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SAMMANFATTNING 

Många patienter som genomgår en flexibel bronkoskopiundersökning på 

operationsavdelningen känner sig inte tillfredsställda med upplevelsen. Syftet med 

denna studie var att undersöka vilken forskning som är gjord på patienternas 

komfort och känsla av tillfredsställelse under en bronkoskopiundersökning. 

Studien är genomförd som en litteraturstudie. Sökning har gjorts i olika databaser 

som Cinahl, PubMed och PsykINFO med nyckelord som bronchoscopy, 

patientsatisfaction, adult, anesthesia local, information service och psyocological 

stress. Efter sökningen valdes åtta studier ut för analys. Resultatet av studien 

visade på ett antal faktorer som i olika grad påverkade patienternas känsla av 

komfort och tillfredsställelse under bronkoskopiundersökningen. De flesta studier 

visade att sedering är positivt för patienttillfredsställelsen. Sedering gavs med bl.a. 

Propofol, Ketamine, Midazolam, Alfentanil, eller lustgas – i olika kombinationer 

eller var för sig. All typ av sedering var positivt för patienterna men vissa metoder 

var bättre än andra. Även att lyssna på musik under pågående 

bronkoskopiundersökning visade sig ha positiva effekter för patienterna. 

Sammanfattningsvis visade resultatet att sedering i någon form under en 

bronkoskopi var bra för patienternas komfort och känsla av tillfredsställelse men 

dessutom var en viktig faktor anestesisjuksköterskans bemötande och 

omhändertagande . Även informationen inför undersökningen var viktig för 

patienternas upplevelse av tillfredsställelse. 

 

 

 

Nyckelord: Komfort, tillfredsställelse, upplevelse, bemötande, bronkoskopi, 
anestesisjuksköterska, sedering. 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING 1 

Bronkoskopi som undersökningsmetod 1 

Bronkoskopi i lokalanestesi 1 

Bronkoskopi i sedering 2 

Läkemedel som ges under bronkoskopiundersökning 2 

Anestesisjuksköterskans roll 2 

Vårdandet 3 

Patientens upplevelse 3 

Teoretisk referensram 4 

SYFTE 5 

METOD 5 

Datainsamling 5 

Databearbetning 6 
Kvalitetsbedömning 6 
Analys 6 

RESULTAT 7 

Negativa faktorer 7 
Hosta 7 
Smärta 8 
Illamående / kräkning 9 
Andningsbesvär 9 
Ångest 9 

Positiva/Negativa faktorer 10 
Upprepa undersökningen 10 
Uppvaknande/återhämtning 10 
Tidigare genomgången bronkoskopi 11 
Amnesi/drömmar 11 

Positiva faktorer 11 
Undersökningstider 11 
Information/bemötande 11 

DISKUSSION 12 

Metoddiskussion 12 

Resultatdiskussion 13 

KONKLUSION 15 

BILAGEFÖRTECKNING 19 



 

1 
 

 

INLEDNING  
I vårt yrke som anestesisjuksköterskor möter vi patienter som ska genomgå 
bronkoskopi i lokalbedövning. Gemensamt för många av dessa patienter är att de 
upplever rädsla och har mycket frågor eftersom de tidigare varit på mottagningen 
och haft en obehaglig upplevelse av bronkoskopiundersökningen. Bronkoskopi 
görs oftast i diagnostiskt syfte och kan ibland leda till att patienterna får veta att 
de har lungcancer. Undersökningen kan i vissa moment vara besvärlig för 
patienten. I arbetet som anestesisjuksköterska känns det viktigt att ge patienten en 
god vård i samband med bronkoskopiundersökningen. Vår uppfattning är att 
många patienter tycker det är obehagligt och stressande med upplevelse av hosta, 
andnöd, ångest och panikkänsla. Genom att undersöka vilken forskning som är 
gjord på patienternas upplevelse av komfort och känsla av tillfredsställelse under 
en bronkoskopiundersökning vill vi se vad som utifrån vetenskapliga belägg kan 
göras för att öka patienternas komfort under pågående undersökning. Det finns 
olika medicinska metoder för att lindra upplevelsen av 
bronkoskopiundersökningen. Stor betydelse för patientens känsla av komfort och 
tillfredsställelse har anestesisjuksköterskan och hans/hennes bemötande och 
omhändertagande. Syftet med studiens resultat är att det ska bidra till 
kvalitetsutveckling genom att patienterna får en ökad komfort och känsla av 
tillfredsställelse under bronkoskopiundersökningen på operationsavdelningen. 
Därmed leder studien också till att oron minskar inför en eventuell upprepning av 
bronkoskopiundersökningen. Litteraturstudien leder till att 
anestesisjuksköterskorna får ökad förståelse för patienternas upplevelse av 
komfort och kan på så sätt hjälpa patienten att känna tillfredsställelse vid 
hemgång. 

BAKGRUND 

Bronkoskopi som undersökningsmetod 
En diagnostisk bronkoskopi är en undersökning av luftrören där ett speciellt böjlig 
instrument med kamera förs ner för att inspektera luftrörens väggar. Bronkoskopet 
förs vanligen ner genom näsan men kan också föras ner via munnen vilket ger 
stora problem med smärtupplevelser i näsan, kräkreflexer och hosta. 
Bronkoskopet förs vidare ner mellan stämbanden i luftstrupen och ger ytterligare 
besvär med hosta. Bronkoskopiundersökningen görs många gånger på en 
lungmottagning där patienternas möjligheter till att få lugnande medel är 
begränsade. Patienter som inte klarar av att genomgå bronkoskopiundersökningen 
på mottagningen remitteras till operationsavdelningen via öronmottagningen. 
Bronkoskopiundersökningen görs för att leta efter tumörer, främmande kropp, 
infektioner och tuberkulos. Ibland sövs och intuberas dessa patienter (Halldin & 
Lindahl, 2005). 

Bronkoskopi i lokalanestesi  
Alla patienter som genomgår en bronkoskopiundersökning utan att vara helt sövda 
får någon form av lokalbedövning, vilken sprejas efterhand som bronkoskopet 
förs längre och längre ner i luftvägarna(1177, 2010). Lokalanestesi i luftvägarna 
syftar till att minska patientens obehag och att dämpa svalg-, kräk- och hostreflex. 
Det går inte att ge fullständig bedövning genom blockad av enstaka nerver utan 
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 lokalbedövning måste sprejas stegvis på vägen ner i luftvägarna (Halldin & 
Lindahl, 2005). 

Bronkoskopi i sedering 
På operationsavdelningar finns möjligheter att erbjuda patienter sederande 
läkemedel. Administrering av dessa läkemedel kan leda till att patienterna 
upplever en högre tillfredsställelse och komfort vid en bronkoskopiundersökning. 
Det innebär att patienten får lugnande medel som gör att host- och kräkreflexen 
samt smärtupplevelsen ökar tillfredställelsen medan andningen bibehålls. Detta 
gör att bronkoskopiundersökningen upplevs som mer komfortabel. Användande 
av dessa läkemedel kräver kvalificerad personal och lämplig 
övervakningsutrustning, t.ex. pulsoximetri, blodtryckskontroll och övervakning av 
andningen. En annan form av övervakning är BIS (bispectralt index), vilken mäter 
hjärnaktivitet under anestesi. Önskat anestesidjup kan titreras (dosera långsamt för 
att få önskad effekt) fram med hjälp av BIS (Halldin & Lindahl, 2005). 

Läkemedel som ges under bronkoskopiundersökning 
Propofol är ett narkosmedel som används vid start av narkos eller som sedering 
eftersom det är lugnande. Medvetandet sänks eller försvinner och det är viktigt att 
ha kontroll över andningen och cirkulationen. Därför skall preparatet endast 
hanteras av personal på anestesi eller intensivvårdsavdelning. Utrustning för 
återupplivning skall alltid finnas tillgänglig när dessa preparat används. 
Midazolam är ett sederande medel som måste titreras långsamt för att få rätt 
effekt. Det går att använda både som premedicinering och sedering i samband 
med bronkoskopiundersökningen. Det kan ges både till barn och vuxna. 
Patienterna kan få minnesluckor av bronkoskopiundersökningen när de har fått 
Midazolam. Fentanyl är en opioid och bör endast administreras av erfaren 
anestesipersonal. Beredskap för intubation måste finnas tillgänglig. Preparatet kan 
användas i samband med sedering där det finns adekvat övervakning. Alfentanil är 
ett analgetikum som används till korta ingrepp eftersom effekten är kortvarig. Det 
kan också ge andningsdepression vilket kräver adekvat utbildad personal som 
övervakar patienten och kan stötta andningen vid behov. Ketamin är ett medel 
som har många användningsområden inom akutsjukvård. Vid låga doser kan det 
verka smärtstillande utan att ge sömn, vid högre doser ger preparatet fullgod 
anestesi och analgesi. Ketamin stimulerar det sympatiska nervsystemet och 
bibehåller blodtrycket stabilt under induktion vid operation och används ofta till 
hypovolema patienter med cirkulationssvikt. Nackdelarna är att Ketamin kan ge 
mardrömmar och därför bör kombineras med Midazolam för att få amnesi. Detta 
är orsaken till att det inte används i så hög grad (Fass, 2010). Lustgas används för 
inhalation och har hög analgetisk effekt (Halldin & Lindahl, 2005). 

