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Förstoppning är ett allvarligt problem och kan drabba vem som helst men är särskilt 
förekommande hos personer som lider av vissa sjukdomstillstånd eller äter vissa läkemedel. 
Tillståndet påverkar patienten på flera nivåer, både fysiskt, mentalt, socialt och i vissa fall 
även existentiellt. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskan på olika sätt 
kan ta hand om patienter med förstoppning, för att kunna ge dessa patienter en individuell 
omvårdnad. Resultatet bygger på fjorton artiklar som är utgivna mellan åren 1996-2005 och 
ska visa att en uppdelning av sjuksköterskans omvårdnadsarbete kan göras under tre 
huvudrubriker: Bemötande, Bedömning och dokumentation av patientens status samt 
Åtgärder vid förstoppningsproblematik. Sjuksköterskans bemötandet var betydelsefullt i 
dialogen med patienten. Förstoppning kan vara belagt med skamkänslor och därmed visade 
det sig vara viktigt med ett icke nedvärderande och ett vänligt bemötande från sjuksköterskan. 
Bedömning och dokumentation av patientens status, användandet av handlingsplaner och 
riskuppfattningsskalor ökade kvalitén av omvårdnaden samt kvantiteten av dokumentationen. 
Åtgärder vid förstoppning visar att sjuksköterskan kan påverka och förebygga, genom att 
bland annat öka kostfiberintaget hos vissa av patienterna, ge individuell rådgivning och 
omvårdnad samt hjälp till egenvård. Sjuksköterskan har nyckelrollen i omvårdnaden vid 
förstoppningsproblematik och behöver därmed ha en god kunskap kring ämnet. Kvaliteten av 
omvårdnaden höjs om det finns en beredskap såsom en handlingsplan att tillgå.   
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Introduktion  

För att en människa ska må bra och känna tillfredställelse är det viktigt att alla organsystem 
fungerar betryggande. Vid förstoppningsproblematik är det symptom från mag- och 
tarmkanalen som påverkar vår kropp och leder till nedsatt välbefinnande. Förstoppning kan 
drabba vem som helst och påverka individer i alla åldrar, men är särskilt förekommande hos 
personer som lider av vissa sjukdomstillstånd (Richmond & Devlin, 2003). Normal avföring är 
formad eller halvfast till konsistensen. En vuxen person i I-världen producerar cirka 100 gram 
avföring per dygn (Ericson & Ericson, 2002). Den normala passagetiden för födan genom 
tarmkanalen är cirka 36 timmar, varav den tid det tar för feces (avföring) att ta sig igenom 
tjocktarmen, är i genomsnitt 12-18 timmar, både volymen av feces och frekvensen påverkas av 
detta. Förstoppning kan sägas föreligga då avföringens vikt är mindre än 35 g per dygn. 
Avföringsfrekvensen är mindre än tre gånger per vecka, patienten har hård avföring med lågt 
vätskeinnehåll och krystning är nödvändigt för att åstadkomma en tömning av tarmen 
(Hallberg, Holm, Lindholm & Werkö, 1996). Andra symtom som kan indikera på 
förstoppning är besvär såsom tyngdkänsla i buken, uppkördhet, smärtor i buken, aptitlöshet 
samt huvudvärk och trötthet. Vad som är regelbunden tarmtömningsfrekvens och normalt 
varierar mellan individer och problem bör definieras utifrån patientens egna upplevelser av sin 
tarmfunktion (Ericson & Ericson, 2002). Vid svår grad av förstoppning kan diarré eller 
inkontinens vara de mest uttalade symptomen (Hallberg et al., 1996).   

I befolkningen är 75 % av de som drabbas av förstoppning äldre människor. Hos 58 % är 
orsaken neurologiska sjukdomar, hos 18 % föreligger hormonella sjukdomar. Onkologisk vård, 
palliativ- och terminalvård är underliggande orsak till förstoppning i 8% av fallen (Addison,  
Davis, Haslam, Powell & Stowers, 2003).   

Förstoppning är i de flesta fall orsakat av ett minskat vätske- och fiber intag. Det är sannolikt 
att nästan hälften av dem som besväras av långvarig förstoppning har ett alltför lågt intag av 
kostfibrer (Hallberg et al., 1996). Förstoppning kan även orsakas av minskad fysisk aktivitet, 
avsaknad av enskildhet och tid i samband med toalettbesök. Andra bidragande faktorer kan 
vara oregelbunden livsföring med en hög stressnivå, oregelbundna toalettvanor samt 
otillräckligt vätskeintag vilket gör tarminnehållet hårt och torrt. Samma symptombild ses vid 
colondysfunktion vilket innebär att man har en alltför långsam tarmpassage, varvid en stor 
mängd vatten hinner reabsorberas vilket resulterar i att tarminnehållet blir torrt och hårt. 
Förstoppning kan även orsakas av andra sjukliga förändringar i tarmen såsom av strikturer, det 
vill säga en förträngning som kan ha uppkommit igenom en ärrbildning eller efter en 
inflammation (Ericson & Ericson, 2002). En annan orsaksfaktor är ischemi, som innebär en 
bristande blodtillförsel i colon. Andra orsaker är anorektala sjukdomar (sjukdomar som berör 
ändtarmsöppning och ändtarm) vilket innebär tarmtömningssvårigheter och att stora mängder 
feces kan ansamlas i rectum. Problematik med tarmtömning kan även förekomma vid fissurer 
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(smala sårsprickor), strikturer, hemorrojder, tumör i rectum eller anus men även på grund av 
störd tömningsreflex (Hallberg et al., 1996).  

Sjukdomar som påverkar nerver och muskler i buken är till exempel Parkinsons sjukdom då 
denna påverkar tarmperistaltiken negativt. Läkemedel mot parkinsonism förvärrar 
förstoppningstendensen eftersom antikolinergika har en relaxerande effekt på den glatta 
muskulaturen. Läkemedel som kan orsaka förstoppning är såväl perifert som centralt verkande 
analgetika, (smärtlindrande) till exempel kodeinhaltig analgetika och morfin och 
morfinanaloger vilka ger en förlångsammad tarmpassage. Andra läkemedel som påverkar 
tarmen negativt är exempelvis; antidepressiva, antiepileptika, järnpreparat och diuretika 
(vätskedrivande). Även ett allt för stort användande av tarmretande laxermedel kan på sikt 
leda till förstoppning (Ericson & Ericson, 2002).  

Vid sjukdomar såsom stroke och MS, multiple scleros, får många av patienterna problem med 
förstoppning på grund av det motoriska funktionsbortfall de drabbas av, men även av en låg 
aktivitetsnivå. Även vid Hypotyreos, vilket innebär en bristande funktion av sköldkörteln, 
uppkommer förstoppningsrisk. Sjukdomen innebär en förlångsammad ämnesomsättning och 
därmed ett förlångsammande av kroppens olika funktioner. Tarmperistaltiken blir nedsatt med 
en eventuell förstoppning som följd (Ericson & Ericson, 2002).  Tillstånd som ger 
elektrolytrubbningar kan bidra till förstoppnings-tendenser, detta sker framför allt vid lågt eller 
högt kaliumvärde liksom vid högt kalciumvärde. Autonom neuropati (sjukliga förändringar i 
det autonoma nervsystemet) samt diabetes kan också ligga till grund för försämrad 
tarmmotorik och därmed förstoppningsrisk. Andra orsaker kan vara ryggmärgsskador, 
depression, anorexia nervosa och Hirschsprungssjukdom vilken innebär ett kronisk 
kontraherat segment i rektum. Ovanför spasmen är grovtarmen dilaterad på grund av 
anhopning av tarminnehåll (Hallberg et al., 1996).  

Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. Personerna påverkas på 
alla nivåer både fysiskt, mentalt, socialt och existentiellt. I en studie beskrev patienterna att de 
till och med slutade äta för att undvika att bli förstoppade igen. Patienterna har ibland svårt att 
uttrycka sina symptom, eftersom förstoppning är en subjektiv upplevelse som kan vara svår att 
tala om och det kan även vara svårt för patienten att ge en fullständig beskrivning av sina 
symptom (Friedrichsen & Erichsen, 2004). En hög incidens av förstoppning med behovet av 
rektala ingripanden, det vill säga ett manuellt borttagande av feces, hos patienterna påverkar 
välbefinnandet, och leder till en förlust av värdighet (Addison et al., 2003).   

