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                                          Patientbemötande vid MRT undersökning 

                                                   En litteraturöversikt 

                                            Institution för Hälsovetenskap 

                                                 Luleå Tekniska Universitet 

 

Abstrakt 

Patienters ibland obehagliga upplevelser i samband med MRT- undersökning ställer en rad 

krav på röntgensjuksköterskan som går utöver hennes enbart tekniska kompetens. 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva MRT- patienternas upplevelser både inför och 

under undersökningen samt undersöka hur röntgensjuksköterskan ska bemöta dessa patienter. 

Metoden för det här examensarbetet är litteraturöversikt. Hela arbetet går ut på att utifrån 

befintlig forskning (här begränsad till 17 vetenskapliga artiklar) sammanställa kunskap som 

kan hjälpa röntgensjuksköterskan i hennes bemötande av oroliga MRT- patienter. De valda 

artiklarna, såväl kvantitativa som kvalitativa, har sökts i databaserna PubMed och Cinahl. 

Resultatet visar att många patienter känner oro, ångest eller andra obehagliga känslor inför 

och under MRT- undersökningen. De faktorer som ger upphov till dessa negativa känslor 

varierar från individ till individ, men den dominerande anledningen tycks vara den nya MRT- 

tekniken, som upplevs främmande av många. Bland andra faktorer kan nämnas själva 

proceduren, samt en del förutfattade meningar och funderingar hos patienten. 

De olika områden som tas upp för diskussion är informationens betydelse samt 

röntgensjuksköterskans medvetenhet om olika kommunikationsstilar. Röntgensjuksköterskan 

kan genom saklig och lättillgänglig information bidra till ökad patienttrygghet, men det 

behövs också förståelse för patienternas upplevelser samt deras individuella särdrag. De 

omvårdnadsåtgärder som röntgensjuksköterskan ska vidta ska således vara patiencentrerad 

och utgå från varje patients specifika behov.   

Nyckelord: MRT, radiology, patient, information, experience, nursing, communication. 
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                                               Patient approach in MRI examination 

           A literature review 

Institution for health science 

Luleå University of Technology 

  

Abstract 

The unpleasant experiences of MRI patients before and during the examination make a 

number of demands on the radiographer which go beyond his/her mere technical competence. 

Purpose: The purpose of this study was partly to describe the experiences of MRI patients 

both before and during the examination and partly to study how the radiographer should 

respond to anxious patients and what steps she should take to increase the patient safety and 

facilitate the examination. 

Method: The method used for this thesis was a literature review. The entire work is based on 

the existing research, here limited to 17 scientific articles, to compile knowledge that can help 

the radiographer in his/her reception of anxious MRI patients. The selected articles, both 

quantitative and qualitative, have been searched in the databases PubMed and Cinahl. 

Result: The result shows that many patients feel worry, anxiety or other unpleasant feelings 

before and during the MRI examination. The factors that give rise to these negative emotions 

vary from individual to individual but the dominant reasons seemed to be the new MRI 

technology which was felt strange by many patients, the actual procedure and some 

preconceived ideas and concerns of the patients. 

Discussion: The different areas discussed in this work are the role of information and the 

awareness of the radiographer about different communication styles. Radiographer can by 

objective and easily accessible information contribute to increased patient safety. But we also 

need an understanding of experiences of the patient and his/her individual characteristics. The 

nursing measures that the radiographer should take must therefore be patient-centered and be 

based on each patient's specific needs. 

Keywords: MRI, information, radiology, patient, experience, nursing, communication. 
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Dagens röntgenavdelningar är utrustade med avancerade tekniska apparater, vilket gör att 

många patienter upplever dem som främmande världar. Detta medför att många patienter får 

obehagliga känslor inför röntgenundersökningar. Detta gäller i högsta grad Magnetisk 

resonanstomografi (MRT) undersökningar. Även om MRT idag är ett icke-invasivt 

diagnostiskt verktyg, som inte utsätter patienter för joniserande strålning, verkar det kunna ge 

psykiska besvär hos patienter, däribland ångest, oro och obehagliga upplevelser (Mackenzie, 

Sims, Owens & Dixon, 1995). 

 

Röntgensjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för förberedelser, 

genomföra undersökningar och bedöma om bildernas kvalitet, innan den slutgiltiga 

bedömningen görs av radiologen (Örnberg och Andersson, 2012). 

 

Först och främst handlar det om att förklara proceduren för patienter och besvara deras frågor. 

Att ge information om de eventuella komplikationer som kan uppstå under undersökningen är 

också av stor betydelse. Men för att informationen ska nå patienten på ett effektivt sätt, krävs 

det att det finns en välfungerande kommunikation mellan parterna. Kommunikationen är i 

detta fall nyckeln till ett gott samarbete med patienten vilket leder till ökad trygghet hos 

patienten (Törnqvist, 2010). 

 

Viktigt är att kommunikationen mellan röntgensjuksköterskan och patienter har en 

professionell karaktär, vilket skiljer sig från den vanliga kommunikation vi dagligen har med 

våra medmänniskor (Mackenzie, Sims, Owens & Dixon, 1995).  Enligt Eide (2009) har 

professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation ”ett omvårdnadsmässigt syfte”. Oavsett 

vad vårdpersonalen har för arbetsområde, metoder eller patient- och vårdgrupper, så är det 

generella syftet i huvudsak detsamma: ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa samt att lindra lidande.” 