Anestesisjuksköterskans roll 
Anestesiologi kommer från grekiskan an (och eller icke) aistehesis (känsel) och 
logos (lära). Anestesiologi är ett samlingsbegrepp för den medicinska specialiteten 
och vetenskapen som sysslar med narkos, bedövning, intensivvård samt utredning 
och behandling av smärta. Anestesiformerna omfattas av narkos (av grek.narkosis 
= bedövning) och lokalbedövning i olika former. Anestesisjuksköterskan är en 
specialistutbildad sjuksköterska som självständigt sederar söver och smärtstillar 
patienter (Halldin & Lindahl, 2005). Anestesisjuksköterskans roll är att bedöma, 
värdera och dra slutsatser av patientens resurser och behov. Utifrån detta kan hon 
hjälpa patienten att känna en ökad tillfredsställelse och komfort under operationen 
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 (SSF, 2008). Det är i regel han/hon som tar emot patienterna när de kommer till 
operationsavdelningen. Det är korta möten där han/hon snabbt måste bilda sig en 
uppfattning om varje patient och just den patientens känslor och behov. 
Hans/hennes omhändertagande vid ankomsten och senare inom operationsenheten 
har mycket stor betydelse för patientens totala upplevelse av den perioperativa 
processen. Många patienter känner sig rädda och ängsliga och 
anestesisjuksköterskan är den person man "överlämnar" sig åt inför 
undersökningen eller behandlingen. Bronkoskopi är en undersökning som kan 
innebära psykiskt och fysiskt lidande vilket kan vara förknippat med tidigare 
positiva eller negativa upplevelser. Många patienter känner sig utlämnade och 
utan egen kontroll i den utsatta situationen Allt detta leder till att patienterna 
känner lägre tillfredsställelse och komfort. Anestesisjuksköterskan blir ofta den 
person patienten kommunicerar med vid bronkoskopiundersökningen och många 
känner sig beroende av honom/henne. Det är därför en mycket viktig uppgift att 
kunna förmedla trygghet till patienten, att på kort tid bilda sig en uppfattning om 
patientens fysiska och psykiska tillstånd. Anestesisjuksköterskan har också ansvar 
för patientens läge på operationsbordet så att patientskador undviks. Att se till så 
att patienten känner komfort och tillfredsställelse är en viktig del i 
anestesisjuksköterskans arbete. (Halldin & Lindahl, 2005). Tillfredsställelse 
innebär att göra någon tillfreds, nöjd och belåten genom att uppfylla 
vederbörandes behov, krav och förväntningar. Ordet komfort kommer från 
engelskans comfort och betyder angenäm, känna sig bekväm och trygg (Svenska 
Akademins ordlista, 1991). 

Vårdandet 
Ett personligt engagemang från vårdaren i patientrelationen leder till det äkta och 
öppna mötet. Det ger en känsla av värme och närhet och ger patienten möjlighet 
att öppna sig vilket i sin tur förmedlar hopp och tillit och leder till ett givande 
samarbete mellan patient och vårdare. När patienten känner att 
anestesisjuksköterskan engagerar sig i honom/henne ökar deras känsla av 
tillfredsställelse och komfort.  Ett gott och professionellt vårdande förhållningssätt 
innebär att vårdaren måste uppmärksamma och förstå sig själv och sina 
upplevelser. Genom detta kan han/hon även vara öppen för patienten och dennes 
upplevelse. Människosynen är ett centralt begrepp i världsbilden när det gäller 
vård och vårdande. Det är viktigt att reflektera över individens tillvaro och vilka 
villkor som påverkar hans/hennes nuvarande situation. Bilden av en människa blir 
inte fullständig utan hennes egen beskrivning av sig själv, sin kropp och sin 
livsvärld (Dahlberg, 1997).  

Patientens upplevelse 
Många patienter som ska genomgå en bronkoskopiundersökning upplever inte 
komfort och tillfredsställelse. De flesta patienter som ska genomgå en 
bronkoskopiundersökning känner någon form av rädsla och oro. För att 
patienterna ska känna sig mer komfortabla i samband med 
bronkoskopiundersökningen är det viktigt att de slipper bekymmer med bland 
annat oro, ångest, smärta och hosta. Ett sätta att öka komforten är att ge 
patienterna sederande läkemedel men stor betydelse har också 
anestesisjuksköterskans bemötande av patienten. Kan ovan nämnda bekymmer 
minskas så ökar komforten och därmed tillfredsställelsen för patienterna 
(Silvestri, Vincent, Wahidi, Robinette, Hansbrough, & Downie, 2010). Poi, 
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 Chuah, Srinivas och Liam, (1998) visar i sin intervjustudie att de flesta patienter 
först och främst är rädda för att känna smärta under en bronkoskopiundersökning. 
Därefter kommer rädslan för att känna andningssvårigheter, obehag i halsen, fynd 
vid undersökning och följderna av dessa. Kvinnor och yngre personer angav 
oftare en rädsla inför bronkoskopiundersökning. De flesta ville ha någon form av 
sedering (Poi et al.1998). Enligt Barlési, Dissard-Barriol, Gimenez, Doddoli, 
Greillier och Kleisbauer, (2003) överskattar sjukvårdspersonalen ofta nyttan av 
lokalanestesi. Många patienter upplever att undersökning med fiberbronkoskopi är 
svårt att tolerera, då de känner ångest och rädsla för att inte få luft under 
bronkoskopiundersökningen. Patienterna i studien av Lechtzin, Rubin, White, 
Jenckes och Diette, (2002) var kritiska till informationen och den långa väntetiden 
före och efter bronkoskopiundersökningen på sjukhuset. Det visar sig också att  
71 % av patienterna skulle komma tillbaka för att göra en ny  
bronkoskopiundersökning om det var behov av detta. Patienterna fick 
lokalbedövning och Fentanyl och/eller Midazolam. Patienter som upplevde smärta 
när bronkoskopet fördes in genom näsan och att lokalbedövningen smakade illa 
var mindre villiga att genomgå ytterligare bronkoskopiundersökningar om det 
behövdes (Lechtzin et al. 2002). En studie av Gonzalez, De-La-Rosa-Ramirez, 
Maldonado-Hernandez och Dominguez-Cherit, (2003) visade att sex av nio 
patienter som fick sedering med propofol tillsammans med lokalanestesi inte 
upplevde någon smärta eller kvävningskänsla. De som inte fick någon sedering 
med propofol utan bara fick lokalanestesi upplevde smärta och/eller 
kvävningskänsla. Åtta av nio patienter som fick Propofol hade total amnesi av 
bronkoskopiundersökningen medan de som inte fick någon sedering kom ihåg 
allt. Informationen till patienterna inför bronkoskopiundersökningen är av stor 
betydelse för komforten. En studie av Park, Ryu, Lee, Yim, Yoo, Kim, Han, Shim 
och Yang, (2010) visar att många patienter önskade mer information om hela 
sjukhusvistelsen i samband med bronkoskopiundersökningen, samt vad det 
innebar och mindre information om den tekniska delen gällande själva 
bronkoskopin. När patienten fick mer information och tillfälle att ställa frågor 
ökade patienttillfredsställelsen. 

