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Abstrakt 

En systematisk litteraturöversikt med fokus på att beskriva upplevelser av att lindra 

och minska oro och klaustrofobi hos patienter som ska genomgå en MR-

undersökning. Tanken är att fokusera på icke-farmakologiska metoder. Många 

patienter lider svårt av oro ångest och en betydande mängd tvingas avbryta 

undersökningen mitt i. Andra har svårt att ligga still, då de plågas av klaustrofobi, 

vilket leder till otydliga och oanvändbara bilder. Syftet är att genom en systematisk 

litteraturöversikt, med en metod för integrerade översikter, beskriva erfarenheter av 

att lindra oro och klaustrofobi hos patienter under MR-undersökningar med icke-

farmakologiska metoder. De olika områden som studeras är information, bemötande, 

avslappning, självhypnos, kognitiv beteendeterapi och exponeringsterapi. Artiklar 

söktes i databaserna PubMed, Cinahl och Sciencedirect, för att sedan 

kvalitetsgranskas och analyseras utifrån deras syfte, metod och resultat. Vissa 

metoder kan vara tidskrävande, men hjälper trots allt patienter att minska oro och 

klaustrofobi. Tid och pengar kan sparas genom att använda dessa metoder för att 

undvika avbrutna MR-undersökningar. Dessutom så minskas patienters oro och 

klaustrofobi utan att behöva sövas, eller få andra lugnande medel för att slappna av 

under undersökningen.  

Nyckelord: systematisk litteraturöversikt, magnetisk resonanstomografi, MR, icke-

farmakologiska metoder, oro, klaustrofobi  



Enligt Murphy (2001) har det senaste decenniet inneburit en dramatisk förändring av 

röntgenavdelningen och som en följd av detta, helt nya upplevelser för patienter. Patienters 

förväntningar har också förändrats väsentligt i termer av vad röntgenapparater kan åstadkomma. 

Murphy (2001) menar vidare att den högteknologiska tekniken inom röntgenavdelningar distanserat 

personalen från vårdmottagaren. Röntgensjuksköterskan möter patienter vid en kritisk tidpunkt i 

deras liv, därför är det viktigt att få förtroende hos patienten i det som för dem kan vara en 

stressande och tekniskt skrämmande miljö. Det är viktigt att vara medveten om hur patienter kan 

känna sig i den högteknologiska miljön för att kunna ge det stöd och den information som krävs.  

Inom röntgen har magnetisk resonanstomografi (MR) blivit allt viktigare som ett icke-invasivt 

diagnostiskt verktyg som inte utsätter patienter för joniserande strålning.  

 

Även om MR inte ger patienter farlig strålning verkar det kunna påverka dem psykiskt. Det kan till 

exempel vara vid magnetkameraundersökning som en patient får obehagskänslor, panik eller i 

värsta fall klaustrofobi. Patienten placeras i mitten av en stor magnet i ett litet utrymme för att 

optimera bildupplösning. Undersökningen kräver att patienten ska införas, antingen med huvudet 

eller med fötterna först i tunneln (som har en diameter på 55 cm och en längd på 180 cm), dessutom 

är det ofta långa undersökningstider. Vid huvudundersökningar utsätts patienten för extra obehag 

genom huvudspolen som används för fixering. Graden av känslomässig reaktion av rädsla varierar 

från person till person (Thorpe, Salkovskis & Dittner, 2008). 

 

Enligt Thorpe et al. (2008) är de vanligaste psykiska reaktionerna av allvarlig art klaustrofobi, 

ångest och panikattack. Publicerade rapporter tyder på att 15 procent av patienterna beskriver svåra 

klaustrofobiska reaktioner. Vidare beskriver Thorpe et al. (2008) att vid undersökningar av huvud 

krävdes ännu oftare att patienten sövdes än vid andra undersökningar. Huvudspolen verkar öka 

obehagskänslorna hos patienterna och detta leder till fler som behöver sövas. Det är oftare kvinnor 

som vill bli sövda jämfört med män.  

 

Röntgensjuksköterskan ansvarar för en god information och medverkar till att prioriteringar i 

samband med undersökningar görs enligt patientens behov (Vårdförbundet, 2008). Information 

delas i tre väsentliga moment inför undersökningen (procedur information) beskrivning om hur 

undersökningen går till, (sensorisk information) innebär hur undersökningen kan upplevas och 

(tidsmässig information) som beskriver hur lång tid undersökningen kan ta. Det är viktigt att 

personalen är medvetna om det och att informationen individanpassas efter varje patients behov 



(Törnqvist, 2007).  