Äldre patienter i kommunerna har fortfarande har en dåligt kontrollerad förstoppning trots att 
de får laxermedel regelbundet. Detta kan indikera att den bästa vården inte uppnåtts för de 
flesta patienter när det gäller mag- och tarm vård. Tarmproblemen kan även länkas till 
komplexa, ineffektiva eller olämpliga förskrivningar av laxermedel. Speciellt det höga 
användandet av kombinerande laxermedelsbehandlingar antyder att det saknas en 
behandlingsplan och att man misslyckats att följa behandlingsguider eller rekommenderade 
åtgärder vid förstoppning (Addison et al., 2003).  
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Att sjuksköterskorna har en adekvat grundkunskap när det gäller förstoppning är en 
förutsättning för att patienterna skall få en evidensbaserad omvårdnad. Om denna kunskap 
saknas hos sjuksköterskorna eller är ringa leder detta till ökade svårigheter att kunna 
förebygga och vårda patienterna (Richmond & Devlin, 2003). För en optimal lösning av 
tarmtömningsproblem krävs det att sjuksköterskan kan kombinera sitt yrkeskunnande med ett 
mellanmänskligt förhållningssätt gentemot patienten, samt göra en professionell bedömning 
som även innefattar patientens preferenser när det gäller sin egenvård (Cadd, Keatinge, 
Henssen, O´Brien, Parker, Rohr, Schneider & Thompson, 2000).  

För patienterna innebär en god omvårdnad helt enkelt att få god hjälp. Detta betyder att 
personalen uppmärksammar deras problem i tid och ger en adekvat vård. Men även aspekter 
som relationen mellan vårdare och vårdtagare är viktiga såsom att bli respekterad vilket 
huvudsakligen innebär att man blir tagen på allvar och hörsammad. Därtill framgår även 
aspekter som att vara betrodd, bli förstådd och att få delta i den egna vården, men även att bli 
behandlad som en hel människa (Lövgren, Engström & Norberg,1996).  

 ”… vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 
att behandlingen skall bygga på respekt för patientens själbestämmande och integritet samt så 
långt det möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” (SOSFS 1993:17 ). Enligt 
socialstyrelsens allmänna råd är syftet med omvårdnaden att stärka hälsa förebygga sjukdom 
och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter, med det 
menar man att det är viktigt att all personal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte bara 
inriktar sina insatser på sjukdomstillståndet. Omvårdnad ska planeras och genomföras så att 
patienternas självständighet respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses 
(SOSFS 1993:17).  

Livslängden fortsätter att öka hos befolkningen i Sverige. Sedan år 1990 har mäns 
medellivslängd ökat med tre år och kvinnors med två år (Socialstyrelsen, 2005). De äldres 
hälsa fortsätter att förbättras, men även om risken för individen att vid en given ålder bli sjuk 
minskar för många sjukdomar, till exempel hjärt- kärlsjukdomar, så talar mycket för att 
förekomsten av sjukdom i befolkningen totalt sett kommer att öka eftersom alltfler överlever 
sina sjukdomar (Socialstyrelsen, 2001). Konsekvenserna torde då bli att sjuksköterskorna 
kommer att träffa på allt fler äldre patienter med olika sjukdomar, och därmed även fler 
patienter med förstoppningsproblematik (Peat, 2003). Det är av stor vikt att öka förståelsen 
och kunskapen kring detta tillstånd. Eftersom sjuksköterskorna har omvårdnadsansvaret för 
patienten, i och med att sjuksköterskan är den som tar emot patienten samt planerar och utför 
omvårdnaden, är det av stor vikt att lyfta fram olika omvårdnadsmöjligheter så att 
sjuksköterskan har en beredskap att möta patienten som enskild individ.       
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Syfte  

Syftet med denna uppsats var att belysa hur sjuksköterskan på olika sätt kan ta hand om 
patienter med förstoppning, för att kunna ge dessa patienter en individuell omvårdnad.                    
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Metod 

Litteraturstudien genomfördes genom en systematisk sökning av vetenskapliga artiklar 
inom det valda problemområdet. Artiklarna valdes utifrån den modell som presenteras 
av Polit, Beck & Hungler (2001). Modellen användes för att sammanställa befintliga 
vetenskapliga artiklar och litteraturstudien följde den arbetsgång som beskrivs av Polit 
et al., (2001). Modellen redovisas här nedanför och är fritt översatt av författarna. 

 

Identifiera 
nyckelord/ 

koncept 
att söka på  

 

Förkasta 
Orelevanta 
olämpliga 
referenser 

         ↓                                                   ↑ 
 

Identifiera 
möjliga 

referenser 
genom 

elektronisk  
& manuell 

sökning 

 
 
 
→ 

 

Hämta 
lovande 

referenser 

 
 
 
→ 

 

Granska 
Referenserna 

Efter 
Relevans & 
lämplighet 

 

 
 
 
→ 

 

Läs 
Relevanta 
Referenser 
& notera 

 
 
 
→ 

 

Organisera 
referenserna 

 
 
 
→ 

 

Analysera 
Integrera 
material 

 
 
 
→ 

 

Skriv 
review 

 

                                         ↑                                                                ↓                                                 
                                       ↑ 
                                       ↑ 
                                       ↑ 
                                          ←    ←   ←   ←   ←   ←   ←  ← 
 
 

 

Identifiera 
nya 

referenser 
genom 

citat 

 
Modell 1. Flödesschema för att förbereda och genomföra en litteraturstudie (Polit et 
al., 2001) 
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Urval och datainsamling  

Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL samt Medline. Tio artiklar valdes ut, 
artiklarna är ej äldre än fem år. Från artiklarnas referenslistor valdes ytterliggare fyra 
artiklar ut manuellt. Tre ej äldre än fem år, en artikel var äldre men bedömdes vara av vikt 
och fick ingå i litteraturstudien. I databaserna sökte vi först på sökorden var för sig för att 
senare kombinera sökord. Sökorden som användes var: nursing intervention and bowel, 
nursing intervention and constipation, constipation prevention and control och slutligen 
constipation and nursing.  

Val av sökord gjordes utifrån studiens syfte och både kvantitativa och kvalitativa artiklar 
söktes publicerade mellan åren 1999 och oktober 2005.  Artiklarna vi sökte skulle vara 
skrivna på engelska och omfatta medelålders och äldre människor. Artiklarna skulle handla 
om hur sjuksköterskan på olika sätt kan ta hand om patienter med 
förstoppningsproblematik. Sökord och sökningarna presenteras i tabell 1. 

 Inklusionskriterier

 

gällande sjukdomstillståndet har varit: förstoppning relaterat till 
grundsjukdom exempelvis långsam tarmpassage eller av okänd orsak, sekundärt relaterat 
till andra sjukdomar eller till läkemedelsbehandlingar exempelvis opioidbehandling.  
Exklusionskriterier: barn, ungdomar och gravida.   

Urval 1: Abstrakten lästes först för att urskilja relevanta och intressanta artiklar rörande 
ämnet i vår studie. Författarna har tittat på att titel, nyckelord och begrepp överensstämmer 
med det valda ämnesområdet samt att abstrakten innehåller syfte, metod, resultat och 
konklusion. Rent medicinska artiklar valdes bort. En beställd artikel kom aldrig.    

Urval 2:

 

Författarna läste var för sig hela artiklarna och kontrollerade att deras innehåll 
överensstämde med syftet. De artiklar som inte visade sig överensstämma med syftet valdes 
bort. Likasom de studier som inte var uppbyggda enligt vetenskaplig metod.  

Urval 3:

 

Artiklarna som valts ut under urval två kom att granskas utefter de 
granskningsmallar som tillhandahållits av Karlstads Universitet (Institutionen för Hälsa och 
Vård 2004). Artiklarna granskades av författarna var för sig, och senare tillsammans för att 
på så sätt kontrollera att resultaten av granskningarna överensstämde.       
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Tabell 1. Presentation av databaser, sökord samt antal träffar, dubbletter i sökningen markeras med (d).  