 

Den omvårdnadsorienterade kommunikationen har också en hjälpande karaktär som bygger 

på en god värdegrund. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763,2§) ska vård ha 

en god kvalitet och varje patient ska känna sig trygg. Vårdpersonalen ska göra sitt bästa för att 

patienten ska få den hjälp och den information hon behöver på ett lättillgängligt sätt. Vidare 

betonar lagen att patientens autonomi och integritet respekteras. 
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Den hjälpande kommunikationen utgår från patienten som person. Det handlar med andra ord 

om patientcentrerad kommunikation inom vården. Det som utmärker den är att man utgår från 

patienten som individ. Här lägger man uppmärksamheten på personen - patienten- och inte 

sjukdomen. Detta innebär att patientens egna upplevelser av sin situation hamnar i centrum. 

Personcentrerad vård syftar till att göra vård och behandling mer personlig. Den syftar också 

till att röntgensjuksköterskan försöker förstå patientens beteenden och symptom utifrån 

patientens personliga upplevelser (Örnberg och Andersson, 2012). 

 

Ur den föregående beskrivningen och många andra liknande föreskrifter från Socialstyrelsen 

framgår det tydligt att stor hänsyn ska visas till varje patients personliga upplevelser. När det 

gäller patienter på MRT avdelningar är deras upplevelser ofta präglade av en känsla av oro, 

ångest, panik och även klaustrofobi. Det finns även okunskap hos patienter, ibland till och 

med missuppfattningar om MRT- rummets tekniska utrustningar, som bidrar till ännu mer 

rädsla och oro hos dem (Törnqvist et al, 2010). 

 

Omvårdnadsteori – Jean Watson 

I den här studien kommer Jean Watsons teori användas för att skapa en omvårdnadsteoretisk 

referensram. Även om Jean Watsons teori egentligen syftar på sjuksköterskans yrkesroll kan 

den också, enligt Watson, appliceras på röntgensjuksköterskans korta möte med patienter på 

röntgenavdelningar. 

 

Jean Watsons teori bygger på en humanistisk människosyn och har en vetenskaplig holistisk 

grund. Watson betraktar nämligen patienten som en helhet. (Watson 1993, s.63-64). 

Watson har skapat tio interventioner, även kallade karativa faktorer, som tillsammans bildar 

en holistisk förståelse av omvårdnadsarbete. Utifrån detta arbetes syfte kommer bara två av 

dem användas, närmare bestämt faktorerna 4 och 8. 

 

Karativ faktor 4 (Mänsklig omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit) 

För att ge omvårdnad krävs en kommunikation som är terapeutisk. Med det menar Watson att 

om patienten känner att sjuksköterskan verkligen bryr sig och utgår från patientens behov, 

kommer det att skapa förtroende och tillit i omvårdnaden. Detta leder med stor sannolikhet till 

att patienten öppnar sig och börjar tala om personliga och känsliga saker. (Watson, 2005 ). 
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Karativ faktor 8 (Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykisk, fysisk, social och 

andlig miljö) 

Watson anser att sjuksköterskan ska se patienten i dess helhet. Det gäller att hjälpa, skydda 

och förbättra patienten både psykiskt och fysiskt. Röntgensjuksköterska ska alltså se hela 

patienten och alla de faktorer som kan bidra till ett väl bemötande av patienten. Här finns det 

en del yttre variabler, exempelvis miljön runtomkring patienten, som sjuksköterskan kan 

påverka för att förbättra patientens fysiska eller psykiska hälsa (Watson, 2005 & Watson, 

1985). 

 

Syfte 

Genom en beskrivning av patienternas upplevelser i samband med MRT- undersökningar 

syftar den här studien undersöka hur röntgensjuksköterskan ska bemöta oroliga patienter för 

att underlätta undersökningen. 

 

Frågeställningar 

1- Vad ska en röntgensjuksköterska vara medveten om vid sitt bemötande av oroliga 

patienter inför MRT- undersökningar? 

2-  Genom vilka åtgärder/strategier kan röntgensjuksköterska underlätta en MRT- 

undersökning med oroliga patienter? 

 

Material och Metod 

Den här studien är en allmän litteraturöversikt, vilket innebär en översikt av litteratur inom ett 

valt område. Genom en inledande litteratursökning gjordes en avgränsning av 

problemområdet (Friberg, 2012, s. 133). 

 

I analysen av de valda artiklarna har studien använt sig av den av Fribergs beskrivna modell 

för litteraturanalys. Den modellen handlar om att skapa en litteraturöversikt av 

forskningsresultat inom ett speciellt kunskapsområde, eller om ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde/kompetensområde. Denna modell kan betraktas som ett 

strukturerat arbetssätt lämpligt för bl.a. examensarbete på kandidatnivå (Friberg, 2012, s. 

134). 
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Först gjordes en pilotsökning för att är undersöka om det fanns material som berörde det valda 

ämnet. En pilotundersökning kan, enligt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61) vara 

värdefull för att undersöka om det finns forskning inom ett konkret område. 

I bedömningen av de valda artiklarnas vetenskapliga värde använde vi Friberg (2012). För att 

bedöma artiklarna värde - låg, medel eller hög - används procentsatserna: 60-69%= låg, 70- 

79%=medel och > 80%= hög (Willman et al, 2006, s. 96). Endast studier med hög eller medel 

kvalité inkluderades i denna studie.  

 

 

Inklusions och exklusionskriterier 

De artiklar som har valts, belyser röntgensjuksköterskans olika strategier i sitt bemötande av 

patienter vid MRT undersökningar.  På grund av att studien går ut på att beskriva patienternas 

upplevelser av MRT-undersökningar och samspelet röntgensjuksköterskan och patienter, har 

vi valt att lägga stor vikt på artiklar med kvalitativa ansatser. 

 

De krav som ställdes vid inkluderingen av artiklarna, förutom deras beröringspunkter med 

studiens syfte och frågeställningar, var att de skulle vara publicerade 1995 – 2014, samt att de 

var skrivna på engelska. Studier om barn på MRT exkluderades. 

