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Abstrakt 
 
Bakgrund: Propofolsedering har blivit ett alternativ till traditionell sedering under koloskopi, 
och procedurrelaterad propofolsedering har utförts i flera länder av grundutbildad 
sjuksköterska. Syfte: Denna studie syftade till att utröna om den postoperativa vårdtiden samt 
förekomsten av smärta skilde sig åt mellan de två sederingsmetoderna. Metod: Data från 285 
patienter som genomgått sedering under perioden juni 2017 - februari 2018 samlades in ur 
journalsystemet SectraRIS®. 
Resultat: Studien visade att de patienter som erhållit propofolsedering hade en kortare 
postoperativ vårdtid och en lägre förekomst av smärta än de patienter som erhållit traditionell 
sedering. Andra faktorer som påverkade den postoperativa vårdtiden var kön, smärta under 
undersökningen och ålder. Konklusion: Ytterligare studier behövs för att fastställa om en 
ökad användning av propofolsedering hade varit gynnsam för att minska den postoperativa 
vårdtiden och förekomsten av smärta under koloskopiundersökningar.  
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Introduktion 

Problemområde 

 

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige och drabbar 

6000 personer årligen (Thorlacius, Björk, Öst & Toth, 2017). Ungefär 100 000 

koloskopiundersökningar görs varje år i Sverige, delvis för att diagnostisera och förebygga 

denna cancerform (Thorlacius & Toth, 2018 i tryck). En annan vanlig anledning till att 

genomföra en koloskopi är för att diagnostisera inflammatoriska tarmsjukdomar (Thorlacius, 

Björk, Öst & Toth, 2017). Koloskopiundersökningar kräver i de allra flesta fall någon form av 

sedering för att underlätta undersökningen för patient och utförande läkare. Traditionellt sett 

har denna sedering främst bestått av bensodiazepiner med eller utan opioider (Ferreira & 

Cravo, 2015). På grund av svårinställd sedering och en vilja att minska patienternas obehag i 

form av smärta och oro har det blivit vanligare att utföra endoskopiska undersökningar under 

propofolsedering. (ibid.).   

 

De nu gällande rekommendationerna angående propofolsedering är att propofol ska 

administreras av anestesiutbildad personal (FASS, 2016). Svensk Förening för Anestesiologi 

(SFAI) (2013) menar att sedering “med anestesimedel innebär samma risker för andnings- 

och cirkulationsdepression som generell anestesi, varför övervakningskrav och beredskap för 

komplikationer med mera bör hålla samma nivå”.  De senaste tio åren har 

endoskopimottagningar i ett antal europeiska länder infört Non-anesthesiologist 

administration of propofol, NAAP, i Sverige även kallad procedurrelaterad propofolsedering 

av grundutbildad sjuksköterska (Slagelse, Vilmann, Hornslet & Hammering, 2011). Enligt 

uppsatsförfattarnas erfarenhet finns det ett flertal endoskopiska enheter i Sverige där patienter 

sederas enligt procedurrelaterad propofolsedering av grundutbildade sjuksköterskor. 

 

Idag finns det ett antal studier genomförda om procedurrelaterad propofolsedering, främst 

med syfte att undersöka patientsäkerhet och patientens upplevelse av den endoskopiska 

undersökningen (Ferreira & Cravo, 2015).  Ett mindre antal studier har beskrivit hur 

införandet av NAAP har påverkat sjukvården i form av vårdtider och patientflöden jämfört 

med traditionell sedering med en kombination av bensodiazepiner och opioider, där resultaten 



4 
 

pekar mot en kortare vårdtid vid propofolsedering(Wang et al, 2013). Då sjukvården de 

senaste tio åren behövt kostnads- och resurseffektiviseras har det skapats ett behov av 

procedurrelaterad propofolsedering av grundutbildad sjuksköterska vid koloskopier (Ferreira 

& Cravo, 2015). Trots SFAIs (Ohlin, 2007) tidigare rekommendationer angående att 

propofolsedering endast ska administreras av anestesiutbildad personal har studier visat både 

på bibehållen patientsäkerhet (Ferreira & Cravo, 2015 & Dumonceau et. al., 2015), och att 

patienter som erhåller procedurrelaterad propofolsedering av grundutbildad sjuksköterska var 

mer nöjda jämfört med de som erhöll traditionell sedering (Lin, 2017). 

 

 

Med ett evidensbaserat och personcentrerat perspektiv är det av vikt att undersöka om 

patientens postoperativa vårdtid minskar vid propofolsedering jämfört med traditionell 

sedering, både i syfte att öka patientflödet och att minska tiden som patienten behöver vistas 

på sjukhus.  

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Evidensbaserad omvårdnad innebär att vårdbeslut tas utifrån vetenskapliga belägg och att en 

process förs för att implementera ny forskning i den dagliga vården 

 (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Enligt SFAI ska sjukvården utformas efter patientens 

behov samt resultat av klinisk forskning så att hälso- och sjukvårdens resurser används på ett 

effektivt och evidensbaserat sätt (SFAI, 2016). För att implementera ny evidens på ett 

patientsäkert sätt bör vårdplaner och riktlinjer utformas, och personal som berörs av dessa bör 

ges möjlighet till kompetensutveckling. I processen att införa ny klinisk evidens behövs det 

personal med kunskaper inom vetenskaplig teori och forskning, som kan verka för att söka 

upp befintlig forskning och för att evidensen implementeras på rätt sätt. I dagens sjukvård där 

kraven på evidens är stora både från patient och verksamhet finns det därför också ett ökande 

behov av specialistutbildade sjuksköterskor (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

Enligt Theory of Comfort ska omvårdnaden sträva mot att bibehålla komfort i fyra aspekter: 

fysiskt, psykospirituellt, sociokulturellt och miljömässigt (Kolcaba, 2002). I den fysiska 

komforten ingår att lindra eller eliminera brist på komfort som uppstår på grund av kirurgi 
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eller procedurer. I miljöaspekten ingår bland annat att sjuksköterskan ska upprätthålla 

patientsäkerheten och stödja patienten mot en komfortabel vårdtid och hemgång.  