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl Constipation 584    
Constipation  

 Nursing 

65 12   (2 d) 2 2 

Constipation 

prevention 

and control 

18 6 5 4 

Nursing 
intervention and 
constipation 

24 3 0  

 

Nursing 
intervention and 
bowel 

30 4  (2 d) 2 2 

Medline Constipation 3846    
Constipation  

Nursing 

63 11  (4 d) 2 2 

Constipation  

Prevention and 
control 

92  4 0  

Nursing 
intervention and 
constipation 

1 1 1 0 

 

Nursing 
intervention and 
bowel 

1 1 (1 d) 0  

Summa   42 (9 d) 12 10 

Manuell sökning    6  4 
Summa     14 

En manuell sökning gjordes med hjälp av artiklarnas referenslistor i urval 3. Antalet 
granskade manuellt sökta artiklar var sex stycken varav fyra stycken valdes ut för att ingå i 
studien, efter kvalitetsgranskningen återstod 14 artiklar totalt. 
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Databearbetning   

De artiklar som ingår i studien har såväl analyserats som granskats av uppsatsförfattarna 
var för sig och gemensamt, artiklarnas innehåll har diskuterats och kategoriserats. Genom 
att granska artiklarna var för sig kunde också risken minimeras av att förbise någon 
väsentlig information som anknyter till studiens syfte. Databearbetningen skedde genom att 
författarna var för sig läste igenom de utvalda artiklarna och analyserade 
forskningsresultaten för att sedan noggrant diskutera och jämföra sina observationer av 
materialet för att få en uppfattning om innehållet var relevant för studiens syfte (Polit et al., 
2001). Därefter kategoriserades materialet utifrån artiklarnas innehåll i tre huvudgrupper, 
med fem stycken undergrupper, detta för att få en översikt och en helhet av materialet.    

Etiska överväganden  

De etiska överväganden som gjordes var att författarna återgav resultatet av artiklarna så 
noggrant som möjligt och inte ändrade på något som kunde gagna författarnas syfte 
(Forsberg & Wengström, 2003). Författarna granskade materialet med ICN´s ( International 
Council of Nurses, 2000) etiska kod för sjuksköterskor i åtanke, där sjuksköterskorna även i 
rollen som forskare är ålagda att främja patienternas hälsa, förebygga, återställa hälsa samt 
att lindra lidande (International Council of Nurses, 2000). Uppsatsförfattarna har beaktat 
artikelförfattarnas etiska överväganden. Uppsatsförfattarna granskade artiklarna utifrån 
studiernas nytta och om man sett till att ingen kommit tillskada, utan att man beaktat 
deltagarnas välbefinnande och livskvalitet under projektets gång (Polit et al., 2001).          
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Resultat 

Resultatet belyser hur sjuksköterskan genom olika interventioner kan ta hand om patienter 
med förstoppning och baseras på 14 artiklar. Kategorier som framkom var: 

Bemötande:  

-   Skapa en relation .  

-   Sjuksköterskans kunskap.  

Bedömning och dokumentation av patientens status: 

-    Bedömningsinstrument.   

Åtgärder vid förstoppningsproblematik: 

- Kostfibrer och laxermedel. 
- Egenvård.   

Bemötande 

Skapa en relationen 

Patienter beskriver bemötandet som viktigt på grund av att förstoppningen i sig fick dem att 
känna sig kränkta och skamfulla, de hade svårt att prata om detta med sjuksköterskan utan 
undvek att säga något i det längsta. Andra patienter beskriver att de upplevde att de inte 
erhöll någon uppmärksamhet utifrån sjuksköterskorna när de försökte berätta om sina 
problem (Friedrichsen & Erichsen, 2004). ”The nurses did not take it serious. I wanted to 
get rid of this problem as fast as possible. This was a greater problem to me, than it was for 
them. I think this is lack of good quality in health care” (Friedrichsen & Erichsen, 2004, s. 
324).  

Genom ett bemötande där sjuksköterskan har förmågan att skapa en vänlig relation skapas 
ett förtroende hos patienten. Genom att sjuksköterskan är vänlig och ger patienten 
uppmärksamhet, går det lättare för patienten att prata om sina problem. Skapandet av en 
god relation mellan patient och sjuksköterska främjades av ett informellt närmande och en 
fördomsfri attityd (Shaw, Williams & Assassa, 2000).  Till de interpersonella egenskaper 
som inverkade positivt på omvårdnaden var bland andra känslighet, detta för att kunna 
utveckla en tillit utifrån patientens perspektiv. Detta underlättade informationsutbytet och 
effektiviteten av vården och patienternas följsamhet till behandlingen.  En god 
kommunikation är tätt relaterad till om sjuksköterskan uppfattas som vänlig. Personliga 
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närmanden blir då ömsesidiga och konversationen begränsas inte till yrkessaker. Den 
vänliga relationen hjälper till att lätta på pinsamheten kring ämnet (Shaw et al., 2000). ”She 
was very friendly as well. I didn`t feel at all embarressed talking to her about it” (Shaw et 
al., 2000. s.577).  

Två av de 90 deltagarna i undersökningen om äldres människors upplevelse av omvårdnad 
vid förstoppning råkade höra diskussionen mellan två av personalen på avdelningen, om 
vilken av dem som skulle utföra den manuella borttagningen av feces (Annells & Koch, 
2002 a). Ett varsamt närmande och en vänlig attityd ifrån sjuk-sköterskornas sida kan 
avgöra hur en äldre människa kommer att reagera inför och svara på de 
behandlingsmöjligheter som erbjuds. Sjuksköterskan bör vara medveten om att när denna 
patientgrupp söker hjälp för sina problem så vill de bli förstådda genom att 
sjukvårdspersonalen förstår att detta inte är något litet problem för dem. När de väl sträckt 
ut handen för att få hjälp så har detta problem blivit så stort för dem att det stör deras 
välbefinnande (.Annells & Koch, 2002 a). 

I och med att patienterna fick en förståelse av anledningen till råd och behandling och något 
av bakgrunds fysiologi fick de även motivation att följa behandlingen. Patienterna kunde då 
bli mer avslappnade tillsammans med sjuksköterskan och kunde lättare ta till sig 
informationen. Den goda kommunikationen och den vänliga relationen, därtill kunskapen 
och förståelsen sjuksköterskan hade gav kvalitet av tillit i relationen och patienterna fick 
förtroende i den omvårdnad de fick (Shaw et al., 2000).  

Sjuksköterskans kunskaper 

Genom kunskaper och förmåga att kommunicera denna till patienten byggs ett förtroende 
för den aktuella omvårdnaden upp. Förutom att förstoppningen upplevdes av patienterna i 
denna studie som ett intensivt lidande kunde det orsaka även andra symptom som symptom 
från lungorna, hjärtat och muskelsystemet. Tillståndet krävde också en hel del energi och 
påverkade även patienternas mentala välbefinnande med känslor av obehag och desperation. 
Några patienter beskriver hur de upplevde att de förlorade kontrollen och kände panik. 
Ibland på grund av att de upplevde att sjuksköterskan inte hade kontroll över situationen 
(Friedrichsen & Erichsen, 2004).” I was really worried becaused I had nurses around me 
who didn`t know what to do. I was expecting that they should have a plan how to handle 
this” (Friedrichsen & Erichsen, 2004, s.323). 

I en enkätundersökning bland aktiva sjuksköterskor i olika tjänstgöringsgrader och 
specialiteter inom yrket, berörde forskarnas förfrågningar fyra olika områden gällande 
förstoppning. Dessa var medicinska tillstånd vilka innebär risk för förstoppning, mediciner 
som är predisponerande för förstoppning, tecken och symptomen på förstoppning samt icke 
farmakologiska åtgärder gällande förstoppningsproblematik. Syftet med undersökning var 
att få kännedom om hur stor sjuksköterskornas grundkunskap kring förstoppning var. 
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Resultatet visade på en stor kunskapslucka i ämnet, men det visade också att mängden 
kunskap varierade mellan sjuksköterskorna beroende på tjänstgöringsgrad och 
specialområde. Sjuksköterskorna svarade i genomsnitt rätt på 59 % av frågorna i enkäten 
(Richmond & Devlin, 2003).  

De sjuksköterskor som fått specialistutbildning inom omvårdnad och behandling av 
inkontinens, och kunde kommunicera detta med patienterna, överförde sin yrkeskunskap till 
patienterna och ingav dem därmed känslor av tillit och förtroende. Patienterna i sin tur 
bedömde sjuksköterskornas yrkesmässiga skicklighet utefter hur sjuksköterskorna i 
samtalen uppvisade sin kunskapsnivå (Shaw et al., 2002). ”She was competent so you felt, 
you know, in good hands, like” (Shaw et al., 2002, s.578). 