 

Etiska överväganden 

Endast artiklar godkända av Etisk kommitté har inkluderats. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) bör detta etiska övervägande ske vid alla systematiska litteraturstudier. Det är en viktig 

aspekt för att utföra en vetenskaplig studie med god etik. Den etiska granskningen är också ett 

praktiskt sätt att minska risken för att fusk och ohederlighet förekommer inom vetenskaplig 

forskning.   

 

LITTERATURSÖKNING 

Sökningen efter relevant litteratur har skett genom att dela upp sökningen i två faser: den 

inledande litteratursökningen och den egentliga litteratursökningen. 

Den inledande fasen gick ut på att skaffa en översikt över de forskningsområden som hade 

beröringspunkter med studiens syfte och frågeställningar. Här gällde det att försöka ta reda på 

vad som fanns publicerat inom studiens aktuella område och syftar till att få fram 

bakgrundsinformation inför nästa fas – den egentliga informationssökningen. (Östlundh, 

2012, s. 59). 
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Den egentliga litteratursökningen syftade till att få fram det slutliga litteraturmaterialet. 

I valet av de vetenskapliga artiklarna följde studien Segestens synpunkter i ämnet. Enligt 

Segesten ska en vetenskaplig artikel ha fyra egenskaper: den ska redovisa ny kunskap; vara 

möjlig att granska; ha redan varit utsatt för bedömning och vara publicerad på engelska 

(Segesten, 2012, s. 47). 

 

I sökningen av de aktuella artiklarna användes databaserna Cinahl och Pubmed. Sökningen 

avgränsades genom att finna artiklar publicerade från 1995 och med hjälp av de booleska 

söktermerna AND och OR (Willman et al, 2011, s. 73). 

 

Litteratursökningen skedde med att söka adekvata översättningar på relevanta sökord genom 

att använda Svenska MeSh. MeSh termen står för Medical Subject Headings (Willman et al, 

2011, s. 71). Sökorden som valts ut var: MRI, Radiology, Patient, Information, Experience, 

Nursing, Communication. Genom användning av trunkering hittades olika variationer på 

sökorden Nurs*, för att öka antalet träffar (Backman, 2008, s. 174). 

 

När det gäller sökningen i databasen Cinahl användes studiens nyckelord. I tabell 1 redovisas 

sökorden och fynd. Denna sökväg användes även när det gällde de övriga nyckelorden med de 

träffar som är angivna i följande tabell.  

Vid sökningen i databasen Cinahl och PubMed användes AND operator med de 

kombinationer som står i tabellen (se steg 8 till 13 i tabellen). 

 

Tabell 1 - översikt över litteratursökning. 

Syftet med följande sökning är att beskriva MRT- patienternas upplevelser både inför och 

under undersökningen. 

CINAHL 2014-10-12 

Söknr              *)              Söktermer                                Antal träffar               Antal valda 

 

1.  MRI 9011  

2.  Radiology 4556  

3.  Patient 374561  

4.  Information 173548 
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5.  Experience 89807  

6.  Nursing 469571  

7.  Communication 70942 

8.  FT            MRI and patients experience    38           3 

9.  1 And 7 81            5    

10.  1 AND 4 AND 5 31 4 

 

PubMed 2014-10-16 

 

11.  1 AND 3 AND 4 AND 6 46 3 

12. FT MRI Claustrophobia Nursing 4 2  

 

Summa:    17 

 
*FT – fritext sökning- *MeSH – MeSH- termer i databasen PubMed 

 

Steg 1 – 7 visar resultatet av sökningen utifrån enskilda nyckelord, medan steg 8 – 12 visar 

resultatet av sökningen utifrån de konstellationer som angetts. Beträffande studiens reducering 

av antalet funna artiklar till det 17 slutgiltiga har vi utgått från följande kriterier. Först och 

främst har hänsyn tagits till artiklarnas abstrakt och om de haft en klar och tydlig 

frågeställning. Andra faktorer som hjälpt oss för att välja ut artiklarna varit om deras 

respektive författare hade redovisat forskningsprocessen och pressenterat sina 

dataanalysmetoder.  

De 17 slutgiltiga artiklarna har lästs i fulltext av båda författarna och kvalitetsbedömts enligt 

granskningsprotokollet för kvantitativa och kvalitativa studier, en modifierad version med 

inspiration från Willman et al. (2006). Här bör det understrykas att det allra viktigaste kriteriet 

kring artikelurvalet var att de slutgiltigt valda artiklarna skulle besvara denna studies syfte och 

frågeställningar. De artiklar som inte motsvarade detta kriteriet togs bort.  

Dataanalys 

Litteraturanalysen har gjorts enligt Friberg (2012, s. 140-141) och genomförts på ett systema-

tiskt arbetssätt. Detta arbetssätt har följt följande steg. Först gällde det att skapa en helhetssyn 

över studiens valda problemområde, välja inriktning och dess begränsningar. Sedan lästes 

artiklarnas titlar för att se om de berörde studiens syfte för att sedan fortsätta med att läsa de-
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ras abstrakt. De artiklar som visade sig vara intressanta utifrån deras sammanfattningar, 

granskades för att se om de uppfyllde kravet på vetenskaplighet. Därefter granskades artiklar-

nas resultat och diskussion för att skapa sig en djupare förståelse av deras innehåll. 

 

För att kunna analysera artiklarna utgick studien från likheter och skillnader som förekom i 

materialet. Vissa punkter var mest framträdande med avseende på artiklarnas resultat och 

slutsatser.  Denna jämförande analys ligger till grund för studiens resultat. Innehållen i 

artiklarna delades sedan i olika teman och subteman (Friberg, 2012, s. 121-129).  Dessa teman 

har konstruerats utifrån de likheter som författarna funnit i de studerade artiklarnas resultat. 

