp och en 

försöksgrupp.  

35 patienter deltog. Patienterna 

var mellan 65-86 år.  

Genom att placera ett ricinolja-paket 

över buken upplevde patienterna i 

studien en lindring av 

obstipationssymtom. Även om hettan 

från paketet minskade tarmrörelserna så 

mjukade det upp feces och gjorde 

defekationen mindre ansträngd. Inga 

biverkningar observerades och eftersom 

patienterna inte drabbades av diarré 

påverkades heller inte elektrolytbalansen. 

Grad II 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga III:5 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Finland 

PubMed 

Holma, R., 

Hongisto, S-M., 

Saxelin, M., & 

Korpela, R. 

Constipation is 

relieved more by 

rye bread then 

wheat bread or  

laxatives without 

increased adverse 

gastrointestinal 

effects 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekterna 

av rågbröd och 

kärnmjölk med LGG 

(lactobacillus 

rhamnosus GG) och 

deras interaktion på 

tarmfunktionen, 

kolons 

ämnesomsättning och 

gastrointestinala 

symtom, för att 

jämföra dess 

effektivitet med 

laxermedel hos 

obstiperade vuxna. 

En kvantitativ, randomiserad, 

jämförande studie.  

 

51 personer, 47 kvinnor och fyra 

män i en ålder mellan 22-78 år 

som led av obstipation eller var 

beroende av laxantia deltog i 

studien. 

Deltagarna delades in i fem olika 

grupper. De olika grupperna 

skulle inta rågbröd och LGG i 

olika kombinationer. Deltagarna 

skrev daglig dagbok om deras 

tarmfunktion, där det skulle 

framgå hur många avföringar de 

hade, feceskonsistens, svårigheter 

att tömma tarmen och symtom 

från buken. Feces samlades in och 

analyserades.   

Genom att äta rågbröd istället för bröd 

med vete minskades patienternas 

obstipationssymtom. Rågbröd förenklade 

defekationen genom att göra feces 

mjukare utan kända biverkningar. 

Kärnmjölk med LGG minskade inte 

obstipationen.   

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga III:6 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Japan 

PubMed 

Isihara, M., 

Iihara, H., 

Okayasu, S., 

Yasuda, K., 

Matsuura, K., 

Suzui, M., et al. 

Pharmaceutical 

interventions 

facilitate 

premedication and 

prevent opioid-

induced 

constipation and 

emesis in cancer 

patients 

Syftet var att se 

effekten av en 

preventiv 

obstipations-

behandling hos 

patienter med 

planerad 

opioidbehandling.  

Studien som gjordes var 

kvantitativ .  

 

I första studien deltog 83 patienter 

och i studien nummer två deltog 

107 patienter. Studien var 

uppdelad i två delar. I den första 

delen undersöktes prevalensen av 

profylaktisk behandling med 

laxermedel för patienter med 

opioidinducerad obstipation 

genom att gå igenom 

journalanteckningar.  

I del två försökte författarna 

introducera en förebyggande 

behandling för att sedan utvärdera 

om detta hade någon effekt hos 

patienter med obstipation som 

behandlades med opioider.   

Vid opioidbehandling bör laxantia, med 

magnesium oxid och colon-stimulerande 

komponent, sättas in i förebyggande 

syfte och inte när problemet redan 

uppstått. Studien visar att när laxantia 

sätts in i förebyggande syfte minskar 

risken för obstipation.  

Grad II 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga III:7 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Kina 

Pubmed 

Jia, G., Meng, 

M-B., Huang, 

Z-W., Qing, X., 

Lei, W., Yang, 

X-N., et al.  

Treatment of 

functional 

constipation with 

the Yun-chang 

capsule: A double-

blind, randomized, 

placebo-controlled, 

dose-escalation trial 

Syftet var att 

fastställa den 

terapeutiska effekten 

och säkerheten av 

Yun-chang kapseln 

(YCC), en kinesisk 

örtblandning, vid 

behandling av 

patienter med 

funktionell 

obstipation. 

 

En kvantitativ, prospektiv, 

dubbelblind, randomiserad, 

placebokontrollerad och dos-

eskalerande studie. 