Teoretisk referensram  
Anestesisjuksköterskans roll är att identifierade patientens omedelbara 
omvårdnadsbehov. Det handlar om korta möten. Vid dessa korta möten är det 
viktigt med en god kommunikation mellan patient och anestesisjuksköterska för 
att patienten ska känna tillfredsställelse inför den kommande 
bronkoskopiundersökningen. Anestesisjuksköterskan måste på kort tid bilda sig 
en uppfattning om patienten och dennes behov i samband med vistelsen på 
operationsavdelningen. Detta bidrar till att patienten känner en ökad komfort och 
tillfredställelse. Patienten blir hjälpt på ett professionellt sätt genom att 
anestesisjuksköterskan hjälper patienten att känna tillit, förtroende och trygghet 
inför undersökningen (SSF, 2008). Ida Orlandos omvårdnadsteori har valts som 
teoretisk referensram. Hon har en humanistisk och dynamisk människosyn som 
framhäver det enskilda och individuella hos varje människa. Orlando (Selanders, 
Schmieding, & Hartweg, 1995) skiljer på automatiska handlingar samt medvetna 
och ändamålsenliga handlingar. Automatiska handlingar grundar sig på rutiner, 
inte patientens behov, och är därmed inte professionella. Medvetna och 
ändamålsenliga handlingar baseras på patientens identifierade behov. Orlandos 
metod beskriver en interaktionsmodell där patientens beteende leder fram till att 
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 sjuksköterskan identifierar patientens behov. Det kan sjuksköterskan göra genom 
att ställa sig frågorna: Vad ser jag? Hur beter sig patienten, verkar han lugn eller 
orolig? Vad tänker jag? Sjuksköterskan tolkar patientens beteende utifrån sin egen 
erfarenhet och professionella kunskaper, vad känner han/hon inför det? Vad 
känner jag? Sjuksköterskans handlingar baseras på det identifierade behovet hos 
patienten. Tillsammans med patienten bekräftas eller korrigeras hans/hennes 
uppfattning. Vad gör jag? Sjuksköterskan utför lämpliga handlingar efter att ha 
fastställt patientens hjälpbehov. Patienten kan inte alltid förstå sina egna behov i 
den främmande värld som operationsavdelningen utgör. Orlandos metod bygger 
på samspel och kommunikation(Selanders et.al., 1995). Detta är av betydelse vid 
tex en fiberbronkoskopi där patienten medverkar för att undersökningen skall gå 
att genomföra på ett tillfredsställande sätt. Medverka innebär i detta sammanhang 
att följa uppmaningar som t ex andas lugnt och slappna av för att undersökningen 
skall kunna genomföras. Anestesisjuksköterskans uppgift blir att stötta patienten 
genom att lindra obehagen vid undersökningen (Halldin & Lindahl, 2005).  

Problemformulering 
Patienter som ska genomgå en bronkoskopi är ofta rädda och oroliga. De är 
framförallt rädda för smärta, att de ska uppleva andningsbesvär samt de eventuella 
fynd som bronkoskopiundersökningen kan leda till. Det är därför angeläget att 
göra en studie om detta för att finna faktorer som påverkar känslan av komfort och 
tillfredsställelse i samband med bronkoskopiundersökningen. 

SYFTE  
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar 
tillfredsställelsen och komforten hos patienten vid en bronkoskopiundersökning. 

METOD  
Studien är gjord som en litteraturstudie med artikelgranskning. En systematisk 
litteraturstudie valdes för att sammanställa tidigare kunskap. Studien är utförd 
genom att insamlade artiklar har granskats och analyserats med inspiration av 
Burnards innehållsanalys (1996) för att sedan sammanställas i ett resultat. Till 
hjälp för granskningen har bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
enligt Carlsson och Eiman, (2003) använts. Enligt Forsberg och Wengström, 
(2003) innebär en litteraturstudie att systematiskt söka och kritiskt granska och 
sammanställa litteraturen inom ett valt problemområde. Utifrån detta kan svar ges 
på många kliniska frågeställningar som t.ex. vad fungerar bäst och är mest 
effektivt? Kan en viss behandling eller åtgärd rekommenderas, finns det 
vetenskapligt stöd? 

Datainsamling 
Sökning har gjorts gemensamt och enskilt i olika omgångar för att få sökningen så 
bred som möjligt. Artiklar har sökts i databaserna Cinahl, PubMed och PsykINFO 
då dessa har medicinsk och omvårdnadsvetenskaplig inriktning. MeSHtermer med 
sökord som bronchoscopy, patient satisfaction, adult, anesthesia local, information 
service och psycological stress i olika kombinationer med hjälp av de Booelska 
sökorden AND och OR har använts. Inklusionskriterierna var vetenskapliga 
artiklar från 1995-2010 skrivna på engelska. Åren 1995-2010 valdes för att 
artiklar hittades som svarade mot syftet. Vissa sökord gav många träffar. Dessa 
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 kombinerades med ytterligare sökord för att minska antalet träffar och rikta 
sökningen mot syftet. Patienter i studien skulle vara över 18 år. 
Exklusionskriterierna var sövda patienter och stel bronkoskopi. Sökningarna i 
Cinahl och PubMed gav flest träffar och dessa finns redovisade i 
litteratursökningstabellen (bilaga 1 Litteratursökning.). Sökningarna i PsykINFO 
resulterade inte i några artiklar som svarade mot syftet. Sökningar gjordes vid 
olika tillfällen med samma sökord för att se om artikelsamlingen kunde utökas 
med nyinkomna artiklar, dock resulterade sökningen i samma artiklar. 
Genomgång av artiklarnas referenslistor resulterade i en intressant artikel som 
användes till resultatet. De funna artiklarnas abstrakt lästes igenom och de som 
svarade mot syftet valdes ut för granskning och artikeln granskades i sin helhet. 
Detta gjordes enskilt och därefter tillsammans för att se att tolkningarna av 
artiklarna var lika. Artikelsökningarna resulterade i både kvalitativa och 
kvantitativ studier. Endast kvantitativa studier valdes ut för granskning. Detta på 
grund av att det endast framkom en kvalitativ studie vid sökningen. Den studien 
visade sig lämplig att istället använda som referens i diskussionen. Till slut 
återstod åtta artiklar som gick vidare till kvalitetsbedömning. Artiklarna 
sammanfördes i en artikelöversikt. (Bilaga 2 Schema över sammanställda 
artiklar). De åtta utvalda studierna var gjorda i Japan, Sydkorea, Storbritannien, 
USA, Australien och Schweiz, publicerade mellan 1995 – 2010 (se bilaga 2). 

Databearbetning 

Kvalitetsbedömning 
Kvalitetsbedömning av de åtta kvantitativa artiklarna gjordes med hjälp av 
granskningsprotokoll för att bedöma vetenskaplighet och kvalitet hos kvantitativa 
studier enligt Carlsson och Eiman (2003). De granskade studierna har poängsatts 
enligt fastställda kriterier i en bedömningsmall för kvantitativa studier (se bilaga 
3, bedömningsmall för studier med kvantitativ metod). Viss modifikation gjordes 
av bedömningsmallen för att den skulle passa studien och bli mera tillförlitlig i 
kvalitetsbedömningen. Modifieringen bestod i att utesluta frågor om lungcancer, 
etiska aspekter och confounders som fanns i protokollet. Dessa frågor tas inte upp 
i de funna artiklarna och är därmed inte av betydelse för resultatet åtta kvantitativa 
studier poängsattes. Summan räknades om i procent och graderades i en skala I-
III. Studier med kvalitetsmässig gradering av tillförlitlighet enligt följande: Grad I 
80-100 %, Grad II 70-79 %, Grad III 60-69 %. Bedömningen av tillförlitligheten 
resulterade i att alla åtta artiklarna bedömdes som Grad I eller II och kunde 
därmed gå vidare till analys. Av dessa artiklar var sex grad I och två grad II. 
Dessa artiklar svarade också mot syftet. Ingen artikel uteslöts vid 
kvalitetsbedömningen. 