 

Författarna har identifierat och fört samman de olika beskrivningarna av MRT- patienternas 

upplevelser, sådant de kommer till uttryck i artiklarna. Då dessa teman har haft en 

framträdande form i artiklarna har de utgjort ett övergripande huvudtema. Dessa huvudteman, 

eller med andra ord kategorier, har i sin tur berört andra frågor som haft skiftande betydelser i 

artiklarna och därför fått benämningen subteman. 

 

Tabell 2 - Översikt över artiklar som ingår i arbetet, N= Antal 

Författare/

år 

Typ av studie Deltagar

e 

Metod Huvudfynd Kvalit-

et 

Booth, L. 

(2008) 

 

kvalitativ N=12 Semi-strukturerade 

gruppintervju. För 

analys av resultatet 

används 

öppenkodning. 

Fyra 

attitydkategorier 

identifierades som 

påverkar 

kommunikationen 

röntgensjuksköters-

kan och patienten. 

Hög 

Booth, L., 

& 

Manning, 

D. (2006) 

 

 

kvalitativ N= 41 Röntgensjuksköter-

skor intervjuades. 

Analysen gjordes 

med transaktion 

analys. 

Studien visade 

innebörden av de 

kommunikations-

stilar röntgensjuk-

sköteran kan välja i 

sitt bemötande av 

patienter. 

Medel 
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Brask, K. 

B., & 

Birkelund, 

R. (2014) 

 

kvalitativ N= 4 Kvalitativ intervju Röntgenpersonalen 

delar omvårdnad i 

tre teman/ 

arbetsområden: 

Medlidande, 

administrativt och 

instrumentalt. 

Studien poängterar 

ett holistiskt 

perspektiv inom 

vården.   

Medel 

Grey, S. J., 

Price, G., 

& 

Mathews, 

A. (2000) 

 

kvalitativ N= 64 Intervju före 

undersökning och 

frågeformulär före 

och efter 

undersökning. 

Studien visade att 

det inte finns någon 

skillnad mellan 

akutpatienter före 

och efter skanning, 

när det gäller 

patientkänslor av 

oro. 

Hög 

Carlsson, 

S., & 

Carlsson, 

E. (2013) 

 

kvalitativ N= 10 Fenomenologisk 

metod och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

En välfungerande 

kontakt med 

patienten motiverar 

och hjälper patienten 

att ligga stilla, 

hantera trängsel/ 

oljud och övriga 

obehagliga känslor 

för patienten. 

Hög 
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Lang, E. 

V., Ward, 

C., & 

Laser, 

E(2010) 

 

 

 

 

kvantitativ 

prospektiv 

tvärsnittsstu-

die 

N=7008 

 

Föreläsningar, stor 

gruppdiskussion 

och liten gruppraxis 

och en 

mikrotekning 

övning.   

Oro hos patienter 

kan leda till 

misslyckade MRT- 

undersökningar. 

Med bättre 

kommunikation 

med patienterna 

ökade antalet 

lyckade MRT -

undersökningar 

Hög 

Munn, Z., 

& Jordan, 

Z. (2011) 

 

 

kvalitativ N= 15  kvalitativ design 

 

Känslor av ångest 

och oro hos MRT- 

patient uppstår ofta 

under 

avbildningsprocesse-

n. Höga nivåer av 

ångest eller 

klaustrofobi vid 

MRT-

undersökningar kan 

leda till oönskade. 

Rörligheter hos 

patienten som i sin 

tur minskar värdet 

av resultatet. 

Medel 

Tischler, 

V., Calton, 

T.,William

s, M., & 

Cheetham, 

A. (2008) 

kvantitativ N=176 Tvärsnittenkät per 

post och synpunkter 

från 

röntgensjuksköters- 

kor 

Röntgensjukskötersk

-or synpunkter för 

att hantera ångest 

hos patienter som 

genomgår MRT–

undersökning. 

Hög 

Thorpe, S., 

Salkovskis

kvantitativ N=130 Enkät, 

frågeformulär 

Detaljerad och 

lättillgänglig 

 

Medel 
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, P. M., & 

Dittner, A. 

(2008) 

 

information bidrar 

till att minska oro 

och ångest hos de 

undersökta 

patienterna. 

 

Törnqvist, 

E., 

Månsson, 

A., 

Larsson, E. 

-., & 

Hallström, 

I. (2006a). 

 

kvantitativ N=242 Patientintervju efter 

undersökning. 

Kvinnliga patienter i 

studie visade mer 

tecken på ångest än 

män. Mer 

information om 

MRT kan hjälpa 

patienten att ligga 

stilla under 

undersökningen. 

Hög 

Törnqvist, 

E., 

Månsson, 

Å., 

Larsson, 

E., & 

Hallström, 

I. (2006b) 

kvalitativ N=19 Intervjustudie och 

induktiv 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod. 

Den okända MRT- 

miljön var svår att 

hantera. Tre 

huvudteman fanns; 

hot mot 

självkontrollen, 

ansträngning för att 

hantera situationen 

och varierande 

behov av stöd hos 

patienterna. 

Medel   

 

 

RESULTAT 

Resultatbeskrivningen bygger på analys av 11 artiklar. För att strukturera materialet har två 

huvudteman och två subteman identifierats. Denna identifikation har skett genom 

sammanställning av olika aspekter bland studiens huvudfynd.   

 

Tabell 3: Översikt över huvudteman och subteman 
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Huvudteman:            Patientupplevelser vid MRT- undersökningar 

Röntgensjuksköterskans olika sätt att bemöta oroliga MRT-patienter 

Subteman:                 Omvårdnadsorienterad kommunikation, 

                                    Patientcentrerad relation 

 

Patientupplevelser vid MRT- undersökningar 

De obehagliga känslor som kan drabba MRT- patienter kan formuleras på följande sätt: 

1) En grundläggande känsla hos patienter som genomgår en MRT- undersökning beskrivs 

som en känsla av att vara i en annan värld. MRT-miljön upplevs nämligen som en 

främmande värld där patienten känner sig instängd och isolerad i MRT- kamerans  

tunnel. I jämförelse med andra bekanta ljud upplever man det ljud som hörs på MRT- 

rummet som att ”lyssna på de som hugger asfalt eller betong” (Törnqvist et al, 2006a). 