 

132 patienter i åldern 18-65 år 

deltog alla hade funktionell 

obstipation. De delades in i tre 

grupper. Grupp A fick YCC och 

placebo, grupp B fick YCC och 

grupp C fick placebo. Deltagarna 

svarade på ett frågeformulär om 

fecesfrekvens, feceskonsistens, 

uppblåsthet, muntorrhet, svaghet 

och feber under behandlingen.   

Studien visar att ämnen som finns i Yun-

chang kapseln förbättrar tarmrörelserna 

och lindrade obstipationssymtomen. 

Studien visar inga biverkningar med 

kapseln, men menar att örter i för stor 

mängd kan vara giftigt därför är det 

viktigt att följa de rekommendationer 

som finns.  

Grad I 

2006 

Turkiet 

Cinahl 

Kaçmaz, Z., & 

Kaşikçi, M. 

Effectiveness of 

bran supplement in 

older orthopaedic 

patients with 

constipation  

Syftet med studien 

var att utvärdera 

effekten av planerade 

omvårdnadsåtgärder, 

inklusive klitillägg i 

kosten för en god 

tarmfunktion hos 

äldre ortopediska 

patienter. 

 

Studien var kvantitativ och med 

en kvasiexperimentell design där 

bedömningen av 

obstipationsproblemen 

analyserades med CAF 

(Constipation Assessment Form) 

genom intervjuer.  

 

Det deltog 60 postoperativa 

ortopediska patienter. 30 patienter 

ingick i en kontrollgrupp och de 

30 resterande ingick i en 

försöksgrupp. Patienterna var alla 

över 65 år och deltog i studien 

frivilligt.  

Studien visade att genom kli-tillägg i 

kosten kan obstipation förebyggas. En 

fiberrik kost förkortar feces tid i colon 

och gör feces mjukare.   

Grad I 

 



 

 
 

Bilaga III:8 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2011 

Kina 

Cinahl 

Lai, T.K.T., 

Cheung, C.K., 

Lo, K.L., Ng, 

Y.H., Fung, M., 

Tong, C.C., et 

al.  

Effetiviness of 

aroma massage on 

advanced cancer 

patients with 

constipation: a pilot 

study 

Syftet med denna 

studie var att 

kontrollera effekten 

av aromamassage vid 

obstipation hos 

patienter med 

avancerad cancer.  

 

Studien var kvantitativ. Designen 

var en randomiserad, kontrollerad 

studie.  

 

Av 45 patienter var det 32 stycken 

som avslutade studien. Deltagarna 

delades in i tre grupper. En 

aromamassage-grupp, en grupp 

som bara fick massage och en 

placebogrupp. De som fick 

massage fick det varje dag under 

tiden som studien pågick. 

Massagen varade i 15-20 minuter 

och utfördes av sjuksköterskor 

som var utbildade i att massera.  

Aromamassage hade en god effekt på 

obstipationssymtom. Även vanlig 

bukmassage förbättrade 

obstipationssymtomen, men inte i samma 

utsträckning som aromamassage.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga III:9 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Sverige 

Cinahl 

Lämås, K., 

Lindholm, L., 

Engström, B., & 

Jacobsson, C. 

Abdominal 

massage for people 

with constipation: a 

cost utility analysis 

Syftet var att 

uppskatta 

kostnadseffektiviteten 

av två olika typer av 

massage (patienten 

masserar sig själv och 

professionell 

massage) som 

utvecklats från 

tidigare forskning. 

En prospektiv, jämförande, 

randomiserad, kontrollerad studie.  

Studien var kvantitativ.  

 

60 deltagare med obstipation blev 

slumpmässigt utvalda i en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. I 

interventionsgruppen fick några 

utföra massage själva, medan 

andra fick professionell massage.   

50 kvinnor och åtta män deltog i 

studien. Åtta patienter fullföljde 

inte studien, fyra ur 

interventionsgruppen och fyra ur 

kontrollgruppen. 

Deltagarna fick fylla i ett formulär 

vecka ett, vecka fyra och vecka 

åtta. Formuläret innehöll frågor 

om tarmrörelser, smärta, obehag, 

oro, depression och dagliga 

aktiviteter.  