Analys 
Inspirationen hämtades från Burnards fyrstegs metod. De utvalda artiklarna lästes 
igenom i sin helhet för att se om de svarade mot syftet. Därefter lästes artiklarnas 
resultat igenom flera gånger av varje författare för att få så god förståelse som 
möjligt. Enligt. Willman, A., Stoltz, P.& Bahtsevani, 2006) får granskningen större 
tillförlitlighet om den utförs av minst två oberoende granskare som sammanför 
tolkningarna. I artiklarnas resultat lyftes meningsbärande enheter (se bilaga 4) 
som motsvarade syftet ut och skrevs ner på papper. Dessa enheter jämfördes, 
komprimerades, kodades och sorterades in i grupper efter kod. Grupperna delades 
in i kategorier, i detta fall olika faktorer som hade betydelse för patienternas 
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 upplevelse av komfort och tillfredsställelse under bronkoskopiundersökningen. 
Totalt blev det elva faktorer fördelat under tre huvudkategorier. De bildade 
kategorierna speglade studiens syfte. Efter indelningen i kategorier hade elva 
faktorer som identifierats som påverkade patienternas komfort och 
tillfredsställelse. Faktorer som framkom i studien var hosta, smärta, 
illamående/kräkning, andningsbesvär, ångest, upprepa undersökningen, 
uppvaknande/återhämtning, tidigare genomgången bronkoskopi, 
amnesi/drömmar, information/bemötande och undersökningstider. Dessa 
sammanställdes i en tabell som redovisas (se bilaga 5), faktorer som påverkar 
komfort och tillfredsställelse - förekomst i artiklarna. Efter analysen söktes svar 
och förklaringar på studiens frågeställning ur kategorierna. Resultatet bygger på 
dessa svar och förklaringar (Burnard, 1996).  

RESULTAT 
I artiklarna återfanns elva faktorer som på olika sätt påverkade patientens känsla 
av komfort och tillfredsställelse. Förekomsten av faktorerna i artiklarna visas i en 
tabell (se bilaga 5). Faktorerna har delats in under tre huvudkategorier, negativa, 
positiva/negativa eller positiva. De redovisas nedan under dessa rubriker. 

Negativa faktorer 

Hosta 
Hosta var ett stort problem för patienter som genomgår bronkoskopiundersökning. 
En studie av Hirose, Okuda, Ishida, Sugiyama, Kusumoto, Nakashima, Yamaoka, 
& Adachi, (2008) visade att 86 % av patienterna besvärades av hosta vilket hade 
negativ inverkan på patientens upplevelse av komfort och därmed känslan av 
tillfredsställelse.  

Studier har gjorts där olika läkemedel givits för att minska patienternas besvär av 
hosta i samband med undersökningen. I studien av Houghton, Ragurham, 
Sullivan, & O´Driscoll, (2004) uppgav operatören som också fick svara på en 
enkät att hostan minskade markant när patienterna fick Alfentanil jämfört med 
Midazolam. Av de som fick Alfentanil hade 29 % ingen hosta och 19 % lite hosta 
medan av de som fick Midazolam hostade 7 % inte alls medan 39 % hostade lite. 
Resten av patieterna i båda grupperna hostade mer eller mycket mer. Resultatet 
visade att det var fler patienter i Alfentanilgruppen som inte besvärades alls av 
hosta.  

I en studie av Atassi et al. (2005) ingick 206 patienter. Dessa delades in i två 
grupper med 103 i varje. Den ena gruppen fick lustgas i kombination med syrgas 
vilket gjorde att förekomsten av hosta minskade i jämförelse med dem i 
kontrollgruppen som endast fick syrgas. I lustgasgruppen hade 8 patienter mycket 
hosta medan dubbelt så många hade hosta i kontrollgruppen. I lustgasgruppen 
uppgav 22 patienter att de inte hade någon hosta alls medan motsvarande siffra för 
kontrollgruppen var hälften, alltså 11. Mindre besvär med hosta bidrog till att 
patienterna upplevde en högre komfort. 

Musik under pågående bronkoskopiundersökning kunde påverka förekomsten av 
hosta enligt Dubois, Bartter, & Pratter, (1995). Patienterna, totalt 49, fick 
lokalbedövning och 21 fick lyssna på musik medan 28 inte fick lyssna på musik. 
Vid behov fick patienterna sedering med Midazolam. I gruppen som inte fick 
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 lyssna på musik behövdes mer sedering till vissa patienter, 3,19 mg i genomsnitt 
medan det i musikgruppen behövdes mindre, 2,81 mg. Efteråt framkom att de som 
lyssnat på musik hade haft mindre besvär av hosta än de som inte fått lyssna på 
musik. Detta gjorde att patienterna i musikgruppen uppgav en något högre känsla 
av komfort än de i icke musikgruppen. 

En jämförelse av Midazolam och Propofol som sedering vid 
bronkoskopiundersökning gjordes av Clark, Licker, Younossian, Soccal, Frey, 
Rochat, Diaper, Bridevaux, & Tschopp, (2008). Studien visade att förekomsten av 
hosta inte var mindre beroende på vilket medel som användes till sederingen. 
Patienterna angav besvär av hosta som 18,4 respektive 18,0 på VAS-skalan 0-100 
efter 60 min. 

Smärta 
Det finns olika typer av smärta som kan besvära patienter som genomgår en 
bronkoskopiundersökning. En studie av Hirose et al. (2008) visade att 33,3 % av 
patienterna hade smärta i hals och svalg. 32,6 % hade smärta i bröstet samt 62,8 % 
hade smärta när de svalde. Detta bidrog till att graden av komfort för patienterna 
blev lägre.  

I andra studier har jämförelser gjorts mellan olika metoder för att lindra bl a 
smärtan hos dessa patienter. I en studie av Houghton et al. (2004) jämfördes 
sedering med antingen Alfentanil (40 patienter) eller Midazolam (29 patienter). 
Det visade sig att 43 % av dem som fick Alfentanil och 50 % av dem som fick 
Midazolam inte kände smärta i halsen. Ännu större effekt sågs på smärtan i näsan 
där 75 % av dem som fick Alfentanil och 56 % av dem som fick Midazolam inte 
kände någon smärta. 

En jämförelse mellan sedering med Midazolam och Propofol gjordes i en studie 
av Clark et al. (2008). Mätning gjordes med VAS-skala graderad från noll (ingen 
smärta) till tio (värsta tänkbara smärta). Dessa mätningar gjordes 60 minuter 
respektive 24 timmar efter avslutad bronkoskopiundersökning. Smärta angavs till 
8,8 i Midazolamgruppen och 3,9 i Propofolgruppen efter 60 minuter och efter 24 
timmar angavs 8,1 respektive 4,8. Sammantaget i denna studie kände patienterna 
att de tolererade undersökningen bättre om de fått Propofol samt att de kände en 
högre komfort även efter 24 timmar. 

En annan metod som kan användas för att minska smärta vid 
bronkoskopiundersökning är inandning av lustgas och syrgas. 206 patienter 
uppdelade i två lika stora grupper fick antingen andas in en blandning av lustgas 
och syrgas eller endast syrgas. Efter bronkoskopiundersökningen fick patienterna 
svara på förekomsten av smärta i näsan. Det visade sig att nässmärtan var lägre i 
gruppen som fått lustgasblandningen. Av de som fått lustgas hade 51 patienter 
ingen smärta i näsan, 49 hade lite medan det i kontrollgruppen var 39 patienter 
som inte hade smärta, 75 hade lite och nio hade mycket smärta.  

Det mest obehagliga momentet för patienterna var själva införandet av 
fiberbronkoskopet i näsan. Trots att alla patienter fått sedering med Fortalgesic 
uppgav 70 % att det känt obehag då bronkoskopet introducerades i näsan (Hirose 
et al. 2008). Så var också fallet i studien av Attassi et al. (2005) där hälften av 
patienterna fick sedering med lustgas. Både de sederade patienterna och de i 
kontrollgruppen upplevde införandet av bronkoskopet som mest obehagligt. 
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 Hirose et al. (2008) nämnde också att dosen av lokalbedövning som gavs 
framförallt vid införandet av fiberbronkoskopet inte påverkade patientens känsla 
av komfort. 

Illamående / kräkning 
Illamående och kräkning var inte något stort bekymmer för patienterna vid 
bronkoskopiundersökning. Upplevelsen av illamående var beroende av vilken 
metod av sedering som använts. I jämförelsen mellan Alfentanil och Midazolam 
hade 13 % av patienterna som fått Midazolam besvär med illamående/kräkning, 
medan ingen som fått Alfentanil hade mycket besvär av detta. De flesta i båda 
grupperna uppgav dock att de inte hade besvär alls av illamående eller kräkning. 
92 % i Alfentanilgruppen mot 81 % i Midazolamgruppen. Komforten för 
patienterna blev därför ganska lika i båda grupperna när det gällde illamående. Att 
må illa var negativt för patienterna och avsaknad av detta gjorde att komforten 
blev högre och ganska lika i båda grupperna (Houghton et al. 2004). 