Förändringar som genomförs i syfte att öka komforten i en av dessa aspekter kan genom en 

synergieffekt öka komforten även inom andra områden. Inom Theory of Comfort läggs stor 

vikt vid interventioner som minskar patienters oro och ångest, då detta anses ge en stor 

negativ effekt på patientens psykiska mående och upplevelse av komfort (ibid.). Att studera 

olika behandlingsmöjligheters effekt på postoperativ vårdtid skulle kunna bidra till att öka 

patienters komfort inom en miljö- och fysisk aspekt och eventuellt bidra till att patientens 

komfort ökar även inom andra aspekter. 

ASA-Klassificering 

ASA-klassificeringen utarbetades av American Society of Anesthesiologists som ett sätt att 

bedöma patienters fysiologiska status inför anestesi (Saklad, 1941). Klassificeringen sträcker 

sig från ASA I som innebär en helt frisk patient, till ASA V där patienten bedöms moribund 

(ibid.). Patienter som godkänns för att genomgå procedurrelaterad propofolsedering befinner 

sig oftast i ASA-klass I- II, det vill säga helt friska patienter samt patienter med en mild 

systemsjukdom. ASA-klassificeringen har visat sig vara en effektiv metod för att bedöma 

patienters status och eventuella risker under sedering vid koloskopi (Enestvedt, Eisen, Holub 

& Lieberman, 2013). 

Utbildning och kompetenskrav 

En grundutbildad sjuksköterska har 180 högskolepoäng (hp) inom omvårdnadsvetenskap, 

inklusive en kandidatexamen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En 

specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård har utöver 180 hp omvårdnadsvetenskap även 

en specialistutbildning omfattande 60 hp anestesiologisk omvårdnad.  I 

anestesisjuksköterskans kompetensområde ingår förutom att planera, utföra och övervaka 

patienter under sedering eller generell anestesi, även att följa gällande riktlinjer och att 

tillämpa tillgänglig evidens (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012; Högskoleförordningen, SFS 1993:100).  

 En anestesiologs utbildning består av en läkarutbildning på 330 hp inklusive en 

masterexamen i medicin, 18 eller 21 månaders allmäntjänstgöring och en femårig 

specialisttjänstgöring inom anestesiologi och intensivvård (Lindahl & Åkeson, 2016).  
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Enligt SFAI:s riktlinjer från 2012 ska propofolsedering utföras av legitimerad läkare eller 

sjuksköterska med anestesiologisk utbildning eller reell kompetens. Patienterna ska vara ASA 

klass I-II, vara över 18 år och den planerade tidsåtgången för undersökningen får inte vara 

över 45 minuter. Det ställs också krav på övervakningsutrustning och tillgång till akuta 

läkemedel. I de fall anestesiolog ej är närvarande ska denne vara informerad om att ingreppet 

sker och vara tillgänglig vid eventuella problem och komplikationer. Under sederingen ska 

sederingsgraden följas upp fortlöpande med hjälp av instrumentet Ramsay score (Svensk 

förening för anestesi och intensivvård, 2013). Ramsay score består av en skala mellan 1 till 6, 

där 1 är en fullt vaken patient och 6 är en djupt sederad patient som ej ger respons på smärta 

(Ramsay, Savage, Simpson & Goodwin, 1974). 

 

Då det finns en brist på anestesipersonal samtidigt som behovet av koloskopiundersökningar 

ökar har många kliniker löst problemet genom att använda sig av personal med reell 

kompetens. Studier har visat att en kort simulerings- och teoriutbildning är den mest 

fördelaktiga metoden för att uppnå reell kompetens för säker propofolsedering (Vargo, Cohen, 

Rex & Kwo, 2009). Utbildningen bör bestå av följande fyra delar: teori, luftvägsövning, 

simulatorträning och övning under handledning. Teoridelen rekommenderas innehålla 

farmakologi, administrering och effekter av propofol. Helst ska teoridelen efterföljas av ett 

kunskapsprov. Luftvägsövningen bör innehålla luftvägsbedömning, skapande av fri luftväg 

och handventilering med blåsa. Simulatorträning bör ske i grupp med handledare och 

efterföljande diskussion. Slutligen rekommenderas att den utbildade sedan utför sina första 

sederingstillfällen tillsammans med en erfaren handledare (ibid). Att undersöka om denna 

utbildning är tillräcklig för att utföra en säker propofolsedering är inte syftet i föreliggande 

uppsats.  

Läkemedel 

Propofol är idag det vanligaste använda intravenösa induktionsmedlet vid anestesi och 

sedering (Eintrei, Enlund, Gupta & Åkesson, 2016). Det är ett kortverkande intravenöst 

anestetikum för induktion och underhåll av allmän anestesi och sedering vid diagnostiska och 

kirurgiska ingrepp. Propofol är inget analgetikum, men studier har visat att det kan ha en 

analgetisk effekt (Philips & Halpin, 2008).   
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Propofol binder till GABAA-receptorer och efter given intravenös dos stiger 

plasmakoncentrationen snabbt medan koncentrationen i CNS inte stiger lika fort (Eintrei et 

al., 2016). Beroende på vilken dos som ges förlorar patienten medvetandet olika snabbt. För 

att upprätthålla en propofolanestesi krävs höga infusionshastigheter för att bibehålla 

plasmakoncentrationen. Eliminationen sker extrahepatiskt, däremot är det inte klarlagt exakt 

var det sker i kroppen; eventuellt är lungorna involverade. På grund av sin farmakokinetik 

lämpar propofol sig väl för induktion men även som underhåll för generell anestesi. 