Även andra studier i om MRT- patienters upplevelser visar att patienter känner sig 

”levande begravda”, ”övergivna” eller ”desorienterade” (Grey et al, 2000), ”en känsla 

av kvävning” och ”yrsel” (Thorpe, Salkovskis & Dittner, 2008). Sådana reaktioner 

skapar problem eftersom de gör proceduren obehaglig för patienten, vilket ibland 

resulterar i förtidig avbrytning av skanningen eller direkt vägran. Detta leder till 

negativa kliniska konsekvenser men också till slöseri med resurser (Grey, Price & 

Mathews, 2000; Lang, Ward, & Laser, 2010). 

 

2) Undersökningar visar att patienternas upplevelser av ångest under skanning leder till 

att patienten känner sig hjälplös och förlorar självkontrollen. För att kunna hantera 

denna svåra situation är patienten i stort behov av hjälp från vårdpersonalen (Tischler, 

Calton, Williams & Cheetham, 2008; Törnqvist, Larsson & Hallström, 2006; Carlsson 

& Carlsson, 2013).  I en undersökning om röntgensjuksköterskors egna erfarenheter i 

det sammanhanget, uppgav 71,6 % av de tillfrågade röntgensjuksköterskorna att 

känslan av ångest var den vanligaste upplevelsen hos deras MRT- patienter. I vanliga 

fall leder detta till att patienten inte ligger stilla under skanning, vilket leder till sämre 

bilder, eller i extrema fall blir tvungen att avbryta hela undersökningen (Munn & 

Jordan, 2011). 

 

3) Behovet av stöd kan dock i variera. De patienter som upplever mindre oro eller inget 

hot skulle bemästra situationen och behålla självkontrollen på egen hand. Men andra 

patienter som inte kunde hantera situationen, drabbas av ångest och panikattacker. Hos 
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vissa patienter blir den ångestfyllda rädslan så stor att man kan tala om klaustrofobi. 

Denna sorts fobi uppstår i situationer där patienten befinner sig i slutna rum eller 

känner sig instängda (Grey, Price & Mathews, 2000; Thorpe, Salkovskis & Dittner, 

2008; Lang, Ward & Laser, 2010). Sådana reaktioner som beskrivs som ”primitiv 

rädsla för att kvävas” leder ibland till att man blir tvungen att stoppa hela skanningen i 

förtid (Thorpe et al, 2008). 

 

4) En annan viktig faktor som förstärker patientens oro är att man är orolig för 

undersökningens resultat. (Carlsson & Carlsson, 2013). 

 

Röntgensjuksköterskans olika strategier att bemöta oroliga MRT-patienter 

I en studie om patienternas förväntningar före och under en första MRT- undersökning, slår 

man fast att en välfungerande interaktion mellan röntgensjuksköterskan och patienter är av 

stor betydelse för att bemöta patienternas obehagliga känslor, såväl inför som under 

undersökningen (Carlsson & Carlsson, 2013). De studerade artiklarna, med skiftande 

betoningar nämner följande komponenter för en tillfredsställande interaktion med patienten: 

 

a) Studier visar att patienter betonar vikten och behovet av skriftlig förberedande 

information (Brask & Bikelund, 2014; Munn & Jordan, 2011; Carlsson & 

Carlsson, 2013). Samtliga patienter uppskattade hemskickat informationshäfte och 

ansåg att denna form av informationsgivning var bra. Resultatet av denna 

undersökning visar också att både utformningen av och innehållet i 

informationshäftet har stor betydelse när det gäller att upplysa patienten på ett 

lättillgängligt sätt. Framför allt gäller det att undvika svåra tekniska och 

medicinska termer (Brask & Bikelund, 2014). 

 

b) Vid sidan av den information patienterna får hemskickad, vilket tidigt förklarar 

hela undersökningsförfarandet, handlar det också om röntgensjuksköterskans 

bemötande av patienten. En förtroendefull dialog med röntgensjuksköterskan 

uppskattades av patienter, vilket beskrevs som avgörande för patienters förmåga 

att hantera rädsla, obehagliga känslor av förlust av självkontroll (Grey, Price & 

Mathews, 2000; Thorpe, Salkovskis & Dittner, 2008; Carlsson & Carlsson, 2013). 
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I en av studierna sätts en förtroendeskapande dialog i direkt samband med den 

kommunikationsstil som röntgensjuksköterskan använde i sin kommunikation med patienter. 

Här lyfter man fram begreppet interpersonal kompetens som diskuteras som förmågan att 

upprätta, införa och upprätthålla en effektiv kommunikation med såväl patienter som deras 

familjemedlemmar och besökande (Booth & Manning, 2006). Här nämner man olika 

strategier för att bemöta patienten och drar den slutsatsen att den vuxna kommunikationsstilen 

är den mest önskvärda strategin. Undersökningen visar att röntgensjuksköterskan genom ett 

kritiskt förhållningssätt till sitt sätt att bemöta patienten, kan kontrollera sina uppifrån 

styrande beteenden och därmed utveckla en mer vuxen kommunikationsstil. Detta är en 

färdighet som skulle kunna vara ett riktigt mått på interpersonell kompetens och ”bra” vård 

(Booth & Manning, 2006). 

 

Subteman: Omvårdnadsorienterad kommunikation, Patientcentrerad relation.  