Jämförelsen mellan Propofol och Midazolam visade att Propofol hade mindre 
tendens till att ge illamående/kräkning för patienterna än Midazolam. På VAS-
skalan ett till tio angav patienterna graden av illamående till 3,2 respektive 7,7 
efter 60 minuter och 4,3 respektive 8,9 efter 24 timmar (Clark et al. 2008). 

I studien om lustgas av Atassi et al. (2005) uppgav inte patienterna illamående 
som något stort bekymmer. Det var endast 1 patient av 103 i lustgasgruppen som 
besvärades av kräkningar. I kontrollgruppen var det en patient av 103 som hade 
illamående och en som besvärades av kräkning. 

Andningsbesvär 
I studien om musik eller inte under bronkoskopiundersökning av Dubois et al. 
(1995) framkom att musik kunde ha en, om än liten, positiv effekt för 
förekomsten av andningsbesvär hos patienterna under 
bronkoskopiundersökningen. De som inte upplevde andningsbesvär uppgav en 
högre grad av komfort. Bedömningen av patienterna gjordes enligt Borgskalan. 
De som fick lyssna på musik angav i snitt 1,4 på skalan medan de som inte 
lyssnade på musik angav 1,7 när det gällde upplevelsen av andningsbesvär.  

Större effekt på upplevelsen av andningsbesvär hade enligt Clark et al. (2009) 
sedering med Propofol. På VAS-skalan 1-100 angav de patienter som fått 
Midazolam 13,3 efter 60 minuter medan motsvarande siffra för de patienter som 
fått Propofol var 4,4. Svaren efter 24 timmar visade 12,3 respektive 5,9. 

Ångest 
Colt, Powers, & Shanks, (1999) har visat att förekomsten av ångest inte minskade 
under pågående bronkoskopiundersökning om patienterna fick lyssna på musik. I 
studien ingick 60 patienter varav 30 fick lyssna på musik och 30 inte. De patienter 
som kände ångest upplevde inte någon lindring av att lyssna på musik. Däremot 
om lyssnandet på musik kombinerades med intravenös tillförsel av Midazolam 
minskade ångesten hos dessa patienter. I studien framkom också att musik kunde 
ha avslappnande effekter och den hade ingen negativ effekt för patienterna. Musik 
till patienterna ökade i viss grad känslan av komfort. 
 



 

10 
 

 Positiva/Negativa faktorer 

Upprepa undersökningen 
I studien av Hwang, Jeon, Park, Lim, & Oh, (2005) framkom att alla patienterna 
skulle upprepa bronkoskopiundersökningen med Patient kontrollerad sedering 
(PCS) om de var i behov av en ny bronkoskopiundersökning. Patienterna i den 
ena gruppen fick Propofol/Ketalar (PK-gruppen) och patienterna i den andra 
gruppen fick Propofol/Alfentanil (PA-gruppen). Båda metoderna accepterades väl 
av patienterna men de i PK-gruppen var nöjdare med graden av sedering, 9,5 på 
en VAS-skala 1–10 mot 9,0 i PA-gruppen. Alla patienterna i studien skulle göra 
om bronkoskopiundersökningen om så krävdes med samma typ av sedering.  

I studien där patienterna fick lokalanestesi och antingen lustgas+syrgas (N2O-
gruppen) eller endast syrgas (N2-gruppen) skulle de flesta kunna göra om 
bronkoskopiundersökningen under samma förhållande. 95 % i N2O-gruppen och 
89 % i N2-gruppen (Atassi et al. 2005). 

Maguire, Rubinfeld, Trembath, & Pain, (1998) visade att 
bronkoskopiundersökningen upplevdes som mer stressande av dem som inte var 
sederade. Patienterna som inte hade fått sedering önskade i högre grad sedering 
eller generell anestesi vid behov av att upprepa bronkoskopiundersökningen. 
Patienterna i gruppen med sedering kunde tänka sig att göra om den igen med 
sedering. 

I studien av Houghton et al. (2004) framkom att av dem som fått Midazolam 
kunde 99 % tänka sig att upprepa bronkoskopiundersökningen medan 86 % av 
dem som fått Alfentanil kunde tänka sig det. Alla patienter ville ha sedering igen 
om de skulle genomgå en ny bronkoskopiundersökning.  

Hirose et al. (2008) hade i sin studie 129 patienter. Av dessa skulle 85 återkomma 
för en ny bronkoskopiundersökning vid behov. Av dessa 85 skulle 16 återkomma 
definitivt, 69 troligen. tio skulle troligen inte återkomma, tolv skulle definitivt inte 
återkomma. 22 var osäkra. Av kvinnorna skulle 47 % återkomma medan 
motsvarande siffra hos männen var 73 %. Det visade sig också att männen i 
studien upplevde en högre känsla av komfort än kvinnorna. 

Uppvaknande/återhämtning 
Vilken metod som använts för att sedera patienterna eller om de endast fått 
lokalbedövning påverkade hur snabbt de blev återställda efter 
bronkoskopiundersökningen. I en studie av Maguire et al. (1998) fick 36 patienter 
sedering med Midazolam i en dos som gjorde dem dåsiga. Kontrollgruppen bestod 
av 38 patienter och dessa fick ingen sedering alls. Båda grupperna fick samma dos 
lokalanestesi. De som var sederade uppgav en högre grad av komfort. Det visade 
sig att de som hade fått sedering låg längre tid på uppvakningsavdelningen än de 
som inte fått. I genomsnitt 76,1 minuter mot 19,2 minuter för de som inte fått 
sedering. Tiden på uppvakningsavdelningen påverkade i sig inte patienternas 
känsla av komfort.  
I en studie av Clark et al. (2009) gjordes en jämförelse mellan Propofol och 
Midazolam där det visade sig att de som fick Propofol hade en kortare 
återhämtning än de som fick Midazolam. Patienterna kände sig mer dåsiga av 
Midazolam och det gjorde att komforten upplevdes som högre av dem som fått 
Propofol. De som fick Propofol hade en genomsnittlig återhämtningstid på 3,8 
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 minuter efter avslutad bronkoskopiundersökning medan de som fick Midazolam 
hade 9,5 minuter. Här gjordes också mätningar av BIS och även den visade att 
återhämtningen var snabbare hos dem som fått Propofol. Med återhämtad 
menades att BIS skulle vara >90.  
Även Alfenanil gav mindre dåsighet än Midazolam. Houghton et al. (2004) visade 
i sin studie att 29 % av de som fick Alfentanil inte kände sig dåsiga efteråt medan 
de som fick Midazolam alla uppgav att de kände någon grad av dåsighet efteråt. 
Midazolam gav däremot bättre komfort under själva undersökningen så därför 
föredrog patienterna det framför Alfentanil. 
Propofol/Alfentanil (PA) jämfördes med Propofol/Ketamine (PK) av Hwang et 
al.(2005). De fann att alla patienter oberoende av sedering var fullt återhämtade 
efter 30 minuter. Patienterna i båda dessa grupper kände sig nöjda med den typ av 
sedering de fått men PK-gruppen angav en högre grad av komfort. 
Skillnaden för patienter som var inneliggande mot de som var polikliniska var 
främst att de polikliniska som fått sedering, i detta fall med Midazolam, stannade 
längre tid på uppvakningsavdelningen än de som var inneliggande. Det var inget 
som patienterna angav ha någon betydelse för komforten (Maguire et al. 1998). 

Tidigare genomgången bronkoskopi 
Flera studier visar att det inte hade någon större betydelse för patientens känsla av 
komfort och tillfredsställelse om de hade genomgått en bronkoskopi tidigare 
(Hirose et al. 2008; Maguiere et al. 1998). 

Amnesi/drömmar 
I studien av Hwang et al. (2005) framkom att 82 % av patienterna som fick 
Propofol/Ketalar hade amnesi för bronkoskopiundersökningen mot 61 % i 
gruppen som fått Propofol/Alfentanil. Även drömmar under 
bronkoskopiundersökningen var vanligare i den första gruppen 34 % mot 5 %, det 
nämns dock inte vilken typ av drömmar som pateinterna hade, om det var 
behagliga drömmar eller mardrömmar. Resultatet i studien visade att de patienter 
som fått Propofol/Ketamin upplevde en högre grad av komfort. 

Positiva faktorer 

Undersökningstider 
En viktig faktor för att patienterna skulle känna komfort och tillfredsställelse var 
hur lång undersökningstiden var. Enligt Hirose et al. (2008) var 
patienttillfredsställelsen högre hos patienterna där undersökningstiden var kortare. 
Medeltiden för en bronkoskopiundersökning var i deras undersökning 25 minuter, 
den kortaste tiden på nio minuter och den längsta på 52 minuter. Det som 
påverkade tillfredsställelsen negativt var den långa väntetiden på sjukhuset. 