Läkemedlet ger sällan något postoperativt illamående. De vanligast förekommande 

biverkningarna vid användning av läkemedlet är blodtrycksfall, apné och lokal svidande 

smärta vid injektionsstället (ibid.).  

 

Midazolam som ingår i gruppen bensodiazepiner tas också upp av GABAA-receptorer 

(Eintrei et al., 2016). Idag används midazolam främst till vuxna och barn som 

premedicinering, procedurrelaterad sedering och i kombination med propofol inför induktion. 

Biverkningar som har rapporterats är andningsdepression, apné och andningsstillestånd. 

Läkemedlet bör därför användas vid försiktighet till patienter som har nedsatt 

andningsfunktion (FASS, 2016; Eintrei et al., 2016).  

 

Morfin är en opioid med central smärtstillande effekt. Elimineringen sker i lever och njurar 

(Bodelsson et al., 2011). Morfin har en vasodilaterande effekt och kan ge hypotoni. På grund 

av morfinets histaminfrisättande effekt kan det ge bronkospasm och astmaanfall (Næss & 

Strand, 2016). 

Sedering 

American Society of Anesthesiologist (ASA) definierar sedering i tre grader (Amornyotin, 

2015). Den första, Mild sedation, innebär att patienten följer verbala uppmaningar och att 

vitala parametrar är oförändrade. Mild sedering räcker oftast inte för att genomföra en 

koloskopi. Vid Moderate sedation är patienten ytterligare sederad men svarar på verbala eller 

taktila stimuli. Vitala parametrar är fortsatt oförändrade och patienten håller fri luftväg utan 

insatser från vårdpersonal. Den sista sederingsgraden innan patienten övergår i generell 

anestesi är Deep sedation. Då börjar patienten få svårt att hålla fri luftväg och det krävs 

upprepat eller smärtsamt stimuli för att patienten ska reagera (ibid.).  
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Endoskopi 

Endoskopi är samlingsnamnet för alla endoskopiska undersökningar (Haycock, Cohen, 

Saunders, Cotton & Williams, 2014). De vanligaste endoskopiska undersökningarna som 

genomförs är gastroskopi och koloskopi. Under en gastroskopi används ett flexibelt 

instrument med en kamera på tippen. Den förs genom munnen vidare ner i matstrupen och 

undersöker den övre gastroenterala delen av mag-tarmsystemet i kroppen. Koloskopi görs 

med ett liknande instrument men förs istället in via ändtarmen och undersöker framförallt 

tjocktarmens insida. För att genomgå en komplett koloskopi behöver patienten genomgå 

tarmförberedelser inför undersökningen. Detta görs i de flesta fall genom att patienten får 

dricka laxeringsmedel dagen innan och på morgonen innan undersökningen. Vid koloskopi 

insuffleras koldioxid för att tarmen inte ska vara sammanfallen och för att endoskopisten ska 

kunna se någonting. En diagnostisk undersökning tar allt ifrån 20–40 minuter och kan 

uppfattas som smärtsam och obehaglig för patienten. Därför är det vanligt att någon form av 

sederande och smärtstillande medicin ges intravenöst innan undersökningen börjar. Detta gör 

att patienten inte är i sitt habitualtillstånd efter undersökningen. Vanligtvis vilar patienten på 

en brits i ungefär i 45 minuter efter undersökningen och kan sedan i de flesta fall återgå till 

hemmet (ibid.). 

Smärta i samband med koloskopi 

Det är vanligt att patienten upplever någon form av smärta eller obehag under en koloskopi 

(Bugajski et. al, 2017). Patientrelaterade faktorer som har visat sig påverka förekomst av 

smärta är lågt BMI, kvinnligt kön och tidigare bukkirurgi. Studier har visat att smärta kan 

minskas genom att använda propofolsedering istället för kombinationen bensodiazepin och 

opioid. Att använda ett mer flexibelt endoskop, samt att en van endoskopist utför 

undersökningen orsakar också mindre smärta (ibid). Det moment där flest patienter upplever 

smärta är när endoskopet ska passera de slingriga områdena i tarmen, framförallt i 

sigmoideum (Shah, Brooker,Thapar,Williams & Saunders, 2002). 

Procedurrelaterad propofolsedering av grundutbildad sjuksköterska 

Ett av de första uttalandena som gjordes kring procedurrelaterad propofolsedering av 

grundutbildad sjuksköterska (NAAP) gjordes i USA 2004. Tre gastroenterologer publicerade 

ett uttalande med innebörden att de borde få fortsätta med NAAP i samband med sina 
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endoskopier (Odom-Forren, 2005). American Society of Anesthesiologists och American 

Association of Nurse Anesthetists svarade med att propofolsedering endast får administreras 

och ges av anestesiutbildad personal. Samma år ändrade American Association for 

Accreditation of Ambulatory Surgery Facilities sina riktlinjer så att det endast var 

anestesipersonal som fick ge och administrera propofol. Detta beslut infördes efter ett flertal 

rapporter av komplikationer i samband med NAAP (ibid.). 

  

Liljeholmsmottagningen i Stockholm fick 2007 ett hedersomnämnande av Stockholms 

Landsting för att ha infört procedurrelaterad propofolsedering av grundutbildad sjuksköterska 

vid endoskopiska undersökningar (Ohlin, 2007). Samma år publicerades de europeiska 

riktlinjerna för NAAP (Knape, et. al, 2007). De europeiska riktlinjerna betonade vikten av att 

propofolsedering utan anestesipersonal närvarande endast fick utföras på patienter med ASA-

klass I-II eller stabila patienter i ASA-klass III. Vidare betonade de vikten av grundlig 

utbildning av personal, övervakning, samt att patienterna skulle vara dagkirurgiska (ibid). 