Bukmassage ökar livskvalitén hos 

patienter med obstipation och kan ses 

som en alternativ behandling 

tillsammans med laxermedel. Massagen 

ökar tarmrörelserna och lindrar 

obstipationssymtom såsom uppblåsthet 

och gaser. Bukmassage är en 

kostnadseffektiv behandling både vid 

professionellt utförande och när 

patienten själv masserar, trots att 

professionell massage kostar mer.  

Grad I 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga III:10 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Sverige 

Cinahl 

Lämås, K., 

Lindholm, L., 

Stenlund, H., 

Engström, B., & 

Jacobsson, C. 

Effects of 

abdominal massage 

in the management 

of constipation – A 

randomized 

controlled trial 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

bukmassage på 

gastrointestinala 

funktioner och hur 

det påverkade 

laxantiaintaget hos 

personer med 

obstipation. 

En kvantitativ, prospektiv, 

jämförande studie. 

 

60 patienter deltog, 

inklusionskriterier var att 

patienterna skulle vara 

obstiperade enligt Rome II 

criteria, eller beroende av 

laxantia. 

Deltagarna delades slumpmässigt 

in i två grupper, en massagegrupp 

och en kontrollgrupp. För att 

utvärdera patienternas upplevelse 

av bukmassage, användes GSRS 

(Gastrointestinal Symptom Rating 

Scale). Deltagarna ombads även 

att föra dagbok över tarmrörelser, 

fecestorlek, feces tid i colon, 

laxantiaintag, fiber- och 

vätskeintag. 

Studien visade att tarmrörelserna ökade 

vid bukmassage medan feces storlek och 

konsistens inte påverkades av massagen. 

Ingen minskning av laxantia noterades 

därför rekommenderas bukmassage som 

ett komplement till laxantia. Resultat av 

massage sågs först efter ett antal veckor 

därför kan det ses som en 

långtidsbehandling.  

Grad I 

2007 

USA 

Pubmed 

McClain Hale, 

E., Smith, E., St. 

James, J., & W. 

Wojner-

Alexandrov, A. 

Pilot study of the 

feasibility and 

effectiveness of a 

natural laxative 

mixture  

Syftet var att 

bestämma effekten, 

på 

avföringsfrekvensen, 

av naturliga 

laxermedel jämfört 

med receptbelagda 

laxermedel hos 

boende på sjukhem. 

En kvantitativ, randomiserad och 

kontrollerad studie. 

 

Deltagarna var 65-100 år och av 

45 patienter var det 34 som 

fullföljde studien. Deltagarna 

delades in i en försöksgrupp och 

en kontrollgrupp. Försöksgruppen 

fick det naturliga laxermedlet, 

innehållande frukt och fibrer, två 

gånger dagligen och 

kontrollgruppen fortsatte med 

ordinarie laxantiabehandling.  

Enligt studien har två matskedar, två 

gånger om dagen, av det naturliga 

laxermedlet en positiv inverkan på 

tarmrörelserna. Patienter som fick det 

naturliga laxermedlet upplevde fler 

tarmrörelser än de patienter som fortsatte 

med den vanliga laxantiabehandlingen.  

Grad II 



 

 
 

Bilaga III:11 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Tyskland 

Pubmed 

Müller-Lissner, 

S., Rykx, A., 

Kerstens, R., & 

Vandeplassche, 

L. 

A double-blind, 

placebo-controlled 

study of 

prucalopride in 

elderly patients 

with chronic 

constipation 

Syftet var att 

utvärdera effekten, 

säkerheten och 

toleransen av den 

selektiva 5-HT4 

agonisten 

prucalopride hos 

kroniskt obstiperade 

äldre patienter.  

 

En kvantitativ, randomiserad 

studie. 

 

Deltagarna var 65 år och äldre, 

alla var obstiperade. Det var 300 

patienter som deltog i studien. 

Deltagarna delades in i två 

grupper, en försöksgrupp och en 

placebogrupp. De skrev daglig 

dagbok där de antecknade 

tarmrörelser, obstipationssymtom 

och eventuellt intag av laxantia. 