Information/bemötande 
Det är intressant att identifiera de faktorer som påverkar patientens upplevelse av 
bronkoskopiundersökningen och anpassa sina metoder vid undersökningen efter 
det. Viktigt är också bemötandet samt förmågan att lyssna på patienten och få 
honom/henne att vara delaktig i bronkoskopiundersökningen (Hirose et al. 2008). 
Det som också är viktigt är bemötandet samt anestesisjuksköterskans förmåga att 
lyssna på patienten och få honom/henne att vara delaktig i 
bronkoskopiundersökningen. Enligt Hirose et al. (2008) var de flesta patienter 
nöjda med bemötandet av anestesisjuksköterskan och även med den information 
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 de fått inför undersökningen. Det gjorde att tillfredsställelsen hos patienterna blev 
högre. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att belysa de faktorer som påverkar tillfredställelsen och 
komforten hos patienterna under en bronkoskopiundersökning. Komfort var ett 
ord som framkom när sökning på tillfredställelse gjordes. Detta ord stämde väl 
överens mot syftet. Ytterligare sökning med komfort som sökord gjordes inte 
eftersom tillräckligt med artiklar hittats. Komfort blev istället ett viktigt 
nyckelord. Många studier syftar till hur en bronkoskopiundersökning går till och 
visar inte vad som tillfredställer patienterna och vad som ger komfort. Valet av 
syftet gjorde att vi fick fokus på att visa vad som ger patienten komfort och 
tillfredställelse. Då detta är ett område som inte är så utforskat inom det 
vårdvetenskapliga området är många av artiklarna mer medicinskt inriktade. De 
flesta tar dock upp faktorer som påverkar patientens upplevelse och hur dessa 
faktorer kan påverkas för att göra det bättre för patienten. Artiklarna som 
kvalitetsbedömdes var kvantitativa och dessa bedömdes enligt en bedömningsmall 
för studier med kvantitativ metod enligt Carlsson och Eiman, (2003). Artiklarna i 
studierna byggde på frågeformulär. Bedömningsmallen modifierades genom att ta 
bort icke rimliga mätparametrar. En parameter som togs bort var etiska aspekter. 
Människor som deltagare i studier har rättighet att hänsyn tas så att de är 
skyddade. Etiska övervägande kan orsaka konflikter med etiska aspekter och 
viljan att producera ny evidens (Polit & Beck, 2008). Det kan tyckas märkligt att 
denna parameter togs bort men det var inget som direkt nämndes i de artiklar vi 
fann.  

Analysen av artiklarna var inspirerad av Burnards (1996) innehållanalys och 
innebar att artiklarna lästes igenom och sedan lyftes meningsbärande enheter som 
svarade mot syftet ut och skrevs ner på papper. Efter komprimering och kodning 
sorterades dessa och delades slutligen in i grupper efter kod. Dessa grupper 
delades i sin tur upp i kategorier vilka motsvarade de faktorer som har betydelse 
för komforten och tillfredsställelsen hos patienter som genomgår 
bronkoskopiundersökning. Sökningarna efter artiklar gav många träffar men de 
flesta var inte riktade mot vårt syfte om komfort och tillfredsställelse. Många 
handlade mer om själva undersökningen och olika metoders brister och 
förtjänster. De flesta artiklarna hade inte patienten i fokus och var därmed inte 
intressanta för oss. Anledningen till att det inte finns så många studier gjorda som 
är patientfokuserade kan bero på att många av bronkoskopiundersökningarna görs 
på mottagningar och är korta ingrepp i lokalbedövning. Dessa patienter går oftast 
hem efteråt och uppmärksamheten på hur de mått under 
bronkoskopiundersökningen och hur de mår efteråt blir då mindre. När studier 
görs på polikliniska patienter blir troligen bortfallet större än om de är kvar på 
sjukhuset. Det är också flera olika specialiteter inblandade som öron, medicin och 
anestesi och det kan vara svårt med samarbetet dem emellan. 

Att göra en studie tillsammans med någon som har samma erfarenheter inom 
anestesi har varit en fördel eftersom vi kunnat diskutera och utbyta erfarenheter 
från verkliga livet. Vi har bollat idéer och jämfört tolkningar av artiklarna med 
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 varandra och därmed kommit fram till vårt resultat. Det hade varit intressant att 
göra en liknande studie med patientintervjuer med komfort och tillfredsställelse 
under bronkoskopiundersökning som utgångspunkt. Inom den givna tidsramen har 
vi inte ansett det vara möjligt just nu. 

Resultatdiskussion 
Det är förvånande hur resultatet i studien av Hirose et al. (2008) visade att så 
många patienter inte kunde tänka sig att komma tillbaka för att göra en ny 
bronkoskopiundersökning med samma metod. De flesta av dem som kunde tänka 
sig att komma tillbaks ville ha antingen samma grad av sedering eller mer. De 
som inte fått sedering ville ha det nästa gång. Alla faktorer som framkom påverkar 
patienternas känsla av komfort och tillfredsställelse på olika sätt. En del faktorer 
förekom i högre grad i studierna. En av dessa är hosta. Att hosta mycket under 
pågående bronkoskopiundersökning är obehagligt för patienten. Detta visar även 
Gonzalez et al. (2003) i sin studie. Det kan också vara störande för operatören och 
kan påverka resultatet av bronkoskopiundersökningen. I studien av Houghton et 
al.(2004) hade även operatörerna fått svara på en enkät om förekomsten av hosta 
hos patienterna vid användande av olika sederande läkemedel. Enligt svaren är det 
positivt med sedering. De flesta studier tar inte upp andningsbesvär som något 
större bekymmer. Det är främst hosta och kväljning som ger upphov till 
andningsbesvären. Är patienten sederad blir dessa besvär mindre och komforten 
ökar.  

Det är också förvånande att en enkel sak som att lyssna på musik påverkade 
förekomsten av hosta. Musik kan även ha andra positiva effekter för patienterna. 
Colt et al.(1999) undersökte om ångesten kunde minska om patienterna fick 
lyssna på musik men fick inte fram i sitt resultat att så var fallet. Däremot fann de 
att helhetsupplevelsen för patienterna blev bättre med musik då det kan t ex verka 
avslappnande. Samma resultat framkommer i studien av Evans ,(2002). Musik har 
ingen ångestdämpande effekt för patienter som genomgår en 
bronkoskopiundersökning men däremot är det avslappnande och ökar toleransen 
för undersökningen (Evans, 2002). 

Det som framkommer är att smärta i näsan besvärar många patienter. Det som 
visade sig ha god effekt på smärtan i näsan var lustgas, Propofol eller Alfentanil. 
De patienter som fått något av dessa medel angav en högre grad av komfort. 
Övrig smärta verkar inte vara något större problem vid 
bronkoskopiundersökningar (Houghton et al., 2004). 

Illamående och kräkning är inget större bekymmer för de flesta av patienterna i 
studien. Oftast är det momentet när lokalbedövning ges som framkallar 
kräkreflexen mest. Detta är på grund av att det smakar illa och känns obehagligt. 
Är patienten sederad under detta moment lindras obehaget och därmed ökar 
komforten och tillfredsställelsen. De patienter som fått Midazolam har dock en 
ökad risk för att må illa och kräkas efteråt. Däremot har varken Propofol, 
Alfentanil eller lustgas denna påverkan (Houghton et al. 2004; Atassi et al. 2005). 

I studien av Atassi et al.(2005) där sedering med lustgas användes var det många 
som kunde tänka sig att göra om bronkoskopiundersökningen. Det var även 
många i kontrollgruppen vilken inte fick lustgas som kunde tänka sig att göra om 
bronkoskopiundersökningen med samma metod. Denna metod kan vara svår att 
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 genomföra då det är svårt att administrera lustgas på ett tillfredsställande sätt. Det 
krävs stor medverkan av patienten och goda kunskaper hos anestesisjuksköterskan 
för att inhalationen av gasen ska göras på rätt sätt. Annars blir effekten inte 
tillräcklig (Halldin och Lindahl, 2005). 