SFAI publicerade 2008 de svenska rekommendationerna för NAAP efter beslut på deras 

årsmöte (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 2008).  De svenska riktlinjerna 

byggde på och liknar i huvudsak de europeiska. Under 2007 påbörjades planeringen för 

införandet av procedurrelaterad propofolsedering av grundutbildad sjuksköterska på 

Universitetssjukhuset MAS, numera Skånes universitetssjukhus Malmö, med motivationen att 

det förkortar uppvakningstiderna för patienterna vilket i sin tur ökar genomströmningen och 

minskar väntetider utan att öka personalbehovet (Universitetssjukhuset MAS, 2007). Mellan 

2008 och 2009 utarbetades en riskanalys på UMAS. Det konstaterades att riskerna går att 

hantera genom patientanpassade förberedelser, god patientinformation och rätt utbildad 

personal. Det är viktigt att nyutbildad personal, under kontorstid, får genomgå en 

försöksperiod med speciellt utvalda patienter (Universitetssjukhuset MAS, 2009).  

 

De senaste åren har det utförts flera studier inom området, där framförallt säkerheten kring 

procedurrelaterad propofolsedering av grundutbildad sjuksköterska behandlats, vilka 

komplikationer som uppkommit och vad de berodde på (Dumonceau et. al, 2015). Det har 

även jämförts skillnader i administrering och övervakning mellan sjuksköterskor och 

anestesisjuksköterskor samt anestesiologer. Studierna visar på att säkerhetsgraden är hög även 

för procedurrelaterad propofolsedering av grundutbildad sjuksköterska jämfört med sedering 

utförd av anestesiutbildad personal (ibid.). En av de största studierna som har gjorts på 

sedering under endoskopi utfördes i Tyskland (Frieling, Heise, Kreysel, Kuhlen & Schepke, 
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2013).  I studien med 191 142 deltagare undersöktes prevalensen av komplikationer efter 

endoskopiska undersökningar där 424 patienter hade fått sederingsrelaterade komplikationer 

och sex patienter hade en sederingsrelaterad dödsorsak. Tre av dessa patienter genomgick 

akuta endoskopiska undersökningar och alla patienter med sederingsrelaterad dödsorsak hade 

ASA klassificering III (ibid.). 

 

Syfte 

Syftet med denna undersökning var att studera skillnaden för den postoperativa tiden mellan 

oxykodon/midazolam och propofol som sederingsmetod vid koloskopiundersökningar, samt 

studera om det finns någon skillnad mellan de två sederingsmetoderna avseende smärta. 

Hypoteser 

● Det föreligger en signifikant skillnad (p≤ 0.05) i den postoperativa tiden mellan 

oxykodon/midazolam- och propofolgruppen. 

 

● Det föreligger en signifikant skillnad (p≤ 0.05) i ålder mellan oxykodon/midazolam- 

och propofolgruppen. 

 

● Det föreligger en signifikant skillnad (p≤ 0.05) avseende kön när det gäller den 

postoperativa tiden mellan oxykodon/midazolam- och propofolgruppen. 

 

● Det föreligger en signifikant skillnad (p≤ 0.05) mellan vilka patienter som upplever 

smärta i oxykodon/midazolam- och propofolgruppen. 

Metod  

Studien genomfördes som en retrospektiv kvantitativ jämförande korrelationsstudie. 

Kvantitativ metod innebär att en kvantifierad mängd data undersöks (Hartman, 2004). Att 

undersöka korrelationer innebär att sambandet mellan två eller fler variabler studeras 

(Kristensson, 2014). För att undersöka skillnader i den postoperativa tiden mellan 

sederingsgrupperna skapades 0-hypoteser. Dessa testades för att kunna antas eller förkastas 

med hjälp av Students t-test på kvot- och nominalskaledata medan Pearson Chi2 test 
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genomfördes på endast nominalskaledata. Vid ett signifikansvärde lägre än p=0.05 anses 

hypotesen vara sann till 95 % och kan därefter antas. Signifikansvärdet p= 0.05 anses vara 

den allmänt accepterade gränsen för statistisk signifikans (Polit & Beck, 2017). Om värdet är 

över p= 0.05 kan således inte skillnaden vara så stor så det med säkerhet kan påstås att det är 

statistiskt signifikant, därför förkastas 0-hypotesen (ibid.) 

 

Urval  

Efter godkännande från Vårdvetenskapliga etiknämnden hämtades patientdata under en 

tidsperiod på 9 månader. Innan datainsamling gjordes en beräkning av powervärde, vilket 

resulterade i att författarna skulle behöva inkludera minst 130 patienter i varje grupp för att 

uppnå ett p-värde på ≤ 0.05 (Polit & Beck, 2017). I studien inkluderades slutligen 285 

patienter. Författarna valde att jämföra den patientgrupp som erhållit sedering med 

bensodiazepiner och opioider och den patientgrupp som erhållit procedurrelaterad 

propofolsedering av grundutbildad sjuksköterska. Författarna har konfirmerat med kliniken att 

det under den valda tidsperioden endast är grundutbildade sjuksköterskor som administrerat 

procedurrelaterad propofolsedering.   

 

Variabler som inkluderades i studien var: sederingsmetod, kön, ålder, postoperativ vårdtid och 

förekomst av smärta under undersökning. Inklusionskriterier var att patienten var poliklinisk, 

att koloskopin utfördes i diagnostiskt syfte, att det valda läkemedlet administrerades av 

grundutbildad sjuksköterska och att patientens ålder var 18 - 65 år vid tillfället då 

undersökningen genomfördes. Dessa inklusionskriterier är satta i syfte att ha så homogena 

grupper som möjligt vid jämförelsen (Kristensson, 2014). De patienter som ej föll inom 

inklusionskriterierna exkluderades från studien. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes på en endoskopimottagning i södra Sverige i journalsystemet 