Deltagarna fick även fylla i två 

frågeformulär, ett om livskvalitet 

och ett om obstipationssymtom. 

I studien framkom det att patienter som 

fick Prucalopride upplevde fler 

tarmrörelser och en lindring av 

obstipationssymtom än de deltagare som 

var  i placebogruppen. Biverkningar som 

noterades var huvudvärk och 

gastrointestinala störningar, dock 

förekom dessa endast under de första 

dagarna av behandlingen.  

Grad I 

2010 

Brasilien 

Pubmed 

Picon, P D., 

Picon, R V.,  

Costa, A F.,  

Sander, G B.,  

Amaral, K M., 

Aboy, A L., et 

al. 

Randomized 

clinical trial of a 

phytotherapic 

compound 

containing 

Phimpinella 

anisum, 

Foeniculum 

vulgare, Sambucus 

nigra, and Cassia 

augustifolia for 

chronic 

constipation 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera effekten 

och säkerheten av ett 

tee innehållande 

Phimpinella anisum, 

Foeniculum vulgare, 

Sambucus nigra, och 

Cassia augustifolia. 

Studien var randomiserad och 

placebokontrollerad. Studien var 

kvantitativ. 

 

Deltagarna var mellan18-50 år 

och led av kronisk obstipation 

enligt AGA (American 

Gastroenterology Association). 

Det var 20 deltagare i studien. 

Deltagarna delades in i två 

grupper varav en försöksgrupp 

och en placebogrupp. De fick 

dagligen fylla i ett formulär där de 

svarade på frågor om 

feceskonsistens, ansträngning vid 

tömning och fullständig tömning. 

I studien framkom att ett te innehållande 

Phimpinella anisum, Foeniculum 

vulgare, Sambucus nigra, och Cassia 

augustifolia ökade avfecesfrekvensen 

och minskade feces tid i kolon. Dock 

dokumenterades några fall av diarré och 

kolik. Vid diarré finns en risk för 

hypokalemi.  

Grad II 

 



 

 
 

Bilaga III:12 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Österrike 

Pubmed 

Sturtzel, B., 

Mikulits, C., 

Gisinger, C., & 

Elmadfa, I. 

Use of fibre instead 

of laxative 

treatment in a 

geriatric hospital to 

improve the 

wellbeing of seniors 

Syftet var att 

fastställa om tillägg 

av havrekli i kosten 

kan minska 

användningen av 

laxermedel, förbättra 

välbefinnandet och 

öka kroppsvikten hos 

personer på ett 

långtidsboende. 

Studien var kvantitativ, 

kontrollerad, prospektiv och 

jämförande. 

 

30 patienter i en ålder på 57-100 

år deltog i studien. Deltagarna 

delades upp i en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Inklusionskriterier 

var matintag per os och 

laxantiabehandling.  

 

 

 

Genom tillskott av havrekli i kosten 

minskade användandet av laxantia och 

kroppsvikten upprätthölls hos patienterna 

i studien.  

Grad I 

2008 

USA och 

Kanada 

Cinahl 

Thomas, J., 

Karver, S., 

Cooney, G.A., 

Chamberlain, B. 

H., Watt, C. K., 

Slatkin, N. E., et 

al.  

Methylnaltrexone 

for opioid-induced 

constipation in 

advanced illness  

Studiens syfte var att 

undersöka säkerheten 

och effekten av 

subkutan injektion av 

metylnaltrexon för 

behandling av 

opioidinducerad 

obstipation hos 

patienter med 

avancerad sjukdom. 

Studien var kvantitativ. Designen 

som användes var randomsierad, 

placebokontrollerad och trefasig. 

 

133 patienter deltog i studien. 71 

patienter var i placebogruppen 

och 62 i methylnaltrexone-

gruppen. De patienter som var i 

methylnaltrexone-gruppen mottog 

en dos av 0,15 mg per kilo 

kroppsvikt varje dag i två veckor.    