Det var av stor betydelse vilken metod av sedering som användes för patienternas 
vilja att upprepa bronkoskopiundersökningen. Patienterna kände sig mer stressade 
när de inte fick sedering enligt Maguiere et al. (1998) och ville gärna ha sedering 
nästa gång. Houghton et al. (2004) visade att om patienterna fått Midazolam var 
det nästan alla (99 %) som kände mer komfort och därmed kunde tänka sig att 
upprepa bronkoskopiundersökningen. Det kan bero på att en effekt av Midazolam 
är amnesi. Även Bernasconi, Chhajed, Müller, & Borer, (2009) fann i sin studie 
att när patienterna fått sedering med Midazolam var 98 % beredda att komma 
tillbaka och göra bronkoskopiundersökningen på samma sätt. 

Amnesi var också vanligt för patienter som fått Propofol/Ketamin. Att inte 
komma ihåg så mycket av undersökningen kan vara bra för vissa patienter medan 
andra kan tycka att det är obehagligt och känna att de inte har kontroll över det 
som hänt. Den gruppen som fått Propofol/Ketamin uppgav också i högre grad 
förekomsten av peroperativa drömmar (Hwang et al.2003). Det framkom inte av 
studien vilken typ av drömmar patienterna hade. Mardrömmar av olika slag är en 
känd biverkan av Ketamin och kan vara mycket obehagligt för patienterna. Denna 
biverkan kan lindras genom att patienterna också får en liten dos Midazolam, 
vilket de troligen inte fått i denna studie. 

Något som också påverkar komforten och tillfredsställelsen är hur lång tid det tar 
för patienterna att återhämta sig efter bronkoskopiundersökningen. Kortast tid för 
återhämtning hade de som endast fått lokalanestesi. De som fått sedering hade 
överlag en längre återhämtningstid. Däremot skilde det sig mellan de olika 
metoderna. Propofol var det sederande medel som hade kortast återhämtningstid 
medan Midazolam var det som hade längst. Att snabbt återhämta sig var viktigt 
för känslan av komfort. Då valet stod mellan snabb återhämtning utan sedering 
eller sedering med snabbverkande medel som t ex Propofol var det senare att 
föredra eftersom komforten för patienterna blev högre (Clark et al. 2009). 

Resultatet tyder på att kortare undersökningstider ger bättre 
patienttillfredsställelse. Längden på bronkoskopiundersökningen kan bero på olika 
saker, bl.a. hur erfaren operatören är och bra lokalbedövningen lagts. Det spelar 
också stor roll hur mycket patienterna kan medverka (Hirose et al. 2008). 

Det är anestesisjuksköterskan som tar emot när patienten kommer till 
operationsavdelningen och det är han/hon som står vid sidan under hela 
bronkoskopiundersökningen. Ett lugnt och professionellt uppträdande gör att 
patienten känner sig lugnare och i sin tur minskar då obehag som smärta, 
illamående, ångest och oro. I studien av Bernasconi et al.(2009) uppger 98 % av 
patienterna att de är nöjda med omhändertagandet av anestesisjuksköterskan 
(Bernasconi et al. 2009). 

Resultatet visar på att informationen är viktig för patienttillfredställelsen (Hirose 
et.al.2008). En annan studie av Uzbeck, Quinn, Saleem, Cotter, Gilmartin, & 
O`Keeffe, (2009) visade dock att nästan hälften av patienterna uppgav att de fått 
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 för mycket information om bronkoskopiundersökningen och riskerna för 
komplikationer. Detta gjorde att de kände sig mer oroliga. 

Orlandos omvårdnadsteori behandlar interaktionen i det direkta mötet, alltså 
kommunikation och samspel mellan sjuksköterska och patient. Hon understryker 
vikten av att se hela patienten på ett sådant sätt att patienten även upplever sig 
sedd, och att utifrån sina erfarenheter tolka patientens reaktioner och sedan handla 
därefter. Sjuksköterskan ska enligt Orlando ta stor hänsyn till allt patienten säger 
och gör. Genom att lyssna och ge information samt uppfylla patientens önskningar 
kan sjuksköterskan visa sin respekt och förvissa patienten om att integriteten 
skyddas. Den goda preoperativa dialogen måste lämna utrymme för patienten att 
berätta för sjuksköterskan om situationer som han eller hon inte vill hamna i före, 
under och efter operationen. Ett krav om delaktighet som även Orlando tar upp i 
sin teori när hon visar på vikten av att sjuksköterskan identifierar och fastställer 
patientens hjälpbehov tillsammans med patienten (Selanders et al. 1995). 

KONKLUSION 
De patienter som kommer till operationsavdelningen har ofta genomgått 
bronkoskopi tidigare, oftast på mottagning och har då en negativ erfarenhet av det. 
Det är viktigt för oss som anestesisjuksköterskor att patienterna känner komfort 
och tillfredsställelse när de är hos oss. De faktorer som framkommit i studierna är 
alla sådana som påverkan känslan av komfort positivt eller negativt. Många 
faktorer kan påverkas med olika typer av läkemedel där vissa har bättre effekt än 
andra. Vårt omhändertagande och bemötande har också stor betydelse för 
patienten. Många studier har tyvärr inte tittat på denna faktor. Många studier är 
medicinskt inriktade och det kan bero på att i de utomnordiska länderna är det 
anestesiläkaren som söver patienterna. De har inte det vårdvetenskapliga 
perspektivet på patienterna som vi anestesisjuksköterskor har. Arbetet som 
anestesisjuksköterska innebär att titta på helheten av patientens upplevelse på 
operationsavdelningen. Det innebär att förutom omvårdnadsbehovet också 
tillgodose de behov som kan lindras med olika mediciner. Patienterna befinner sig 
i en utsatt situation som de känner att de inte riktigt kan påverka själv. Det kan då 
i omvårdnadssyfte vara till stor hjälp med någon form av lugnande eller sederande 
medicin. Propofolsedering med BIS-mätning verkar vara den metod som ger bäst 
lindring för patienten och därmed högs komfort och känsla av tillfredsställelse. 
Enligt våra egna erfarenheter är patienter som fått Midazolam trötta och dåsiga 
ganska länge efteråt. Detta gör att de får tillbringa längre tid på 
uppvakningsavdelningen, vilket i sin tur kan leda till minskad komfort då de flesta 
vill kunna återvända hem så fort som möjligt. I förlängningen innebär det också 
högre kostnader för sjukvården och samhället i stort. 

Enligt vår förförståelse upplever de flesta patienter bättre komfort och 
tillfredställelse av att få sedering under en bronkoskopiundersökning 

Denna studie kan leda till att vi på ett nytt sätt bedömer patienterna och deras 
behov av komfort och tillfredsställelse i samband med 
bronkoskopiundersökningar.  
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 Chinahl Broncoscopy AND 
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4     
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1     
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patient satisfaction 

3     

 



 

 

Bilaga 2 Schema över sammanställda artiklar 1(4) 

Författare 
land år 

Titel Syfte Urvalsmetod Deltagare Resultat Kvalité Arti
kel 

Atassi K, 
Mangiapan 
G, 
Fuhrman C, 
Lasry S 
Onody, P, 
Housset B 
USA 2005 

Prefixed 
equimolar nitrous 
oxide and oxygen 
mixture reduces 
discomfort during 
flexible 
bronchoscopy in 
adult patients. 

Reducera 
obehag av fb 
hos vuxna. 

VAS, 
frågeformulär 

206, 103 i 
varje grupp  

VAS smärtan var lägre i N2O gruppen. 
Nässmärtan och hostan minskade i N2O 
gruppen. Svårast upplevdes momentet av 
införandet av fb men mindre i N2O 
gruppen ej signifikant. Något fall av ångest 
attack i placebo gruppen och något fall av 
förvirring i N2O gruppen. Ingen skillnad i 
grupperna om att komma tillbaka. 

I 
88% 

B 

Clark G, 
Licker M, 
Younossian 
A.B, 
Soccal 
P.M, Frey 
J-G, 
Rochat, T 
Diaper J,, 
Bridevaux 
P-O, 
Tschopp J-
M 
Swiss2008 

Titrated sedation 
with propofol or 
midazolam for 
flexible 
bronchoscopy: a 
randomized trial. 

Jämföra om 
propofol har 
kliniska 
fördelar 
jämfört med 
midazolam I 
fråga om 
neurologisk 
återhämtning. 
Säkerhet och 
patient 
tolerans. 