SectraRIS® under en vecka i början av mars 2018. SectraRIS® är ett bildhanteringsprogram 

för olika slags bild- och funktionsundersökningar (Sectra, 2017). I SectraRIS® finns 

patientdata i form av inkommande remisser, remissutlåtande, givna läkemedel för specifik 

undersökning, omvårdnadsjournal för specifik undersökning och olika tidsregistreringar för 

specifik undersökning att tillgå. Några ASA-klassificeringar fanns inte registrerade i 
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SectraRIS® och därför kunde inte denna variabel inkluderas i undersökningen. Eventuellt 

känslig information som fanns i patientens primära journal Melior hade författarna ej tillgång 

till under studien. Författarna fick tillgång till två datorer där SectraRIS® fanns installerat och 

med hjälp av programmets funktion “Bokningslista” kunde koloskopier selekteras från övriga 

undersökningar. Författarna fick däremot själva exkludera de koloskopier som inte var 

diagnostiska och inte elektiva, då det inte var något som journalsystemet kunde sortera bort 

med hjälp av undersökningskoder. Därefter inkluderades patienter efter inklusionskriterierna 

och exkluderades efter valda exklusionskriterier. Den postoperativa tiden räknades ut genom 

att registrera tidpunkten för avslut av undersökning samt tidpunkten då patienten lämnade 

mottagningen. Smärta registrerades i de fall det fanns en anteckning i journalen om att 

patienten hade upplevt smärta under undersökningen. Ingen smärtskala användes i 

journalanteckningarna så därför registrerades endast förekomst av smärta/ingen smärta. 

 

Variablerna postoperativ tid, sederingsmetod, ålder, kön och förekomst av 

smärta dokumenterades i kolumner i Excel (version 15) då tillgång till SPSS (version 25) inte 

fanns på de datorer där datainsamlingen utfördes.  Excelfilen förvarades säkert på ett USB-

minne i ett låst skåp med begränsad behörighet för att säkerställa att patientuppgifterna inte 

fanns tillgängliga för obehöriga. 

Analys av data 

Variablerna från excelfilen importerades till statistikprogrammet SPSS. Som en 

sekretessåtgärd exkluderades datumen vid importering. Med hjälp av deskriptiv analys 

analyserades variablerna kön, ålder och sederingsmetod mot varandra. Därefter skapades en 

korstabell med variablerna kön, sederingsmetod och förekomst av smärta. Korrelationsanalys 

gjordes på samtliga variabler för att se vilka korrelationer som förelåg och för att på det sättet 

ta reda på vilka samband som var statistisk signifikanta.  T-test gjordes genom att analysera 

kvotskalorna postoperativ tid och ålder med övriga nominalskalor som kön, sederingsmetod 

och förekomst av smärta. Mellan nominalskaledata gjordes Chi-square-test (Polit & Beck, 

2017; Geisser & Johnson, 2006). 

Forskningsetiska avvägningar 

Innan studien påbörjades ansökte författarna om godkännande av verksamhetschefen på den 

aktuella kliniken. Detta godkännande skickades sedan tillsammans med projektplan till VEN 
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för forskningsetiskt råd. Efter godkännande från VEN påbörjades datainsamlingen. Denna 

utfördes med de sekretesskrav som beskrivs i de Etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i 

Norden (2003). Känsliga personuppgifter som personnummer lästes av författarna men 

överfördes ej till studieprotokollet. I det ifyllda studieprotokollet var ingen konfidentiell 

information registrerad, vilket gör att det inte går att härleda registrerad data till någon enskild 

person (Polit & Beck, 2017). De specifika klockslagen för proceduravslut och vårdtidsslut 

sågs som en kod som författarna kunde använda sig av om de behövde hitta en specifik 

undersökning igen.  Det är inte möjligt att identifiera en specifik patient i den färdiga analysen 

då resultatet redovisas i aggregerad form (Henricson, 2012). Med stöd i VEN:s utlåtande 

inhämtades ej samtycke från patienterna då studien gjordes som ett kvalitets- och 

förbättringsarbete. Nyttan med studien antogs överväga risken för kränkning av patienternas 

personliga integritet då få känsliga personuppgifter behandlades av författarna och inga 

personliga uppgifter redovisades i den slutliga studien. Varje inloggning som författarna 

gjorde i SectraRIS® registrerades på de användaruppgifter som tillhandahållits av kliniken, i 

enlighet med Patientdatalagen (SFS 2008:335). 

 

Denna studie genomfördes som en magisteruppsats och som ett arbete för kvalitetsförbättring 

för en endoskopimottagning inom Region Skåne. 
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Resultat 

Demografiska data över inkluderade patienter presenteras i Tabell 1. Inklusionskriterierna 

uppfylldes av 285 patienter. Två patienter exkluderades dessförinnan då vissa variabler ej var 

beskrivna i deras journal. 

 

Tabell 1. Demografisk data    

 Antal (n) Medelålder (SD) 

Kön    

Man 105 44 (14,481) 

Kvinna 180 48 (13,228) 

 

 
 Tabell 2. Resultat av variablerna kön, ålder och smärta 

  Propofol Midazolam/Oxikodon P-värde  

 n=130 (45,6%) n=155 (54,4%)  

Kön              0,475* 

Man  45 (42,9) 60 (57,1)   

Kvinna 85 (47,2) 95 (52,8)   

Ålder (år)    

Mean (SD) 40 (13,165) 52,20 (11,966) 0,0001† 

Smärta under undersökning     0,0001* 

Ja 7 (5,4) 36 (23,2)   

Nej 123 (94,6) 119 (76,8)   

*) Pearson Chi-squared test 
†) Student’s t-test 
 

Resultatet av studien visar att av 285 patienter erhöll 45,6% (n=130) propofolsedering och 

54,4% (n=155) erhöll kombinationen oxykodon/midazolam. Andelen kvinnor av de 

inkluderade patienterna var 64% (n=180) medan 36% var män (n=105) (Tabell 

2).  Medelåldern bland de inkluderade var 47 år.  Kvinnor hade en högre medelålder (48 år) 

än män (44 år) (Tabell 1). Medelåldern var signifikant högre i oxykodon/midazolamgruppen 

(52 år) än i propofolgruppen (40 år) (Tabell 2). 