Omvårdnadsorienterad kommunikation är ett tema hos några av studierna. 

Men detta tema blir mer ingående beskrivet i två av studierna (Booth & Manning, 2006; 

Carlsson & Carlsson, 2013). I de här två studierna använder författarna tekniken 

transaktionsanalys för att beskriva vårdmötet mellan röntgensjuksköterskan och patienten. 

Genom denna teknik kartläggs olika kommunikationsbeteenden som röntgensjuksköterskan 

kan visa i mötet med patienten. 

 

Enligt transaktionsanalysen finns det fem olika beteenden hos MRT- röntgensjuksköterskan 

som kan påvisas vid MRT- undersökningar:  

kontrollerande förälder, vårdande förälder, vuxen, fritt barn och anpassat barn (Booth, 2008).   

I interaktionen mellan röntgensjuksköterskan och patienten kan sjuksköterskan uppträda som 

en antingen ”kontrollerande” eller ”vårdande” förälder. I det första fallet, visar 

röntgensjuksköterskor mer hänsyn till de tekniska aspekterna av undersökningen. Det 

huvudsakliga är att få patienten att följa röntgensjuksköterskans anvisningar (Booth & 

Manning, 2006). Detta leder till att röntgensjuksköterskan antar en dominerande roll i 

kommunikationen med patienten. I denna styrande roll underskattar sköterskan att informera 

patienten om hur undersökningen kommer att genomföras. Detta gör att patienten blir passiv 

och inte delaktig i undersökningen. Studien visar att detta fall uppstår när 

röntgensjuksköterskan känner stress och tidspress. 
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”Kontrollerande” förälder kännetecknas också av röntgensjuksköterskans brister när det gäller 

den icke-verbala kommunikationen, bl. a. av frånvaron av ögonkontakt med patienten (Booth, 

2008; Booth & Manning, 2006). 

 

Men vid fallet ”vårdande förälder” framstår röntgensjuksköterskan som den vårdande 

föräldern, vilket gör att patienten får mer utrymme i undersökningen och blir mer delaktig i 

undersökningen. Denna stil används ofta av röntgensjuksköterskan när hon har med äldre 

patienter eller barn att göra. Det vänliga samtalet med patienten har en social karaktär vilket 

gör att patienten blir både engagerad i undersökningen och uppmuntrad för att genomgå 

undersökningen (Booth, 2008; Carlsson & Carlsson, 2013; Booth & Manning, 2006). 

 

Beteendet ”vuxen”, alltså den vuxna kommunikationsstilen, användes då patienten var i 

nästan samma ålder som röntgensjuksköterskan. Det som utmärker denna stil är att patienten 

känner sig avslappnad och får tillräckligt med tid att ställa sina frågor till 

röntgensjuksköterskan. Röntgensjuksköterskans sätt att bemöta patienten är både rationella 

och genomtänkta (Booth, 2008). Samspelet med patienten fungerar effektivt. Patienten får 

exakt veta vad undersökningen kräver av henne och vikten av att följa röntgensjuksköterskans 

anvisningar för att få en så bra bild som möjligt (Booth & Manning, 2006). 

  

Beteendet ”fritt barn” kännetecknas av att röntgensjuksköterskan mer eller mindre känner sig 

undertryckt och vilsen. Samspelet med patienten fungerar inte som det ska. Detta beror på att 

röntgensjuksköterskan saknar självförtroende och låter det bli att förklara 

undersökningsprocessen för patienten. Hon ger inte heller några som helst instruktioner till 

patienten. Detta beteende gjorde att patienten blev passiv och därmed inte delaktig i 

undersökningen (Booth, 2008; Booth & Manning, 2006). 

 

Vid ”anpassat barn” beteendet uppträdde röntgensjuksköterskan öppenhjärtigt och skämtar 

med patienten. Det visade sig att patienterna uppskattade ett sådant bemötande och kände sig 

lugna inför undersökningen. Det som kännetecknade detta beteende var att 

röntgensjuksköterskan hade ögonkontakt med patienten och använda berörande 

uttrycksformer. Hela undersökningen och undersökningsrummet kändes som en trevlig miljö 

av patienten. Men trots att ”anpassat barn” beteendet uppskattades av patienterna var det bara 

ett fåtal röntgensjuksköterskor som använder sig av den här kommunikationsstilen (Booth, 

2008; Booth & Manning, 2006). 
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Vid sidan av de fem beteendemönster finns det tre faktorer som utformar kommunikationen 

mellan röntgensjuksköterskan och patienten: personlighet och förtroende hos 

röntgensjuksköterskan, ålder och beteende hos patienten, samt patientens sjukdom eller skada.   

 

Det har visats att sjuksköterskorna, för att välja sina kommunikationsstrategier, tog hänsyn till 

just de här faktorerna (Booth & Manning, 2006). Men trots det, anser Booth att 

röntgensjuksköterskorna hade en tendens att använda sig av en och samma stil i sina 

kommunikationer med patienter, trots att omständigheterna var olika. Detta kommer till  

uttryck hos de intervjuade röntgensjuksköterskorna på följande sätt:  

”vissa människor kan bara kommunicera på ett sätt” eller ”kommunikation är ett personligt 

drag i deras liv”. De intervjuade sjuksköterskorna ansåg att deras sätt att kommunicera med 

patienter berodde till stor del på deras personlighet (Booth & Manning, 2006). 

 

När det gäller valet av olika kommunikationsstilar anser Booth & Manning att vissa stilar 

lämpar sig mer till en patientcentrerad relation än andra. I det sammanhanget visar deras 

studier att även den mest önskvärda stilen, alltså den vuxna kommunikationsstilen, alltid är 

förenad med en patientcentrerad relation (Booth, 2008; Booth & Manning, 2006). 