På frågan forskarna ställde om hur sjuksköterskan kan få patienten att känna förtroende, 
svarar denne; ”By the way she knew all about the symtoms and explaining things to do to 
try to overcome them” (Shaw et al., 2002 s.578).   

Bedömning och dokumentation av patientens status 

I en undersökning om hur sjuksköterskor dokumenterar patienters mag-tarmskötsel visade 
sig att av 100 patienter blev 69 % tillfrågade om tarmfunktion vid ankomst till avdelning, 
antingen av sjuksköterskan eller av läkaren. Ingen av dem tillfrågades om de använde 
någon särskild diet för att sköta magen hemma. 23 av patienterna blev tillfrågade om hur de 
skötte magen hemma och 15 av dem fick fortsätta med sina personliga rutiner på sjukhuset. 
Det fanns lite dokumentation vid inskrivningssamtalet om information om patienternas 
egenvård och av sina toalettvanor eller preferenser för omvårdnaden. Forskarna fann två 
referenser i anteckningarna som visade på förfrågningar gällande mag- tarm skötsel som 
inte berörde medicinska åtgärder (Cadd et al., 2000). 

 Vid en granskaning av 120 journaler från vårdhem visade det sig att i 34 av dessa (28 %) 
var förstoppning identifierad som ett stort problem för patienten. Det mest förekommande 
sättet som sjuksköterskan kom i kontakt med, och arbetade med, förstoppnings problematik 
fanns dokumenterat i samband med illamående och/eller kräkningar. I två av dessa 34 
journaler fanns det detaljerade beskrivningar om problem vilket innehöll mer än fem olika 
faktorer som låg till grund för bedömningen av patientens förstoppnings-problematik. Det 
fanns begränsade möjligheter till att få en klar bild av etiologin av problemet det vill säga 
patientens status, omvårdnadsmål, planerade åtgärder och omvårdnadsresultat. I de flesta 
fall där ett omvårdnadsproblem identifierats har sjuksköterskan enbart dokumenterat 
patientens status och vidtagen åtgärd, mål och resultat saknas (Ehrenberg & Ehnfors, 1999).  
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På en intensivvårdsavdelning i London infördes riktlinjer för hur sjuksköterskorna, skulle 
hantera mag- tarmvård då sjuksköterskorna själva fann att de, i den holistiska vården av de 
svårt sjuka patienterna, ofta förbisåg just hur tarmarna skötte sig. De kliniska riktlinjer som 
infördes var bland annat att sjuksköterskorna skulle skaffa sig en uppfattning av 
patienternas tarmfunktioner i början av varje skift och att detta skulle dokumenteras klart 
och tydligt i patientens vårdplan. Detta närmande var avsett att även ingå som en del av 
överrapporteringen mellan sjuksköterskorna. Denna bedömning av patienternas 
tarmfunktion gjordes genom: visuell inspektion och palpation av magen, övervakning av 
antal tarmtömningar såväl som kvantiteten av feces, observation av konsistens samt 
förekomst eller frånvaro av tarmljud och till sist observation av volymen av naso-gastrisk 
aspiration. Till hjälp i det praktiska arbetet använde man sig även av en ”bowel-
management algoritm,” en handlingsplan. Detta ledde sammantaget till en stor förbättring i 
hur sjuksköterskorna tog hand om mag- tarmfunktionen hos patienterna i någon form (95 %) 
i jämförelse med antalet omvårdnadstillfällen innan riktlinjerna infördes (23 % under 
samma tidsperspektiv). Tarmljud och palpationer dokumenterades till 57 %. Det vill säga 
under 80 av de 133 försöksdagarna, att jämföra med 17 %, 22 dagar, innan införandet av 
dessa riktlinjer. Man såg även en förändring i användandet av olika typer laxermedel 
(Dorman et al., 2004).  

Bedömningsinstrument  

McKenna, Wallis, Brannelly och Cawood (2001) tittade på användandet av kontrollista för 
bedömning och dokumentation. Efter införandet av bedömningsinstrument visade det sig 
att både kvaliteten och kvantiteten av dokumentationen ökade. Detaljer om patienternas 
tarmaktivitet dokumenterades oftare, och med detta steg även frekvensen av utvärdering av 
resultaten. 

I en undersökning infördes en riskuppfattningsskala för förstoppning, med avsikt att öka 
sjuksköterskans lyhördhet av potentiell förstoppning hos patienterna.  Den bestod av fem 
kategorier relaterade till inadekvat diet alternativt lågt fiberintag, otillräckligt vätskeintag, 
låg fysisk aktivitet, vissa mediciner och frekvens och typ av tarmrörelse. För varje 
riskkategori utvecklades en underskala som indikerar på patienter som kan komma att 
utveckla förstoppning. Patienterna delades sedan in i låg, medium respektive högrisk 
grupper för förstoppning. En utvärdering gjordes före och efter införandet av denna 
riskuppfattningskala. Detta försök visar då att bland mediumrisk patienterna skedde det 
endast en marginell skillnad av incidenter med förstoppning medan förstoppnings-
frekvensen hos högriskpatienterna sjönk från 75 % till 35% (Zernike & Henderson, 1999).    
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Åtgärder vid förstoppningsproblematik  

Kostfibrer och laxermedel  

I ett försök på en långvårdsavdelning infördes ett handlingsprogram i omvårdnaden genom 
ändringar av vissa dagliga rutiner, detta i syfte att reducera antalet farmaceutiska produkter 
såsom laxermedel. Bland de nya rutiner som infördes var en fiberrikare diet. Denna diet 
inkluderade bland annat äpplemos, katrinplommonpuré, kli, linfrö och plommonjuice samt 
ett ökande av de boendes vätskeintag genom att kontinuerligt ge dem vätska, även mellan 
måltiderna. Den fysiska aktiviteten ökades genom att de boende fick röra på sig lite mer, 
om än i liten skala exempelvis såsom att sitta upp i sängen, gå till matsalen, eller utföra 
rörelser sittande i stol. Forskarna införde även enhetliga riktlinjer för laxermedels-
användande. Dessa försök pågick och redovisades mellan maj år 1995 och till och med år 
2000. När resultaten redovisas år 2000, ligger kostnaden för laxermedel 79 % lägre jämfört 
med laxermedelskostnaden år 1995. Av de fyrtiofyra boende klarade sig bara fem personer 
utan laxermedel när försöket startades upp 1995 i jämförelse med tjugosex personer år 2000. 
Antalet patienter med tarmtömmningsproblem, det vill säga antalet boende på hemmet som 
krävde medicinska behandlingar för förstoppning sjönk nästan sexfaldigt under de första 
åren efter införandet av de nya rutinerna (Selig & Boyle, 2001). 

Andra försök där man har prövat kostens betydelse för tarmfunktionen relaterat till 
användandet av laxermedel har gjorts av forskarna Wisten och Messner (2005). I det 
försöket serverades en frukt - och fiberrik gröt.  Det visade sig att den grupp patienter som 
dagligen åt denna gröt till frukost fick en signifikant ökning av dagar med defekation 
(avföring) utan laxermedel. Det fanns ingen skillnad i dagar utan defekation däremot 
minskade laxermedelsanvändandet samtidigt som välbefinnandet i experimentgruppen steg. 

En studie som gjordes av Dahl, Whiting, Healy, Zello och Hildebrandt (2003) ökades under 
sex veckor fiberintaget i maten med fyra gram per dag. Intentionen var att genom detta 
kunna förbättra tarmfunktionen och minska laxermedelsanvändandet Denna fiberökning 
stod finmalet ärtskal för. Detta finmalda ärtskalsmjöl blandades i maten och ersatte i vissa 
fall vetmjölet.  Resultatet av denna undersökning visade en signifikant ökning i 
tarmaktiviteten i interventionsgruppen i jämförelse med den grupp som inte fick detta 
tillskott. Sjuksköterskornas administration av laxermedel och klysma blev oförändrat under 
försökstiden däremot sågs en signifikant minskning av frukt- och katrinplommonpuré (Dahl 
et al., 2003). 