 

Smärta under undersökningen upplevdes av totalt 15,1% (n=43) av patienterna i de båda 
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grupperna (p <0,0001) (Tabell 2). Signifikant fler patienter i oxykodon/midazolamgruppen 

upplevde smärta under undersökningen jämfört med patienterna i propofolgruppen (23,2 %, 

n=36, vs. 5,4%, n=7), (p <0,0001).  

 
 
 
 

 
Figur 1. Spridning av postoperativ vårdtid hos samtliga patienter 
 
Den postoperativa tiden bland samtliga inkluderade patienter sträckte sig mellan 17 minuter 

till 153 minuter. Spridningen av den postoperativa tiden var normalfördelad vid jämförelse av 

medelvärdet bland samtliga inkluderade patienter (Figur 1). 
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Figur 2. Jämförelse av de båda gruppernas spridningsmått avseende postoperativ tid. (Extremiteter 
markerade med ”o”)  

 
Spridning av den postoperativa tiden för de båda sederingsmetoderna ses i Figur 2. 

Oxykodon/midazolam hade en större spridning med en median på 73 minuter jämfört med 

propofol som hade en median på 46 minuter. 
 
 
Tabell 3. Resultat av postoperativ tid  

  Antal Postoperativ tid   

  (n) (mean/SD) P-värde 

Kön              0.042† 

Man 105 58 (26) min   

Kvinna 180 64 (24) min   

Sederingsmetod     <0.0001† 

Propofol 130 48 (19) min   

Oxykodon/midazolam 155 73 (24) min   

Smärta under undersökning     0.02† 

Ja 43 73 (24) min   

Nej 242 60 (25) min  

†) Student’s t-test 
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Medelvärdet för den postoperativa tiden hos de patienter som erhållit propofolsedering var 48 

minuter och för oxykodon/midazolamgruppen 73 minuter, vilket innebar en signifikant 

skillnad på 25 minuter mellan de två grupperna (p<0.0001) (Tabell 3) (Figur 2).  Kvinnor 

(n=180) hade oavsett sederingsmetod en signifikant längre postoperativ vårdtid jämfört med 

män (p=0,042) (Tabell 3). Skillnaden motsvarande ett medelvärde på 6 minuter mellan könen. 

 

De patienter som upplevde smärta under undersökningen hade signifikant längre postoperativ 

tid jämfört med patienter utan smärta (smärta m=73min, vs icke smärta m=60min), (p <0,02) 

(Tabell 3).  

 

Resultatet visade inga samband mellan kön och smärta (p=0,330), mellan kön och val av 

sederingsmetod (p=0,475) eller mellan smärta och ålder (p=0,250). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En retrospektiv studie med en kvantitativ inriktning ansågs lämplig för att mäta och kunna 

jämföra postoperativ vårdtid under koloskopiundersökning. Denna metod ansågs lämpa sig 

väl för att representera populationen i relation till studiens syfte och hypoteser. Studien anses 

enligt författarna ha en hög reliabilitet, det vill säga att sannolikheten är hög att få samma 

resultat om studien hade gjorts om vid ett annat tillfälle (Polit & Beck, 2017). 

 

En av författarna har tidigare arbetat på mottagningen där data samlades in vilket innebar 

vissa fördelar. Att ha en förkunskap gav författarna möjlighet att tidigt exkludera patienter 

som vid tillfällen där undersökningen inte hade slutförts eller av andra anledningar inte bara 

blivit en diagnostisk koloskopi. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier användes med syftet att få urvalet i studien så homogent 

som möjligt med en liten variation av patientklientelet (Kristensson, 2014). Att ha en 

homogen grupp med minimal variation bidrog till att resultatet visar hur den sederingsmetod 

som användes har påverkat den postoperativa tiden utan inverkan från andra faktorer, som 
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exempelvis en ålder över 65 eller att patienten är multisjuk. Hade dessa kriterier inte 

exkluderats kunde det ha funnits en större risk att dessa faktorer hade påverkat resultatet. 

 

En journalstudie gjordes utifrån studiens syfte och författarnas frågeställning. Undersökningar 

från 285 patienter inom ett tidsintervall på nio månader inkluderades. Författarna fick vid 

starten av datainsamlingen reda på att en ny uppdatering hade gjorts av journalprogrammet 

vilket ledde till att bokningslistor äldre än juni 2017 inte fanns att tillgå. Därför ändrades det 

från början tänkta tidsintervallet och istället valdes en något senare period. Innan 

datainsamlingen påbörjades gjordes en uträkning av powervärde som visade att det skulle 

behövas 130 patienter i varje grupp för att uppnå ett p-värde på 0.05. Efter datainsamlingen 

blev fördelningen i de två olika grupperna 130 och 155 patienter vilket ansågs tillräckligt för 

att eventuellt kunna få ett statistiskt signifikant resultat. Polit och Beck (2017) menar att 

författare till kvantitativa studier ska sträva efter att rekrytera så många deltagare som möjligt. 

Författarna ansåg att det fanns en liten risk för att ett typ 1 fel ska ha uppstått, det vill säga att 

noll-hypotesen förkastas fastän den är sann. Urvalet med 285 patienter som stickprov stämmer 

överens med uträknat powervärde och anses därför vara tillräckligt för att kunna förkasta eller 

anta hypoteserna i populationen (ibid.). 

 

Det fanns en liten sannolikhet att det förekom ett typ-II fel i resultatet. Typ-II fel innebär att 

testet inte är tillräckligt övertygande för att visa att resultatet som studien har kommit fram till 

är statistiskt signifikant, exempelvis om studien hade innehållit för få patienter (Kristensson, 

2014). Det kan diskuteras om val av en annan tidsperiod skulle kunna ge ett annat resultat 

eller om resultatet hade blivit annorlunda med ett större antal inkluderade patienter. Då 

författarna har räknat ut powervärdet och uppnått den storlek på grupperna som krävdes för 

ett signifikant resultat anser vi att det troligtvis inte skulle göra någon större skillnad för 

resultatet om en större grupp inkluderades eller om studien genomförts vid ett annat tillfälle.  