 

Bemötandet och interaktionen mellan patienten och vårdpersonalen har en viktig betydelse för hur 

patienter upplever undersökningen och möjligheten att genomföra dem. I samband med 

undersökningar har bemötandet av patienter visat stor betydelse med patienternas tillfredställelse 

med sina besök. Rön visar att när patienter är missnöjda i vården beror det till stor del på brister i 

bemötande av patienterna. Inom vården handlar bemötande om människovärde och respekt där 

patienten har rätt att bli bemött på ett professionellt och värdefullt sätt. Då patienten uppfattar 

kvalitén blir bemötandet en avgörande faktor och hur omhändertagandet kan upplevas. Många 

studier tar upp betydelsen av att ge bra bemötande, visa hänsyn och vara hjälpsam som grund för ett 

gott och respektfullt bemötande (Törnqvist, 2007). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763, 2§) ska vård vara av god kvalitet och patienten ska kunna känna sig trygg, vården ska 

vara lätt att nå och lätt att få hjälp. Personal ska ge vård med respekt för patientens autonomi och 

integritet. 

 

Murphy och Brunberg (1997) redogör även för olika andra metoder att minska oro inför och under 

MR-undersökningar som tidigare fungerat bra under operationer och för tandläkares patienter. 

Genom att informera sig innan undersökningen, att visualisera att man egentligen inte befinner sig i 

apparaten, använda olika avslappnande andningstekniker och andra metoder för självhypnos, kan 

oro och klaustrofobiska känslor minskas. Enligt Thorpe et al. (2008) är möjliga lösningar icke-

farmakologiska metoder i form av kognitiva beteendeterapier. Avslappningsövningar, 

exponeringsterapi och självhypnos kan hjälpa vissa patienter mycket med att lindra oro och 

klaustrofobi. Andra patienter får inte ut lika mycket av metoderna, men hos de flesta ger det 

åtminstone någon form av lindring av obehagskänslorna . Med detta som bakgrund var syftet att 

genom en systematisk litteraturöversikt beskriva erfarenheter av att lindra oro och klaustrofobi hos 

patienter under MR-undersökningar med icke-farmakologiska metoder. 

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att den moderna högteknologiska miljön på röntgenavdelningar kan 

verka skrämmande för många patienter och kan bidra till oro, ångest och klaustrofobi. 

Undersökningar med MR är särskilt uppmärksammade i detta sammanhang. Från ett 

omvårdnadsperspektiv är det viktigt att försöka förebygga och lindra denna oro. Enligt Thorpe et al. 



(2008) finns möjliga lösningar för att minska oro och klaustrofobi hos patienterna i form av icke- 

farmakologiska metoder. Det är viktigt att fördjupa kunskapen om vilka metoder som kan användas 

av röntgensjuksköterskor för att förebygga och lindra oro.  

 

Frågeställningar 

Specifika frågeställningar 

Hur kan oro och klaustrofobi lindras med hjälp av bemötande och information? 

Hur kan oro och klaustrofobi lindras med hjälp av speciella icke-farmakologiska 

terapiformer? 

 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt med en metod för integrerade översikter. 

Metoden innebar en sammanställning av tillgängliga vetenskapliga arbeten som beskrev 

erfarenheter av att lindra oro och klaustrofobi hos patienter under MR-undersökningar med icke-

farmakologiska metoder. En systematisk litteraturöversikt innebär ett systematiskt arbetssätt med 

dokumenterade sökstrategier och att litteraturen granskas och sammanställs (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). 

 

Den integrerade metoden inkluderade både studier med kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Tillämpliga delar av Goodmans sju steg har använts som struktur för att genomföra 

litteraturöversikten. Dessa är att precisera problemet för utvärderingen, precisera studiens 

inklusions- och exklusionskriterier, formulera en plan för litteratursökningen samt genomföra 

litteratursökningen (Willman et al., 2006). 

  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Genom att klart definiera forskningsproblemets omfattning och begränsningar är det lättare att hitta 

tillämpliga och trovärdiga artiklar i litteratursökning (Willman et al., 2006). Inklusionskriterier för 

denna studie var, att alla artiklar skulle vara var skrivna på engelska, de skulle vara i originalversion 

och finnas i fulltext. Det skulle vara vetenskapliga artiklar som beskrev metoder som kunde 



reducera patienters känsloreaktioner i samband med MR-undersökning. Alla typer av artiklar 

inkluderades, både andra litteraturöversikter, interventionsstudier och studier med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats. Artiklar med barn under 14 år, exkluderades. 