,Bis analyserades. 
1-24 h efter 
undersökningen 
svarade patienten 
och operatören på 
frågor om tolerans 
smärta andnöd 
förekomst av 
hosta enl VAS 

124 
patienter 
18-80 år 

Omedelbara toleransen var bättre vad 
gäller det mesta med propofol sedering. 
Smärta kräkning och andnöd var det 
signifikant skillnad till propofols fördel. 
Efter 24 h var tillfredställelsen bättre i 
propofol gruppen. 

I 
93% 
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Författare 
land år 

Titel Syfte Urvalsmetod Deltagare Resultat Kvalité Arti
kel 

Colt H, G, 
Powers A, 
Shanks T,G 
USA 1999 

Effect of music 
on state anxiety 
scores in patients 
undergoing 
fiberoptic 
bronchoscopy. 

Effekten av 
musik graden 
av ångest när 
man 
genomgår fb. 

STAI skala (state-
trait anxiety 
inventory scale) 
1h fore fb och 1h 
efter fb, lokalbed-
övning före music 
start 

31-69 år,  
19-20 men 
/ grupp,  
10-11 
kvinnor/ 
grupp 

Musik minskade inte statistiskt signifikant 
eller kliniskt signifikant ångest 
egenskaperna i behandlingsgruppen mot 
kontrollgruppen.  
95 % fick endast lokalbedövning .  
Några fick midazolam detta reducerade 
ångesttillståndet. 

I 
90% 

H 

Dubois 
J,M, 
Baretter T, 
 USA 1994 

Music improves 
patient comfort 
levelduring 
outpatient 
bronchoscopy. 

Dagoperation 
patienter. 
Göra det 
komfortabelt 
för patienter 
med så lite 
anestesi som 
möjligt och 
kort eftervård  

Borgskalan 52 
patienter, 
21 med 
musik,  
28 
controll-
grupp 
37-71 år 

Musik gruppen fick mindre midazolam än 
icke musikgruppen. Subjektiva parametrar 
som hjärtfrekvens, blodtryck var bättre i 
musikgruppen och även mindre hosta. 
Ingen skillnad av dyspne.  

II 
72% 
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Författare 
land år 

Titel Syfte Urvalsmetod Deltagare Resultat Kvalité Artikel 

Hirose T, 
Okuda K, 
Ishida H,              
Sugi-maya 
T,               
Kuso-moto 
S,     Naka-
shima, 
Yamaoka 
M,               
Adachi 
MJapan 
2007 

Patient 
satisfaction with 
sedation for 
flexibel 
bronchoscopy 

Undersöka pat 
upplevelse av 
fiberboronkos
kopi (fb)och 
identifier 
aspekter 
relaterat till 
pat 
upplevelser. 
Att vilja göra 
fb igen 

Frågeformulär 
efer fb 

161 pat 24-
80 år 
undersökni
ngstid 9-52 
min. 
Bedövning 
Lidocain 

129 skulle gjort undersökningen igen, 16 
absolut igen,22 osäkra om de ville göra det 
igen, 10 troligtvis inte igen. Män större 
tillfredställelsen. Kortare undersökningstid 
gav större tillfredställelse. Större dos 
Lidokain inte större tillfredställelse. Många 
hade besvär med andnöd ,hosta, 
pharyngeal smärta, bröst smärta eller svalj 
smärta. Patienter utan dessa smärtor hade 
högra tillfredställelse. De flesta var nöjda 
med informationen om proceduren, 
omhändetagandet, avskildhet och 
institutionen. Väntetiderna var de minst 
nöjda med.  

II 
79% 
 

I 

Houghton 
C, 
Raghuram 
A,  
Sullivan P, 
Discoll RO 
United 
Kingdom 
2004 

Per-medication 
for broncho-
scopy: a 
randomized 
double blind trial 
comparing 
alfentanil with 
midazolam 

Att jämföra 
effekten av 
alfentanil och 
midazolam I 
premedisineri
ng för 
patientens 
comfort under 
och efter fb 

69 patienter Man 
fick start dos med 
midazolam eller 
alfentanil. Blind 
studie. Enkät 24 h 
efter ang obehag i 
näsa hals och 
lungor  
Operatören mätte 
hostan 5 gr skala. 
Ny fb med 
sedering 

69  
40 
alfentanil, 
och 29 
midazolam 

Ingen skillnad på välbefinnandet mellan 
grupperna. Midazolam gruppen  efter 24 h 
hade mindre obehag i näsa och hals ingen 
skillnad i lungorna mellan grupperna. De 
som fått midazolam var mera dosiga. 99% 
av midazolam gruppen var villiga till ny fb. 
86% i alfentanil gruppen var villiga till ny 
fb. 

I 
86% 

F 
 



 

 

Bilaga 2 Schema över sammanställda artiklar 4(4) 

Författare 
land år 

Titel Syfte Urvalsmetod Deltagare Resultat Kvalité Artikel 

Hwang J, 
Jelon Y, 
Park H.-P,  
Lim Y.-J, 
S-OH Y. 
Soth- 
Korea 2005 

Comparison of 
alfetanil and 
ketamin in 
combination with 
propofol for 
patient-controlled 
sedation during 
fiberoptic 
broncoscopy 

Stress 
upplevelse av 
fb nödvändigt 
med sedation 
för att lindra 
ångest oro och 
lättare obehag. 
Patienten 
kontrollerad 
sedering själv 

Bismonitor-ering 
VAS efter 
undersök-
ningen.Patient 
kontrollerad 
sedering. 

276 
patienter, 
18-70 år, 
Asa 1-2, 
elektiva 
patienter 

276 patienter deltog. Patienterna blev 
sederade. 30 min efter fb övervägdes om 
de var återställda. Propofol/ketamin (pk) 
gruppen hade amnesi under fb, till skillnad 
mot propofol/alfetanil (pa) gruppen. Pk 
gruppen var mer tillfredställd. Pk gruppen 
hade med intraoperativa drömmar.Båda 
grupperna hade hög godtagbarhet av 
patienterna. Alla kunde tänka sig fb igen.  

I 
88% 

A 

Maguire G, 
Rubinfeld 
A, 
Trembath 
P, Pain M 
Australia 
1997 

Patients prefer 
sedation for 
fiberoptic 
bronchoscopy. 

Göra fb 
comfortable 
för patienter 
med 
intravenös 
administration 
av diazepam. 

Frågor efter 
undersök-ningen 
och igen 1-4 mån 
senare. 

61 
deltagare, 
47 
(77%)kom
pletterade 
och 
returnerade
. 55-60 år. 

Patienter utan sedation fann 
undersökningen mer stressande än de som 
hade sedation.  Pat med sedering hade 
längre uppvaknings tid. De med sedering 
upplevde bättre komfort än de som inte 
fick sedering. 
 Vid ny undersökning ville sederings 
gruppen ha sedering igen. De som inte fick 
sedering ville ha sedering eller generell 
anestesi nästa gång. 

I 
88% 
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Bilaga 3 Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, metod, 
resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydligt 

Metod     
Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning  
(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 
Bortfall Ej angivet >20 % 5-20% < 5 % 
Bortfall med betydelse för  
resultatet 

Analys 
saknas/ 

 Ja Nej   

Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
REsultatbeskrvning (redovisning, 
tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Statistisk analys  
(beräkningar, metoder, 
signifikans) Saknas Mindre bra Bra  
Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor Saknas Låg God  
Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slusats 
saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     
Total poäng (max 42 p) p p p p 
    p 
Grad I: 80%    % 
Grad II: 70%    Grad 
Grad III: 60%     
     
Titel     
Författare     



 

 
 

Bilaga 4 Exempel på meningsbärande enhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Faktorer Huvudkategorier 

Patienter som inte fick 
lustgas hade mer besvär av 
hosta och smärta i näsan än 
de som fick lustgas. 

Hosta och smärta i näsan är 
negativt för patienten.  

Negativt. Hosta 

Smärta 

Negativa faktorer 



 

 
 

Bilaga 5 Faktorer som påverkar komfort och tillfredställelse – förekomst i artiklarna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Info 
Omhänder-
tagande 

Smärta Hosta Upprep Åter-
hämtning 

Ångest Under-
sökning 
tid 

Kräkning Poliklin-
isk/ 
inne-
liggande 

Amnesi Andning Tid fb 

Atassi  X X X    X     

Clark  X X  X   X   X  

Colt      X       

Dubois   X        X  

Hirose X X X X   X     X 

Houghton  X X X X   X     

Hwang    X X     X   

Maguiere    X X    X   X 
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