 

För att få ett så likvärdigt resultat som möjligt i de olika grupperna valdes endast diagnostiska 

och elektiva koloskopier på patienter mellan 18 till 65 år. Hade författarna inkluderat samtliga 

koloskopier med patienter från alla åldrar hade troligtvis oxykodon/midazolamgruppen fått en 

större spridning på den postoperativa tiden vilket inte hade givit ett lika tillförlitligt resultat. 

Det hade kunnat leda till att urvalsförfarandet blivit skevt, vilket i sig hade kunnat leda till att 

urvalet inte hade blivit representativt (Brink & Wood, 1998). 
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Den postoperativa tiden räknades från det att undersökningen var avslutad till dess att 

patienten hade lämnat mottagningen. Slumpmässiga fel avseende den postoperativa tiden kan 

ha funnits i resultatet för den postoperativa tiden. Tiden som skrivs av personalen är inte alltid 

den faktiska tiden då patienten lämnar mottagningen, då det vid vissa tillfällen under dagen 

kan vara hög arbetsbelastning och journalföringen riskerar då att prioriteras bort.  

 

Då studier görs på journaldata finns det alltid en risk för bristfällig journalföring. En 

observationsstudie gjord i Italien (Garzia de Marinis et al., 2010) visade att endast 40 % av 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder dokumenterades. Inspektionen för Vård och Omsorg 

konstaterar i flertalet utredningar att det i många situationer finns en bristfällig dokumentation 

kring händelser (Ejd, 2016). Med detta i åtanke finns det en risk att dokumentation om 

exempelvis smärta hos patienten under undersökningen kan ha missats eller missbedömts. 

Resultatdiskussion 

Postoperativ vårdtid 

Resultatet av denna studie visar att propofolsedering är tidseffektiv. Patienterna som erhållit 

propofolsedering hade i genomsnitt en postoperativ vårdtid på 48 min, vilket var 25 minuter 

kortare än oxykodon/midazolamgruppen, som hade en postoperativ vårdtid på 73 min i 

genomsnitt. Sambandet mellan att patienter återhämtar sig fortare efter propofolsedering än 

vid oxykodon/midazolam styrks av flertalet tidigare studier (Wang et al, 2013, Ulmer et al, 

2003, DeWitt, McGreevy, Sherman & Imperiale, 2008). Enligt förevarande studies resultat 

kan propofolsedering ge kliniken ifråga en möjlighet att erbjuda patienten ökat välbefinnande, 

i form av förkortad återhämtningstid och snabbare återgång till vardagslivet. Samtidigt kan 

flödet av patienter ökas vilket skulle kunna ge en samhällsekonomisk vinst. Att erbjuda 

patienter en sederingsmetod som resulterar i kortare vårdtid är i enlighet med Patientlagen 

SFS (2014:821), som fastslår att patienter har rätt att välja mellan de behandlingsalternativ 

som står i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet. En komfortabel vårdtid och hemgång 

ingår enligt Theory of Comfort i miljöaspekten, en av de fyra aspekter (miljö, fysisk,: 

psykospirituell och sociokulturell) som sjuksköterskor bör sträva efter att förbättra för att öka 

patientens övergripande komfort (Kolkaba, 2002).   
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Ålder 

Den signifikanta skillnaden i postoperativ vårdtid mellan de båda grupperna skulle delvis 

kunna förklaras av att oxykodon/midazolam gruppen hade en högre medelålder, 52,20 år 

jämfört med 40,38 år i propofolgruppen. 

 

Eftersom författarna ej har haft möjlighet att använda ASA-klassificering eller sjuklighet som 

en variabel på grund av att dessa uppgifter ej registreras i det valda journalsystemet, ger 

studiens resultat inget entydigt svar på om den ökade postoperativa tiden hos de äldre beror på 

att de är i en högre ASA-klass, har ett ökat antal sjukdomar eller om det beror på 

sederingsvalet i sig.   

 

En studie av Lovett, Gómez, Hodge, & Ladlie (2017) visar dock att hos en äldre patientgrupp 

(>65 år) är fentanyl och midazolam att föredra framför propofol då det ger en kortare 

postoperativ vårdtid. Att propofol ger en längre postoperativ vårdtid vid högre ålder har inte 

kunnat styrkas i denna studie, dock har inga patienter över 65 inkluderats. 

 

 

Det kan även diskuteras om det är de äldres kroppssammansättning som orsakar de längre 

återhämtningstiderna. En äldre patient har större andel fett vilket gör att eliminationen av 

fettlösliga läkemedel som benzodiazepiner och propofol tar längre tid, vilket skulle kunna 

påverka återhämtningstiden negativt (Chandrasekhara et al, 2013). 

Kön 

Vid jämförelse mellan kvinnor och män framkom det att kvinnor hade en något längre 

postoperativ vårdtid, i snitt var kvinnornas postoperativa vårdtid 6 minuter längre än 

männens. Någon annan studie som styrker sambandet mellan kvinnlig ålder och längre 

postoperativ tid har ej hittats vid artikelsökning.  

 

 

 

Eftersom kvinnor generellt upplever mer oro inför och under en koloskopiundersökning 

(Shafer et al, 2018) skulle den ojämna könsfördelning som framkom i vår studie (64% 
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kvinnor och 46% män) eventuellt kunna bero på att de i större utsträckning önskar sedering 

under proceduren. 