I intervjuer av äldre människor angående deras erfarenheter kring förstoppning, visade det 
sig att rådet de fått var att öka sitt fiberintag, inta rikligt med vätska och utöva regelbunden 
fysisk aktivet. Detta har varit till nytta för några av de äldre men inte hos alla. Enligt 
forskarna kan det bero på att kostnaden för frukt och grönsaker är hög, och att vissa av de 
äldre har en tendens till urininkontinens och därmed inte dricker tillräckligt. En del av dem 
ville inte promenera utomhus på grund av otrygghet att vistas utomhus ensamma.  Dessa 
personer kan behöva en annan lösning på sin förstoppningsproblematik. Enligt de 
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intervjuade personerna så var den mest användbara lösningen mot sin förstoppning 
laxermedel, även om mindre än hälften av de äldre patienterna rekommenderade detta.  
Åtgärder som att ändra på sin diet, sitt vätskeintag och motion tycke de äldre kunna 
använda sig av som ett tillägg men inte som en lösning till sin förstoppningsproblematik 
(Annells & Koch, 2002 b). 

Sanburg, McGuire och Lee (1996) genomförde en undersökning och utbildningskampanj 
med hjälp av en modell som grund, vilken riktades till sjuksköterskor. Patienter på 
avdelningarna erhöll denna modell i form av en broschyr. De uppmuntrades att vara så 
aktiva som möjligt i sin egen vård och att öka sitt vätske- och kostfiberintag. Vid 
utvärderingen fann man att ett nytt mönster av laxermedelsanvändande framstod än innan 
utbildningskampanjen. Till exempel ändrade sig användandet av de bulkformande 
laxermedlen med en ökning av 108 %, och användandet av suppositorier och enema 
(klysma) minskade med 37 %. Forskarna fann också att sjuksköterskorna 
uppmärksammande värdet av ett stegvist närmande till behandlingen (Sanburg et al., 1996).   

   Stegvist närmande i hanteringen av förstoppning.  

Steg 1) motion, vätska, fibrer, toalettvanor. 
Steg 2) bulk-laxermedel. 

Steg 3) avföringsuppmjukande 
Steg 4)  osmotiska laxermedel, 

Steg 5)  tarmretande medel 
Steg 6) suppositórier och 

klysma. 
Steg 7) Colon lavemang 

                                                                                            (Sanburg et al., 1996 s 353). 

Egenvård  

Patienterna i artikeln av Sanburg et al., (1996) uppmuntrades även att vara så aktiva som 
möjligt i sin egen vård och att öka sitt vätske- och kostfiberintag. Detta gjordes genom att 
de måltidskort patienterna erhöll för att välja sin kost utformades så att patienterna själva 
kunde välja måltider med olika stort mängd fiberinnehåll. Vid utvärdering av detta så fann 
forskarna att patienterna hade ett dagligt intag av fibrer på 27,1 g att jämföra med de 
rekommenderade 30gram. Detta resultat tolkades som om patienterna hade 
uppmärksammat värdet av ett högt intag av fibrer. (Sanburg et al., 1996).  

Cadd et al., (1999) intervjuade 100 patienter om sina mag- och tarmvanor, 27 av dessa 
angav vid första intervjutillfället att de inte använde något specifikt för sin mag- tarmvård, 
men sade sig vid fortsatt förfrågning att de i verkligheten använde sig av viss kost. Som 
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exempel angavs plommon, fruktsaft, ökat fiberintag, kli och grönsaker. Dessa patienter 
använde sig också av metoder som högt vätskeintag, motion, milda laxermedel och 
örtpreparat (Cadd et al., 1999).     

Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskan på olika sätt kan ta hand om 
patienter med förstoppning, för att kunna ge dessa patienter en individuell omvårdnad. Genom 
bemötandet, sjuksköterskans bedömning och identifiering av patientens status samt vidtagna 
åtgärder formas omvårdnaden. I denna litteraturstudie visade det sig att bemötandet var det 
mest grundläggande för att ett förtroende skulle uppstå mellan sjuksköterska och patient och 
att patienterna så snabbt som möjligt vill bli befriade från sin förstoppning. Avsaknad av 
handlingsplan ingav patienterna en känsla av otrygghet, däremot kunde sjuksköterskor med 
tillgång till handlingsplan och som uppvisade yrkeskunskap få patienten att känna förtroende. 
En handlingsplan och ett bedömningsinstrument för identifiering av patientens status kunde 
användas förebyggande och bidrog till att tidigare upptäcka förstoppning. Detta möjliggjorde 
för sjuksköterskorna att på ett tidigare stadium kunna sätta in omvårdnadsåtgärder. 
Handlingsplaner ökade dokumentationen och gav en utförligare dokumentation, samtidigt som  
kvalitén på omvårdnaden höjdes.  

Metoddiskussion  

 Kombinationer av sökord gav uppsatsförfattarna ett flertal artiklar med hög relevans för 
studien, tyvärr var få artiklar skrivna av svenska forskare. Det hade varit av stort intresse 
om sökningarna gett flera vetenskapliga undersökningar som handlat om praktiska råd 
gällande omvårdnaden och kanske hade detta skett om uppsatsförfattarna använt sig av en 
annan kombination av sökord. Författarna fann dock att de artiklar som uppkom vid 
sökningen gav en bred syn på hur det är möjligt att bemöta och vårda människor med 
förstoppningproblematik Vidare saknas renodlade artiklar om patienters egenvård vid 
förstoppning då sådana inte framkom vid sökning i databaserna.   

Av de 14 artiklar som används i litteraturstudien är nio stycken av dem kvantitativa och 
fem kvalitativa. Att få både artiklar av kvalitativ och kvantitativ karaktär tror 
uppsatsförfattarna ger en mer nyanserad bild av det beskrivna fenomenet eftersom de 
kvalitativa artiklarna speglar upplevelser av förstoppning och förstoppningsproblematik. 
Det kan ge läsaren av denna litteraturstudie en förståelse i hur viktigt det kan vara för en 
sjuksköterska att ha en beredskap att tillgå för att möta denna patientgrupp. De kvantitativa 
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artiklarna visar på olika mätningar och uppskattar effekterna av vidtagna 
omvårdnadsåtgärder.     

Resultatdiskussion   

Resultatet visar på att sjuksköterskans bemötande var en viktig faktor i hur omvårdnaden 
kring patientens förstoppningsproblematik skulle komma att utformas. För att 
sjuksköterskan skulle ha möjlighet att fånga upp patientens status och den eventuella 
förstoppningsproblematik som förelåg visar studien av Shaw et al., (2000) att det utifrån 
sjuksköterskans sida behövs en interpersonell förmåga till att i dialogen närma sig patienten. 
Ett informellt närmande var mest främjande för informationsutbytet.  Även 
sjuksköterskornas innehav av kunskap, yrkesskicklighet och förmåga att förmedla denna till 
patienten var en starkt bidragande faktor. Dessa färdigheter ingav förtroende i behandlingen 
vilket positivt påverkade patientens följsamhet (och förtroende till denna positivt) (Shaw et 
al., 2000).    

Sjuksköterskans goda förmågor i kommunikation var även viktiga för att lätta på de 
känslor av rädsla och skam som patienterna upplevde. Patienterna fick därigenom möjlighet 
att tala om dessa känsliga ämnen och sjuksköterskan fick en möjlighet att utforma en 
individuell omvårdnad (Shaw et al., 2000). Detta följer därmed socialstyrelsens allmänna 
råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården där sjuksköterskan är ålagd 
att …”tillgodose patientens behov av trygghet i vården och att behandlingen skall bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet samt så långt som möjligt utformas 
och genomföras i samråd med patienten” (SOSFS 1993:17). Patientkontakten där 
sjuksköterskan använder sig av interpersonella färdigheter anser uppsatsförfattarna vara 
viktigt. Eftersom en god förståelse och ett samförstånd är det som ligger till grund för det 
fortsatta förtroende mellan patient och sjuksköterska. Uppsatsförfattarna menar att det kan 
bidra till att patienten känner förtroende för sjuksköterskan och har lättare att följa och 
känna tilltro till de eventuella råd som de kan få av sjuksköterskan.  