  

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

Vid Luleå tekniska universitet kan studier sökas via olika databaser. Litteratursökningen skedde i 

databaserna PubMed, Cinahl och Sciencedirect. Sökningar genomfördes genom att söka på MeSH-

termerna var för sig och sedan genom att kombinera de olika sökorden med varandra med hjälp av 

den booleska termen AND för att avgränsa sökningen. Booleska termer är ord som kombinerar 

söktermer, de vanligaste och mest användbara är AND och OR (Willman et al., 2006). En manuell 

sökning gjordes i de funna artiklarnas referenslista. Sökorden som användes var claustrophobic, 

anxiety, MRI-patients, subjective experiences, preventing anxiety, preventing claustrophopia, 

patients prefer, information. 

 

De valda artiklarna granskades utifrån deras syfte, metod och resultat enligt Willman et al. (2006) 

kvalitetsbedömning för kvalitativa och kvantitativa studier. 77 artiklar abstrakt lästes och sorterades, 

abstrakt som inte stämde mot vårt syfte togs bort. Därefter kvarstod 35 artiklar som lästes och 

kvalitetsbedömdes enligt ett granskningsprotokoll för kvantitativa och kvalitativa studier, en 

modifierad version med inspiration från Willman et al. (2006). Artiklarna som inte motsvarade vårt 

syfte eller bedömdes vara av låg kvalitet har tagits bort. Totalt fick vi kvar 15 artiklar som 

kvalitetsgranskades genom att författarna var för sig granskade dem och sedan jämfördes och 

diskuterades granskningarna. 

 

För att klassificera studierna valde vi att tilldela ett poäng per delfråga för ett, som vi anser för 

studien, positivt svar. Motsvarande noll poäng utdelades per fråga för ett inadekvat eller negativt 

svar. Poängsumman räknades i procent av den totala, möjliga poängsumman och graderades enligt 

nedanstående tabell.  



Tabell 1. Översikt över kvalitetsgradering 

Gradering       Kvalitetsgradering 

Grad 80-100 % Hög 

Grad 70- 79 % Medel 

Grad 60- 69 % Låg 

 

Analys 

Data analyserades med utgångspunkt från frågeställningarna med en matrismetod enligt Garrard 

(2007) och Lämås, Willman, Lindholm & Jacobsson (2009). Det innebar att först lästes resultaten i 

alla utvalda artiklar och de delar av resultat som svarade mot en frågeställning identifierades. Sedan 

grupperades resultatet efter områden under varje frågeställning. En matris gjordes för varje 

frågeställning där resultaten från varje område tabulerades enligt de områden som identifierats. 

Genom matrisen skapades en överblick över de olika resultaten och en syntes kunde utvecklas. 

Matrisen innehöll kolumner och rader. Vi markerade den översta kolumnen med författarnas namn 

och på raderna antecknades frågeställningarna som är bemötande, information och icke-

farmakologiska terapier. För varje artikel som de olika författarna skrivit så redovisas resultat 

utifrån ovanstående frågeställningar. 

 

Resultat 

Resultatet presenteras med utgångspunkt från frågeställningar och områden som identifierades 

under dem. För varje frågeställning finns en syntes som beskriver slutsatserna av de svar på 

frågeställningarna som gjordes.  

 

 Tabell 3. Överblick över frågeställningar och områden 

Frågeställningar Områden 

Kan oro och klaustrofobi lindras med 

hjälp av bemötande och information?  

Bemötande 

Information 

Kan oro och klaustrofobi lindras med 

hjälp av speciella icke-farmakologiska 

terapiformer? 

Kognitiva beteendeterapier 

Exponeringsterapi 

Avslappning 

Själv-hypnos 



Lindring av oro och klaustrofobi med hjälp av information och bemötande 

Information 

Informationens påverkan på oro och ångest inför MR undersökningar framkom i sju studier. 

Laidlaw och Henwood (2003) och Selim (2001) undersökte skillnader i ångestnivå mellan en grupp 

som fick undervisning före magnetisk resonanstomografi och en kontrollgrupp som inte fick det. 

Studiegruppen fick detaljerad information plus den rutinmässiga instruktionen medan 

kontrollgruppen endast fick den rutinmässiga instruktionen. Studiegruppen som fick detaljerad 

information och instruktioner rapporterade signifikant lägre nivåer av ångest än kontrollgruppen. 

Bristen på information påverkade negativt, ångest och oro skulle kunna minskas med mer detaljerad 

information och bättre patientförberedelse om hur ångesten kan hanteras. I en studie (Thorp, 

Owens, Whitehouse & Dewey, 1990), där 40 CT-patienter och 40 MR-patienter fick besvara 

frågeformulär om vad som kunde reducera ångest, framkom att mer detaljerad information och 

genom att få titta på ett videoband om hur MR-undersökningen går till, kunde ångesten minska.  