  

I vår studie framkom inget samband mellan kön och smärta. Flertalet tidigare studier pekar 

dock på att kvinnor upplever mer smärta än män under en koloskopi (Ghanouni et al., 2016; 

Dyson, Mason & Rutter, 2014; Ussui et al., 2013). Enligt dessa studier beror denna skillnad 

bland annat på skillnader i anatomi. Kvinnor har ofta en längre colon transversum och snävare 

kurvaturer i tjocktarmen (Ghanouni et al., 2016). Samband har även setts mellan tidigare 

genomförd hysterektomi och ökad smärta under koloskopi, då på grund av de adherenser som 

kan uppstå efter bukingrepp, samt att det ökade utrymmet i buken ger en högre risk för att 

endoskopet hamnar i loopar (Dyson, Mason & Rutter, 2014).  

Smärta 

I resultatet framkom att smärta var en faktor som påverkade den postoperativa vårdtiden. I 

oxykodon/midazolamgruppen upplevde fler patienter någon form av smärta (23,2%) än i 

propofolgruppen (5,4%). De patienter som upplevde smärta hade i snitt en 13 minuter längre 

postoperativ vårdtid. I vår studie togs dock ingen hänsyn till hur stark smärtan var då ingen 

smärtskala användes i de granskande journalanteckningarna. Sambandet mellan propofol och 

minskad smärta styrks av flertalet studier (McQuaid  & Laine, 2008; Poulos, Kalogerinis & 

Caudle, 2013), bland annat i en metaanalys gjord på 36 studier där 7-13% av de patienter som 

erhållit midazolam och en opioid upplevde mer än mild smärta, jämfört med 0-4% av de i 

propofolgruppen (McQuaid  & Laine, 2008). Att de patienter som upplevde smärta i 

förevarande studie hade en längre postoperativ vårdtid kan bero på att de i högre utsträckning 

fick oxykodon/midazolam istället för propofol. Något som inte har undersökts i denna studie 

men som också skulle kunna förklara den ökade vårdtiden är att förekomst av smärta kan ha 

medfört upprepade doser sederande och smärtstillande, med en längre postoperativ vårdtid 

som följd. 

 

Det fanns inga samband mellan ålder och smärta, vilket utesluter möjligheten att förekomsten 

av smärta beror på ökad ålder bland oxykodon/midazolamgruppen. Författarna är dock 

medvetna om att på grund av rutinerna på kliniken där studien genomförts kan det finnas 

patienter klassade som ASA III och över i oxykodon/midazolamgruppen, till skillnad från i 

propofolgruppen där endast ASA I-II inkluderas enligt rutin. Angående förekomsten av 

smärta hos de patienter som erhållit propofolsedering, går det att diskutera om patienten har 
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upplevt smärta men har amnesi för undersökningen, eller har varit så djupt sederad att denne 

ej uttryckt någon smärta trots att en fysiologisk smärtreaktion förelåg.  Faktumet att det finns 

en minskad prevalens av smärta hos de patienter som erhållit propofolsedering trots att 

propofol ej är ett analgetiskt läkemedel och huruvida detta beror på anestesidjupet, är något 

som även diskuterades i en metaanalys av Wang et al (2013), där samma samband framträdde. 

 

För att eventuellt kunna utesluta en fysiologisk smärtreaktion hos de patienter som varit 

sederade med propofol hade författarna behövt ha tillgång till vitala parametrar från 

undersökningen. På den valda kliniken har man dock valt att endast skriva in utgångsvärden i 

undersökningsjournalen, varför en sådan analys ej var möjlig att genomföra.  

 

Möjligheten att reducera patientens upplevelse av smärta bör kunna öka patientens känsla av 

komfort. I enlighet med Theory of comfort bör sjuksköterskor, i syfte att öka patientens 

fysiska komfort, sträva efter att minska eller eliminera brist på komfort under kirurgi och 

undersökningar. Om den fysiska komforten kan ökas kan även komforten i övriga aspekter 

ökas genom en synergieffekt (Kolcaba, 2002). 

Kompetens 
I denna studie har fokus legat på postoperativ vårdtid, och den pågående diskussion som rör 

personalens kompetensnivå vid propofolsedering har lämnats åt sidan. Att resultatet av denna 

studie visar på en kortare postoperativ vårdtid och mindre förekomst av smärta bland de 

patienter som erhållit propofol, väcker dock frågan om det ur ett patientperspektiv hade varit 

gynnsamt att erbjuda propofolsedering till ett större antal patienter. Dock har studier visat att 

propofolsedering av patienter med ASA-klass 3 utförd av grundutbildade sjuksköterskor, på 

grund av en ökad risk för komplikationer, ej är patientsäker (Dumonceau et. al, 2015). Att låta 

patienter med ASA-klass 3 eller högre genomgå propofolsedering utförd av 

anestesisjuksköterskor eller anestesiologer, fortfarande i en dagkirurgisk kontext, hade kunnat 

minska patienters lidande och samtidigt gett kliniken en möjlighet att öka patientflödet och 

minska köerna. Samtidigt hade en närvaro av anestesipersonal på kliniken kunnat bidra till 

ökad beredskap vid komplikationer hos de patienter som genomgår propofolsederingar 

genomförda av grundutbildade sjuksköterskor. 
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Konklusion och implikationer 

Propofolsedering administrerad av grundutbildad sjuksköterska ger en kortare postoperativ 

vårdtid samt en minskad förekomst av smärta jämfört med traditionell sedering med 

oxykodon/midazolam. Propofolsedering kan därmed öka flödet av patienter och öka 

patienternas komfort, både avseende en kortare sjukhusvistelse och minskad smärta. I studien 

framkom att ökande ålder och kvinnligt kön var ytterligare faktorer som bidrog till en längre 

postoperativ vårdtid. Ytterligare studier behövs för att fastställa sambandet mellan 

sederingsmetod och postoperativ vårdtid, samt för att utröna om en ökad användning av 

propofolsedering hade varit gynnsam för att minska patienternas smärta under 

koloskopiundersökningar och för att korta den postoperativa vårdtiden. 
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