Att skyddandet av integriteten ingår som en del i den tillitsfulla dialogen mellan 
sjuksköterskan och patienten skulle tyckas naturligt. Att två av nittio patienter får höra 
sjuksköterskor diskutera sinsemellan om vem av dem som skall utföra den manuella 
borttagningen av feces (Annells & Koch, 2002 a). Detta menar uppsatsförfattarna visar på 
ett bristande skydd av patientens integritet vid dessa tillfällen.   

Vikten av en icke dömande attityd i bemötandet av den förstoppade patienten bekräftar och 
uttrycker Rigby & Powell (2005) som även talar om samhällets syn på sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete. De menar att sjuksköterskan kan ses som utförare av ”lortigt arbete”, då 
de är de som utför åtgärder som skulle kunna göra andra illamående. Sjuksköterskor är 
tillåtna att utföra sådant arbete och det förväntas även av dem att utföra sådana handlingar 
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med andras kroppar vilka egentligen anses tabubelagda i vårt samhälle (Rigby & Powell, 
2005). Uppsatsförfattarna menar att detta är viktigt att ha i åtanke då även sjuksköterskan i 
sitt omvårdnadsarbete eventuellt  kan känna sig obekväma i vissa situationer.    

En humanistisk människosyn och ett antagande om människors lika värde genomsyrar HSL 
(hälso och sjukvårdslagen). Detta innebär bland annat att ett genomtänkt etiskt 
förhållningssätt ingår i kraven på god vård. Detta gäller även omvårdnad.” Liksom all 
annan vård ges omvårdnad utifrån vars och ens behov, oberoende av ålder, kön, utbildning, 
ekonomi, etnisk bakgrund och religion” (SOSFS 1993:17).  

Resultaten av undersökningarna visar på att ett varsamt närmande och en varsam attityd 
utifrån sjuksköterskornas sida kan avgöra hur en äldre människa kan komma att reagera 
inför och svara på den behandling de erbjuds. Uppsattsförfattarna menar då att 
sjuksköterskorna bör vara medvetna om hur negativt en del av de äldre anser förstoppning  
vara och att känslorna ofta är starka med inslag av oro, rädsla och frustration. Annells och 
Koch´s studie, (2002 a) belyser att om sjuksköterskorna förstår detta ökar också förståelsen 
för hur viktigt det kan vara för dem att hjälpa patienten att finna den lösning som passar 
honom eller henne bäst. Forskning om rådgivning vid patienters hemgång vid akut 
sjukhusbesök för förstoppningsproblematik visar dock ett annat tillvägagångssätt. Vare sig 
patienterna skickades hem direkt efter behandling eller efter utvidgad utredning förseddes 
de med råd och strategier för förebyggande av förstoppning, denna rådgivning var vanligen 
fokuserad på laxermedel, och den vanligaste strategin dessa patienter fick som råd var att 
vara uppmärksamma på när förstoppning utvecklades och inte vara sena att använda 
laxermedel (Annells & Koch, 2002 a).    

I Sanburg et al.(1996) undersökning och modell av ett stegvist närmande till förstoppning, 
framkommer det att äldres människornas bekymmer om mag- tarmproblem också leder till 
många förfrågningar om vilka de bakomliggande orsakerna var, vilken behandling som var 
aktuell och om hur man kunde förebygga. Den information sjuksköterskan skulle förmedla 
till patienten fanns nedskriven i ett informationsblad. Detta visade sig vara ett 
framgångsrikt verktyg i behandlingen. Det gjorde det möjligt för patienten att öka sin egen 
förståelse för behandlingen, följa den och påverka den. Just denna delaktighet i sin egen 
vård tror uppsatsförfattarna kan komma att påverka omvårdnadsresultatet positivt samt att 
patienten kan få svar på många frågor i och med att de fått detta informationshäfte. Kanske 
kan det för patienten vara svårt att våga ställa frågor om sin mage då patienten ligger på en 
större sal med flera bäddar. Broschyren kan även ge möjlighet att öppna upp för en dialog 
kring ämnet.  

Peat (2003) menar att handhavandet av förstoppning klart och tydligt är en 
sjuksköterskeuppgift. Han påstår att sjuksköterskorna är idealt placerade i vården för att ta 
emot patienterna, planera, utföra och utvärdera omvårdnaden för att säkerställa en effektiv 
omvårdnad. Huvudsyftet i denna omvårdnad är dock att förebygga förstoppning genom 
bland annat rådgivning (Peat, 2003).  
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Resultaten visar att sjuksköterskorna i sitt sätt att ge omvårdnad till patienterna ofta bevarar 
ett traditionellt tillvägagångssätt vilket är associerat till en medicinsk behandling när det 
gäller mag- tarmskötsel och funktion. Detta reflekteras i den typ av frågor som 
sjuksköterskorna ställer vid ankomstsamtalen. Patienterna blir oftast tillfrågade om hur 
tarmen fungerar istället för vilka metoder de använder för att tarmen skall fungera. 
Alternativa metoder till medicinering såsom diet (exempelvis plommon, linfrö eller 
kostfiber), massage, olika övningar och örtpreparat tas antingen inte upp alls eller uppfattas 
inte ha en hög prioritet (Cadd et al., 2000). Detta menar uppsatsförfattarna är en brist hos 
sjuksköterskorna att de inte kan se till vidare perspektiv utan bara lutar sig tillbaka på 
medicinskt traditionella metoder och inte ser till individen. Sjuksköterskan bör inse vikten 
av de frågor som rör mag- och tarmvanor, dagliga rutiner, kost och vätskeintag. Vidare 
menar uppsatsförfattarna att det finns ett värde att i dialogen ta fram de bakomliggande 
orsaker som lett till patientens förstoppningsproblematik. Förstoppning är en subjektiv 
upplevelse som påverkar patienten på flera olika sätt och därmed bör patienten behandlas 
individuellt (Friedrichsen & Erichsen, 2004). En studie bekräftar och påvisar vikten av att 
sjuksköterskan har sådana faktorer i åtanke i möten med äldre människor. Då man funnit att 
depression, ångest och andra psykologiska faktorer kan förlångsamma passagen genom 
colon och minska aptiten. Ensamhet och sorg kan ha samma effekt och detta är ett vanligt 
tillstånd hos äldre människor som förlorar sina vänner genom dödsfall eller sjukdom, och 
kan ha en försämrad kontakt med barnen som är upptagna med sina egna liv. Faktorer i 
miljön kan även bidra till denna isolering, inklusive vinterväder, svårighet att få 
transportmedel eller rädsla för trafik (Eberhardie, 2003).   

 Forskarna Annells och Koch (2002 b) rekommenderar när det gäller äldre människor att  
uppmärksamma och ta tillvara deras livslånga erfarenhet av att ha skött sin mage, 
uppmärksamma deras tankar och attityder med respekt när de söker hjälp för sin 
förstoppningsproblematik ( Annells & Koch, 2002 b).  Eftersom förstoppning anses som 
både en fysisk och social dysfunktion, är det sjuksköterskorna som är på rätt plats för att ta 
hand om dessa patienters problem (Rigby & Powell, 2005). Uppsatsförfattarna menar att 
detta kan vara viktigt att ha i åtanke i det dagliga arbetet. Eftersom sjuksköterskorna är de 
som kommer patienterna nära i omvårdnaden på sjukhusavdelningarna, och även är de som 
möter patienterna på boenden eller i det egna hemmet.    

Hänsyn till patienternas kunskaper bör tas vid ankomstsamtal. Synen skiljer sig hos 
patienterna vad åtgärder och egenvård vid förstoppningsproblematik kan innebära.  Studien 
visar på att detta inte framkommer vid första mötet med patienen utan senare i dialogen. 
Det är viktigt för sjuksköterskan att försäkra sig om att de frågor som ställs och den 
terminologi som används förstås av patienten. Fastän läkaren och sjuksköterskan har 
vetskap om innebörden av förstoppning och omvårdnaden, är det inte alltid klart för 
patienten vad det betyder. Viktiga punkter som framträder är att sjuksköterskan har 
kunskapen om vilka frågor som bör ställas, hur hon/han skall fråga det och när hon/han 
skall sluta fråga. Eftersom det visar sig att patienten vid första samtalet ofta inte berättar allt 
om sin personliga mag- tarmvård. Detta för att få fram en adekvat och förståelig bild av 
patientens hälsometoder i dennes egenvård (Cadd et al., 1999). ”Det är viktigt att all 
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personal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inriktar sina insatser på 
sjukdomstillståndet”, (SOSFS 1993:17).  