Studien visar att subkutana injektioner 

med methylnaltrexone minskade 

obstipation hos patienter som hade 

avancerade sjukdomar och behandlades 

med opioider. Behandlingen med 

methylnaltrexone påverkade inte 

opioidernas verkan.    

Grad I 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga III:13 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005 

Sverige 

Cinahl 

Wisten, A., & 

Messner, T. 

Fruit and fibre 

(Pajala porridge) in 

the prevention of 

constipation 

Syftet var att studera 

effekten av en frukt- 

och fiberrik gröt på 

defekationsfrekvens, 

upplevd välfärd och 

kostnaderna för 

laxantia, jämfört med 

traditionell 

behandling med 

laxantia hos 

geriatriska patienter. 

En kvantitativ, prospektiv, 

randomiserad studie. 

 

20 patienter med diagnoserna 

stroke, degenerativ ledsjukdom 

och Parkinsons sjukdom deltog i 

studien. Exklusionskriterier var 

afasi, dysfagi och demens. 

Deltagarna delades in i två 

grupper, tio patienter i varje 

grupp. Interventionsgruppen 

serverades Pajalagröt och 

kontrollgruppen serverades 

ordinarie frukost. Patienterna 

ombads att tre gånger under 

studieperioden uppge eventuellt 

obehag i buken såsom smärta och 

gaser, detta gjorde de med hjälp 

av VAS (Visuell Analog Skala). 

Student’s t-test användes för att 

observera defekationsskillnader i 

de två olika grupperna.   

En portion Pajalagröt om dagen 

förbättrade patienternas tarmfunktion och 

avföringsfrekvens. En minskning av 

laxantia noterades vilket innebar en 

minskad kostnad. Patienterna var nöjda 

med gröten då de tyckte den var god, 

välbefinnandet ökade och inga 

biverkningar observerades.   

Grad II 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Recept/innehållsförteckning   Bilaga IV:1 

Pajalagröt (18-20 portioner) 

Linfrö 0,2 L 

Katrinplommon (hackad) 0,2 L 

Aprikoser (hackade) 0,2 L 

Russin 0,1 L 

Vatten 2,8 L 

Salt 15 mL 

Havregryn 0,8 L 

Havrekli 0,4 L 

(Wisten & Messner, 2005) 

Smooth Move 

Indisk senna 

Senna löv 

Lakrits rot (Glycyrrhiza glabra) 

Bitterfänkål 

Apelsinskal 

Kanelbark 

Koriander frukt 

Ingefärarot 

Akaciagummi 

(Bub et al., 2006) 

Beverly-Travis (två matskedar två gånger om dagen) 

(cup = 2,4 dl) 

Russin 1 cup 

Katrinplommon (urkärnade) 1 cup 

Fikon 1 cup 

Dadlar  1 cup 

Korinter 1 cup 

Katrinplommon juice 1 cup 

Mixa allt tillsammans till en tjock kräm, förvara i kylskåp. 

(McClain, Smith & Wojner-Alexandrov, 2007) 

Phytoterapeutiskt te (En kopp tre gånger dagligen) 

Frukt från grön anis (Pimpinella anisum L.) 

Frukt från fänkål (Foeniculum vulgare) 

Blommor från fläder (Sambucus nigra L.) 

Blommor från senna växt (Cassia augustifolia) 

15 gram av ovanstående blandning, blandas ner i 150ml kokande vatten. Ska dra i 5 minuter.  

(D Picon, V Picon, F Costa, B Sander, M Amaral, L Aboy et al., 2010) 

 

 



 

 
 

Bilaga IV:2 

Yung-Chang kapsel (YCC) 

Trampört (Polygonum – He Shou Wu) 

Aloe (Lu Hui) 

Gelatin (A Jiao) 

Ginseng (Ren Shen) 

Pomerans (Zhi Shi) 

(Jia et al., 2010) 

Ricinoljapaket 

En bit flanell blötläggs i ricinolja. Denna bit flanell läggs på huden (över buken) och täcks 

med en bit plast. Ovanpå plasten läggs en varmvattenflaska för att värma upp paketet. Detta 

görs 60 minuter om dagen i 3 dagar. 

(Gürol Arslan, G., & Eşer, İ., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