 

Ett välfungerande samspel mellan patienten och röntgensjuksköterskan förutsätter respekt för 

det individuella hos patienten. Detta kommer till tydligt uttryck i flera av studierna (Booth 

2008; Booth & Manning 2006; Carlsson, & Carlsson, 2013). Respekt för och insikt i det 

individuella hos varje patient är förmågan att kunna se de personliga egenskaperna hos varje 

patient. När varje situation inte är exakt lik den andra så bör röntgensjuksköterskan variera sitt 

bemötande och stöd till patienten utifrån det specifika behovet (Törnqvist, Månsson, Larsson, 

Hallström, 2006b; Carlsson & Carlsson, 2013).   

 

En av studierna Carlsson et al. (2013) föreslår därför att även den information som ska ges till 

patienter ska vara individanpassad och baseras på det konkreta behovet hos patienten. Inte 

bara röntgensjuksköterskan utan även sjuksköterskor i allmänhet bör veta att den skriftliga 

information som patienterna fått hemskickad, inte räcker alltid, utan måste kompletteras och 

ibland även förtydligas inför undersökningen. 
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Den patientcentrerade fokusen finns i ett par av studierna. Även om betoningen på det 

individuella variera i dessa studier så finns det en rad gemensamma grundtankar hos dem, 

bland annat respekt för patienternas personlighet, värdighet och deras behov av empati och 

vänlighet (Booth & Manning, 2006; Tischler, Calton, Williams & Cheetham, 2008; Törnqvist, 

Månsson, Larsson & Hallström, 2006a; Carlsson & Carlsson, 2013). 

 

Metoddiskussion 

Eftersom denna studie syftade till att diskutera MRT- patienternas upplevelser i samband med 

MRT- undersökningen, lades stor vikt vid kvalitativa artiklar. Kvalitativ forskning har 

nämligen, som Friberg (2012, s. 133-134) beskriver, tolkande karaktär och syftar till att skapa 

förståelse för olika slags upplevelser. Då denna studie syftade till att förstå och hantera MRT- 

patienternas obehagliga upplevelser, kändes det motiverat. Men en nackdel var att de 

kvalitativa studierna inte hade ett större antal patienter att arbeta med. Detta blev också en 

anledning till att välja även kvantitativa studier. 

En kritisk bedömning av de artiklar som väljs in i en litteraturstudie är nödvändigt, eftersom 

materialet måste vara analyserat av andra forskare, innan man använder det (Segesten, 2012, 

s. 54). Här använts fyra faktorer för att bedöma studiernas trovärdighet: pålitlighet, 

trovärdighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Sammantaget har författarna till denna 

uppsats noggrant planerat och dokumenterat arbetsprocessen och beskrivit det hela genom 

löpande text för att öka pålitligheten. 

 

En svårighet som uppstod var att hitta artiklar som helt inriktade sig till MRT- patienternas 

upplevelser. Det var bara i 3-5 artiklar som dessa upplevelser hade problematiserats på 

ingående sätt. En förklaring till detta kan enligt Booth & Manning (2006) ,vara det faktum att 

den holistiska modell som visar mer intresse för psykologiska och sociala dimensioner av 

hälsa, är något nytt inom forskningen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva MRT- patienternas upplevelser i samband med MRT- 

undersökningar och undersöka de åtgärder som röntgensjuksköterskan ska vidta för att 

underlätta undersökningen för dessa patienter. 

 

Resultaten av artiklarna visar klart och tydligt att en del av de patienter som genomgår MRT- 

undersökningar upplever obehagliga känslor. Dessa känslor uttrycks på olika sätt och upplevs 
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i olika grader. Det som lyfts fram i litteraturöversikten är att MRT och dess avancerade teknik 

fortfarande är något nytt för många patienter. Den nya tekniken upplevs helt enkelt 

främmande av många. Såväl den trånga tunnelns form som det obehagliga ljud den avger, 

beskrivs i negativa termer av patienter. Vid sidan av allt detta inverkar även patienternas 

förutfattade meningar om MRT undersökningen. Känslan av att befinna sig i en annan värld 

eller förlora kontrollen över sig själv, tycks nämligen vara en följd av patienternas negativa 

föreställningar eller deras bristande kunskaper om den nya tekniken 

Det råder stor samstämmighet mellan artiklarna att MRT- patienternas oroliga känslor har 

störande effekter på undersökningen. Graden av patienternas oro eller ångestkänsla blir ibland 

så hög att man blir tvungen att stoppa hela undersökningen i förtid. Men även då 

undersökningen trots allt genomförs så präglar patienternas obehagliga känslor hela den 

atmosfär som råder i undersökningsrummet. Denna atmosfär sätter naturligtvis sina spår på 

kommunikationen mellan patienten och röntgensjuksköterskan. Här ställs 

röntgensjuksköterskan inför en rad utmaningar. 

Resultatet från litteraturöversikten i det sammanhanget visar att respekt och förståelse för 

patientens obehagliga känslor är det första steg som röntgensjuksköterskan ska ta för att 

kunna hantera situationen. Här gäller det också att bli en uppmärksam observant till alla de 

beteenden patienten visar upp. Enligt Watsons och Grundbergs (1993) omvårdnadsteori är just 

en sådan kunskap om och förståelse för patientens beteende som är en förutsättning för att 

kunna hjälpa den behövande individen. 

Det ska dock tilläggas att det handlar inte enbart om patientens beteenden, utan även om de 

beteenden som röntgensjukskötreskan visar upp. 