Vikten av att ha tillgång till en handlingsplan innebär en trygghet både för sjuksköterskan i 
sitt omvårdnadsarbete men även för patienterna. Patienter med förstoppningsproblematik 
som sökte vård, upplevde själva en förlust av kontroll och fick panik, men även att 
sjuksköterskan saknade kontroll över situationen. En möjlighet att tillgodose patienternas 
förväntningar på vården, förbättra sjuksköterskornas omvårdnadsmöjligheter och både 
patientens och sjuksköterskornas trygghet i omvårdnaden kan vara införandet av en ned- 
skriven handlingsplan. Detta märkte sjuksköterskorna själva då de fann att de i den 
holistiska vården av svårt sjuka patienter, ofta förbisåg tarmskötseln (Dorman et al., 2004).   

Bekräftelsen av ett positivt resultat vid införandet av en handlingsplan ses i en studie där 
användandet av en handlingsplan sågs minska den sjukskötersketid som läggs på att bota 
och åtgärda förstoppning. Denna tid som sjuksköterskan har till sitt förfogande kan då 
istället användas bättre som i till exempel patientundervisning till både patienterna och 
deras familjer om förebyggande vid förstoppningsbesvär. Sjuksköterskan kan då även 
använda tiden till att assistera patienten i att upprätthålla kontrollen över sin mag- och 
tarmfunktion och därmed även bidra till att förbättra patientens livskvalitet (Robinson et al., 
1999). 

Uppsatsförfattarna fann att införandet av utarbetade handlingsplaner inom vården av 
patienter med förstoppningsproblematik kan bidra till ett förändrat närmande till patienterna. 
Dessa handlingsplaner kan öka vårdpersonalens medvetenhet om vikten av att förebygga 
och adekvat behandla förstoppning. Detta kan då leda till en beteendeförändring vilket ger 
sig till känna i ett mer rationellt användande av laxermedel. Handlingsplanerna bidrar till att 
dokumentationen kring förstoppningsproblematik kan förbättras genom att dess kvalitet och 
kvantitet ökar. Detta i sin tur ger då en förbättrad uppsikt av varje enskild patient samtidigt 
som det bidrar till en kvalitetssäkring i omvårdnaden. Detta kan leda till en ökad trygghet 
för sjuksköterskorna i och med att de har en genomarbetad och fungerande handlingsplan 
att tillgå samtidigt som patienterna slipper onödigt lidande genom att de i ett tidigt skede 
uppmärksammas vid eventuella tarmproblem. Vikten av dokumentationen påvisas även i 
författningarna :”Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen har att bedriva 
fortlöpande, systematiskt, och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete i vilket också ingår 
uppföljning av den egna verksamheten” (SOSFS 1993:17). 

Uppsatsförfattarna menar att det är viktigt med ett individuellt närmande för att patienten 
ska få en sån god omvårdnad som möjligt. Det är viktigt att sjuksköterskan 
uppmärksammar patienternas olika behov och vanor och se skillnader mellan patienter. 
Graden av fiber i kosten som personen kan ta till sig varierar efter patientens tillstånd likaså 
förmåga att ta till sig föda, graden av motion personen har möjlighet att utöva, möjlighet att 
gå på toaletten och andra faktorer berörande förstoppningsproblematik kan variera stort. 
Likaså kan förhållandet till laxermedel variera. Vikten av det individuella bemötandet 
kommer även fram i Friedrichsens och Erichsens (2004) undersökning om den upplevda 
erfarenheten hos patienter i palliativ omvårdnad. Denna bakomliggande forskning samt ett 
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medvetande av betydelsen av en handlingsplan hos sjuksköterskor, har på kliniken för 
palliativ vård LAH/Linnéa-enheten vid NSÖ, Närsjukvården i östra Östergötland, i sin tur 
lett till att man utarbetat en handlingsplan för hanterande av förstoppning. Denna innehåller 
riktlinjer för förebyggande och behandling i omvårdnaden kring förstoppningsproblematik. 
Riktlinjernas syfte är även att försäkra sig om att personalen har erforderlig kunskap och 
agerar efter enhetliga rutiner, samt att patienterna får adekvat information. I de framtagna 
riktlinjerna påvisas vikten av att sjuksköterskan har ett empatiskt förhållningssätt, då frågor 
som rör en människas avföringsvanor kan kännas generande. Bland behandlingsstrategierna 
finns även en icke medicinsk behandling såsom Dofilus, mesost, messmör och 
beröringsmassage noterade (Jönsson, Linnå, Aronsson, Erichsen & Appelquist, 2005).  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskan kan ge patienter med 
förstoppning en individuell omvårdnad. Uppsatsförfattarna finner sig ha fått svar på syftet 
genom att resultatet visar att sjuksköterskan genom att en god kommunikation kan skapa en 
relation där patienten får en möjlighet att öppet tala om sina förstoppningsproblem. 
Därigenom får sjuksköterskan en bild av hur denne skött sin mage tidigare. Patientens 
preferenser kan då dokumenteras i omvårdnadsjournalen och eventuellt inkluderas i 
framtida åtgärder. Handlingsplaner och bedömningsinstrument leder till större möjlighet till 
adekvat individuell omvårdnad och att på ett tidigt stadium kunna fånga upp de patienter 
som är i riskzonen för att bli förstoppade eftersom det då görs en personlig bedömning av 
varje enskilt fall. Information till patienten gör patienten medveten om den möjlighet till 
vård som finns och kan leda till att patienten görs delaktig och får möjlighet att påverka sin 
egen omvårdnad.    

Framtida forskning  

Avsaknaden av svenska riktlinjer för omvårdnaden av patienter med förstoppnings-
problematik, gällande sjuksköterskan, var uppenbar då uppsatsförfattarna endast fann ett 
fåtal artiklar som var vetenskapligt belagda rörande ämnet. Detta visar på vikten av att 
bedriva forskning runt detta ämne som trots sin låga status är ett allvarligt tillstånd vilket 
behöver tas på allvar. Finns även ett behov av kunskaper och utarbetade evidensbaserade 
riktlinjer i vården vilket torde vara till gagn för både patienter och sjuksköterskor.           
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Bilaga 1.  

Författare, år. Syfte  Metod Resultat  
Annells, M., & Koch, T.  
(2002 a).    

Syftet var att undersöka äldres 
upplevelser av extrem 
förstoppning.  

 Djupt semistrukturerad individuella 
intervjuer av nittio informanter. 
Deltagarna skulle ha 
förstoppningsfrekvens. 
Vara över 65 års ålder och bo 
hemma. 
Kvalitativ och delvis kvantitativ. 

Förstoppning orsakade deltagarna i 
studien mycket lidande och 
upplevdes vara stressande. 

Annells, M., & Koch, T. 
(2002 b).   

 Syfte var att undersöka 
patienternas erfarenhet av 
förstoppning och vilka 
behandlingsmetoder de använt sig 
av. 

 Djupt semistrukturerad individuella 
intervjuer av nittio informanter. 
Deltagarna skulle ha 
förstoppningsfrekvens. 
Vara över 65 års ålder och bo 
hemma. Kvalitativ och delvis 
kvantitativ. 

I det stora hela visar studien på att 
de äldre vill klarar sin förstoppning 
själv och att de ständigt söker 
lösningar för sina problem. Resultat 
visa även att laxermedel är den mest 
använda metoden för att klara av sin 
förstoppning men att de äldre 
upplever att de inte får någon bra 
hjälp för att bli guidade ur det som 
de upplever att vara ett träsk av 
laxermedel. 

Cadd, A., Keatinge, D., 
Henssen, M., O´Brien, L., 
Parker, D., Rohr, Y., 
Schneider, J., & Thompson, J. 
(2000).   

Syftet var att titta på vilken nivå 
som patienternas egna  preferenser 
för sin mag-tarm vård är 
inkluderade i omvårdnaden. 

Deskriptiv design samt ett 
frågeformulär användes för denna 
studie. Etthundra patienter inom den 
palliativa vården deltog studien under 
en tio månaders period. Medelåldern 
av de patienter som deltog i studien 
var sextiosju komma åttiosju år. 
Kvalitativ. 

Resultatet indikerar på att det inte 
fanns något större närmande till 
patienternas preferenser detta visar 
dokumentation angående 
patienternas mag-tarm skötsel vid 
inskrivningen på. 
Vidare visar resultaten att 
patienterna upplevde att deras 
preferenser inte inkluderades. 
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Författare, år Syfte Metod Resultat 
Dahl,W,.Whiting,S.,Healy,A., 
Zello, G., & Hildebrandt, S. 
(2003).   

Att undersöka om intagandet av 
ärtskalsmjöl ökar tarm funktionen 
hos långvårdspatienter och om 
användandet av laxermedel sjunker.

 
Etthundrafjorton patienter fick detta 
kosttillskott under sex veckor. 
Patienterna skulle kunna äta vanlig 
mat, det vill säga inga patienter som 
sond- matas eller patienter som fick 
palliativ vård deltog i studien. 
Jämförelse gjordes före och efter 
försöket. 
 Kvantitativ 

 Resultatet visade att detta tillskott 
av ärtskalsmjöl i maten gav en 
signifikant ökning av 
tarmaktiviteten men att 
användandet av laxermedel var 
oförändrat. 

Dorman, B-P., Hill, C., 
Mcgrath, M., Mansour, A., 
Dobson, D., Pearse, T., 
Singleton, J., Omoush,A., 
Barry, M., Colongon, A-R., 
Perez, M., Fitzgerald, D., & 
Zabala, M. (2004).  

. 

Syftet var att introducera riktlinjer 
för mag- tarmvård och utvärdera 
dessa. 

 Forskarna införde 
riktlinjer som visade på ett närmande 
för mag- tarm vård på nitton patienter 
som var inlagda på en 
intensivvårdsavdelningen I dessa 
riktlinjer fanns en algoritm och en 
visuell graderingsskala för att 
uppskatta mag-tarmaktiviteten.  
Kvantitativ. 

Införandet av dessa riktlinjer visade 
på ett förbättrande av mag- tarm 
vård. Dokumentationen kring detta 
område ökade samt att man såg ett 
annat användande av laxermedel. 

Ehrenberg, A., & Ehnfors, M. 
(1999).   

Syftet var att beskriva 
huvudproblem, behov och risker 
och omvårdnadsdiagnoser och att 
undersöka beskrivningar av några 
problem  funna i journaler på 
svenska vårdhem. 

Retroperspektiv studie. 
Slumpmässigt urval av 
etthundratjugo journaler från åtta 
olika svenska vårdhem granskades i 
denna studie. Medelåldern på de 
patienter vars journaler granskades 
var åttiotvå år. Kvantitativ.  

Resultatet visar på svagheter i 
sjuksköterskornas dokumentation. 
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Författare, år Syfte Metod Resultat 
Friedrichsen, M., & Erichsen, 
E. (2004).  

. 

Syfte var att beskriva upplevelsen 
av förstoppning hos patienter 
inom den palliativa vården. 

Fenomenologiskt närmande valdes 
för att nå kärnan av varje individs 
upplevelse. Intervjuerna var 
semistrukturerade enligt kvalitativ 
design. Strategiskt urval av elva 
patienter användes för att få 
informanter som kunde bidra med 
mycket information. Ålders vidden 
på informanterna var fyrtioåtta-åttio 
år. 
Kvalitativ. 

Erfarenheterna vid förstoppning 
beskrevs som en fruktansvärd 
upplevelse. Patienterna upplevde 
även vissa gånger att de inte blev 
tagna på allvar av personalen. 

McKenna, S., Wallis, M., 
Brannelly, A., & Cawood, J. 
(2001).   

Syftet var att denna studien 
utveckla ett protokoll för mag- 
tarm vård samt att samla in data 
för att sedan dra slutsatser för 
detta protokolls nytta på en 
intensivvårdsavdelning. 

Studien var gjordes på sextio 
patienter och var kvasiexperimentell 
den bestod av två delar. Den första 
delen så utvecklades mag- tarm 
protokollet och implanterades på 
avdelningen. Andra delen bestod av 
data samlades in av mag- tarm vård 
både före och efter implanteringen av 
detta protokoll. Kvantitativ. 

Resultatet indikerar på att efter 
införandet av detta protokoll så blev 
dokumentationen bättre och man fann 
ett närmande till patienternas mag- 
tarm vård. Sjuksköterskornas 
omvårdnadsåtgärder dokumenterades 
även till större utsträckning. 

Richmond, J., & Devlin, R. 
(2003).    

Syftet var att undersöka på vilken 
kunskapsnivå sjuksköterskornas 
hade kring förstoppning 

Frågeformulär användes i denna 
studie av icke experimentell design. 
De skickades ut till tolv 
specialistavdelningar. Totalt deltog 
etthundratrettio sjuksköterskor i 
studien. Kvantitativ 

Resultat visar på luckor i 
sjuksköterskornas kunskap angående 
förstoppning men visade också på att 
kunskapen varierade beroende på 
vilken specialitet man arbetade inom. 

Sanburg, A., McGuire, T., & 
Lee, T. (1996). 

Syftet med studien var att för-
bättra hanteringen av 
förstoppning hos patienter genom 
en utbildningskampanj riktad till 
sjuksköterskor, samt införandet 
av handlingsplan. 

Data samlades in angående 
laxermedelsanvändande och 
mängden kostfiber i maten på två 
rehabiliteringsavdelningar. 
Kvantitativ. 

Resultatet visade på att 
sjuksköterskorna använde ett mer 
lämpligt sätt att administrera 
laxermedel efter kampanjen. Samt att 
patienterna ökade sitt kostfiberintag. 
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Författare, år Syfte Metod Resultat 
Selig, H., & Boyle, J. (2001).  

. 

Syftet var att genom olika 
interventioner minska antalet 
medicinska produkter som 
användes vid förstoppning. 

Ett program utvecklades genom att 
personalen på en långvårdsavdelning 
i större utveckling arbetade med: 
Motion, protokoll över olika 
medicinska interventioner, 
naturmedel samt vätska. Kvantitativ. 

Genom införande av programmet så 
kunde forskarna se att kostnaderna för 
laxermedel minskade med sjuttionio 
procent samt att antalet som klarade 
sig utan laxermedel hade stigit.   

Shaw,C., Williams, K., & 
Assassa, P. (2000).   

Syftet var att synliggöra 
patienternas upplevelse av de 
sjuksköterskor som 
specialutbildats i inkontinens. 

Djupa kvalitativa intervjuer som 
utfördes av utbildade intervjuvare. 
Dessa intervjuer gjordes på tjugotre 
patienter. Informanternas 
medelåldern var femtioåtta år. 
Kvalitativ. 

Huvudfynden var relaterad till 
interpersonella färdigheter och 
yrkestekniska färdigheter och hur 
dessa  påverkade inkontinens 
behandlingen. 

Wisten, A., & Messner, T. 
(2004).   

Syftet var att studera effekten av 
en daglig konsumtion av en frukt- 
och fiberrik gröt. 

Experimentell design. Tjugo personer 
deltog i studien. Slumpmässig 
indelade i en kontroll grupp och en 
experimentell grupp. Tio personer 
fick denna gröt medan den andra 
gruppen behöll sina ordinarie 
frukostvanor. Patienter med afasi, 
dysfagi, och patienter som var 
dementa uteslöts ur studien.. 
Medelåldern på denna patientgrupp 
var åttio år. Kvantitativ. 

Patienterna som var i experiment 
gruppen hade daglig defekation utan 
laxermedel i upp till sjuttiosex 
procent i jämförelse till tjugotre 
procent i kontrollgruppen. Studien 
visar även på ett ökat välbefinnande i 
experimentgruppen.  

Zernike, W., & Henderson,A. 
(1999).  

Syftet var att utvärdera en 
riskuppfattningsskala gällande 
förstoppning. 

Riskuppfattningsskalan kom att 
användas på en akutavdelning med 
trettio platser. Patienterna delades in i 
tre olika grupper beroende av vilken 
risk de hade att utveckla 
förstoppning. Kvantitativ. 

Resultaten visar på att inom medium 
risk patienterna blev det endast en 
marginell skillnad av incidenter 
medan incidenter av förstoppning i 
hög riskgruppen sjönk från sjuttiofem 
procent till trettiofem procent. 
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