Detta utgör ett viktigt tema enligt Bolejko et al., (2008) och Murphy (2009). Här lyfter de upp 

de fem olika kommunikationsstilar som röntgensjuksköterskan kan välja mellan. Resultatet av 

deras studie visar att den vuxna kommunikationsstilen är den bästa stilen för 

röntgensjuksköterskan att välja. De utmärkande dragen i den vuxna kommunikationsstilen var 

att patienten kände sig avslappnad och fick tillräckligt med tid att ställa sina frågor till 

röntgensjuksköterskan. Patienten fick tillräckligt med information om vad väntade henne eller 

vad röntgensjuksköterskan väntade sig av henne. Detta gjorde att samspelet mellan 

röntgensjuksköterskan och patienten fungerade på ett effektivt sätt (Bolejko et al. 2008). 

 

Många av de studerade artiklarna nämner inte just termen den vuxna kommunikationsstilen. 

Men de är överens om kommunikationens betydelse i det sammanhanget. Litteraturöversikten 

visar att en välfungerande kommunikation mellan röntgensjuksköterskan och patienten spelar 
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en viktig roll för att involvera patienten i undersökningen. Denna målsättning att göra 

patienten aktiv i undersökningen har många beröringspunkter med den vuxna 

kommunikationsstilen, nämligen att hjälpa patienten att komma över de obehagliga känslor 

som förhindrar denne att få kontroll över sig själva. 

 

En övervägande del av artiklarna betonar vikten av information både inför och under MRT-

undersökningar. Resultatet från studierna visar att information, för att kunna nå patienten, ska 

vara lättillgänglig. Patienten ska kunna förstå den.  En annan viktig aspekt av informationen 

handlar om patientens rätt att bilda sig en klar uppfattning om sin situation. Här handlar det 

om patientens självbestämmande och integritet, vilket är fastslaget i lagen. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) står det att vården skall vara av god kvalité, tillgänglig och bygga 

på respekt för patientens medbestämmande och integritet. 

 

Att ge information är dock inte en lätt process. Det handlar mer om den atmosfär som råder 

mellan röntgensjuksköterskan och patienten. Andersson et al. (2008) poängterar att denna 

atmosfär ska vara förtroendegivande. Det är genom information som röntgensjuksköterskan 

undervisar sin patient. Därför ska överföring av informationen ske i en vänlig atmosfär med 

lärande syfte.   

 

Respekt för det individuella hos patenten poängteras av såväl sjukvårdslagen som av de 

vårdnadsteorier som utgår från en humanistisk syn på människan. Denna respekt bygger 

egentligen på det faktum att patienterna har olika vårdbehov. Detta bekräftas även av 

litteraturöversikten, vilket i sin tur betyder att röntgensjuksköterskan bör kunna variera sin 

kommunikationsstrategi utifrån patienternas specifika förutsättningar. I det sammanhanget 

anser Murphy (2009) att den vuxna kommunikationsstilen alltid är förenad med en 

patientcentrerad relation. 

 

Den patientcentrerade relationen har starka beröringspunkter med Watsons omvårdnadsteori, 

närmare bestämt med karativ faktorerna 4 och 8. 

Watson beskriver sjuksköterskans kommunikation med patienten som något terapeutiskt. 

Detta innebär att sjuksköterskan ska känna till patientens livsvärld (Watson, J. 1985). 
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Slutsatser 

Patienternas oro i samband med MRT- undersökningar är en viktig fråga som ska tas på 

största allvar. Det mest kännetecknande för dessa upplevelser att patienten förlorar 

självkontroll och förmågan att kunna hantera situationen. För att underlätta undersökningen 

för dessa patienter kan röntgensjuksköterskan vidta en rad omvårdnadsåtgärder. Hit hör bl.a. 

förberedande information, hjälpande kommunikation, förståelse och omsorg.   

 

Det visade sig nämligen att det är genom informationen som röntgensjuksköterskan 

undervisar och leder patienten att steg för steg gå igenom den planerade undersökningen. Det 

som uppskattas mest hos patienterna är att informationen, såväl i skriftlig som i muntlig form, 

ges på ett lättillgängligt sätt. 

 

Andra viktiga frågor som röntgensjuksköterskan skulle vara medveten om handlade om de 

kommunikationsstilar hon hade att välja mellan. Resultatet av litteraturöversikten visade att 

den vuxna kommunikationsstilen var det mest lämpliga. Med hjälp av denna stil skapas en 

förtroendegivande atmosfär där patienten vågar ställa sina frågor eller ger uttryck för sina 

personliga funderingar. När patienterna och deras behov av olika omvårdnadsåtgärder skiljer 

sig från varandra beroende på deras olika vårdbehov och olika personligheter, så ska 

röntgensjuksköterskan kombinera sin kommunikation med en patientcentrerad relation. 

 

Avslutningsvis kan vi säga att detta holistiska förhållningssätt är intimt förbundet med den 

humanistiska människosyn som ska prägla varje vårdarbete i Sverige. 

Röntgensjuk-sköterskans hänsyn till och förståelse för patientens specifika behov förutsätter i 

sin tur ett holistiskt förhållningssätt. Med den holistiska synen menas här en helhetstäckande 

bild av patienten. 

 

När det gäller MRT- patienternas obehagliga upplevelser inför och under undersökningen så 

anser författarna till denna uppsats att det behövs mer eftertanke, mera reflektioner och mer 

forskning i området. Den kliniska erfarenheten med oroliga MRT- patienter visar tydligt att 

det förekommer brister. Bristerna handlar dels om hur informationen till patienter, både 

skriftlig och muntlig, ska utformas. Men det mesta handlar om hur röntgensjuksköterskan ska 

vara medveten om sina beteenden, strategier och sitt sätt att bemöta konkreta fall. 
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Förmedling av omvårdnad, som tidigare har sagts med hänvisning till Watson, kräver en 

kommunikation som är terapeutisk. Författarna anser att den tekniska kompetensen hos 

röntgensjuksköterskan ska kompletteras med en psykisk och mental kompetens. Här behövs 

mer arbete och forskning. 
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