 

I en annan studie (Bolejko, Sarvik, Hagell & Brinck, 2008) om informationens betydelse, skickades 

detaljerad information hem i förväg. Studien var uppdelad i två faser, en mer detaljerad information 

med hjälp av en informationsbroschyr samt utvärdering av informationsbroschyr och hur patienter 

upplevde det. Informationshäftet uppskattades, de kände sig mer förberedda på att ligga stilla under 

undersökningen. De personer som hade ryggproblem drog fördel av informationen om att ta 

smärtstillande medel före undersökningen. Patienterna kände att de hade kontroll över situationen 

genom att veta vad som förväntades av dem. Det kändes tryggt att veta om larmklockan, det 

högljudda bullrandet och att de kunde få ta anhöriga med sig. Enligt studien uttrycktes ett stort 

behov av ytterligare mer detaljerad information än bara den rutinmässiga informationen. Det 

betonades att detaljerad information kunde förbereda patienterna mentalt genom att förstå helheten 

av undersökningen vilket ledde till att rädslan och ångesten minskades.  

 

I en studie av Katz, Wilson och Frazer (1994) uppmanades patienter att beskriva vad de betraktade 

som mest obekvämt eller ångestskapande, det framkom oro eftersom de inte visste varför de skulle 

genomgå undersökningen och vad den skulle visa. Det var inte själva undersökningen som ledde till 

ångesten utan snarare bristen på information. Även Mackenzie, Sims, Owens och Dixon (1995) 

studie betonar att 14 procent av patienterna inte visste hur en MR-undersökning skulle gå till och 9 

procent visste inte ens varför de skulle genomgå undersökningen. Studien av Chesson, Mackenzie 



och Mathers (2001) kom fram till samma resultat. Mer information, exempelvis en 

informationsbroschyr om varför undersökningen skall genomgås och hur det går till skulle minska 

ångest och oro.  

 

Bemötande 

Fyra artiklar handlade om bemötandet på röntgenavdelningar. Enligt Törnqvist, Månsson, Larsson 

och Hallström (2005) kände deltagarna sig isolerade, ensamma och beroende av andra i själva 

apparaten och i den främmande miljön. Det var svårt för patienterna att kontrollera sina känslor. 

Patienterna önskade bättre bemötande, förtroende, stöd och uppmuntran från personalen. Vikten av 

personal- och patient-interaktion styrks även av Mackenzie et al. (1995). Studien visar att 89 % av 

deltagarna tyckte att personalen var trevliga vilket underlättade för dem att genomgå MR-

undersökningen i jämförelse med deltagarna som kände sig dåligt bemötta vilket ledde till negativa 

känslor i form av obehag. Även Laidlaw och Henwood (2003) och Selim (2001) betonar att 

röntgensjuksköterskor har en viktig roll att spela genom hela MR-undersökningen från den 

inledande kontakten till mötet med patienten till den information som ges före, under och efter 

undersökningen. Det stöd och det bemötandet kan ge ett positivt intryck. I studien beskrivs att 

deltagarna kände sig hastade och kände sig dåligt bemöta i motsats till Bolejko et al. (2008) där 

deltagarna kände ett trevligt bemötande och att personalen hade tid genom att hjälpa deltagarna att 

slappna av. 

 

Syntes  

Sammantaget visar studierna att oro och ångest inför MR-undersökningar kan lindras med hjälp av 

bra bemötande och detaljerad skriftlig och muntlig information till patienterna. Med hjälp av bra 

detaljerad information kunde patienterna förbereda sig mentalt och de hade mer kontroll över 

situationen. Instruktioner och beskrivningar om hur undersökning upplevs kan hjälpa för att 

patienter ska känna sig avslappnade inför undersökningen.  

 

Skriftlig informationen hjälpte patienterna att vara medvetna om miljön och rutinen och att veta vad 

som förväntades av dem. En annan del av resultatet visar att det inte är ovanligt att patienter inte ens 

vet varför de skulle genomgå undersökningen och hur undersökningen skulle gå till, vilket ledde till 

att patienterna blev mer oroliga för att det var något fel på dem. Videoband om hur undersökning 



går till och informationsbroschyr i väntrummet har kunnat visa sig ge lugnande effekt på oro och 

ångestväckande känslor.  

 

Bemötandet och interaktionen med personalen verkade vara viktigt för patienter som kände oro före 

och under undersökningen. Ett trevligt och lugnt bemötande gav positivt intryck och kunde även 

lugna patienterna i motsats till hastat bemötande som kunde leda till mer oro hos patienterna. 

Förmågan att se patientens behov och ge individualiserat stöd i form av detaljerad information och 

rätt bemötande verkar vara viktigt. Ingen av studierna har gjort försök med 

bemötandeinterventioner och resultatet på detta område är därför mera begränsat än för information 

som intervention. 

  

Lindring av oro och klaustrofobi med hjälp av icke-farmakologiska terapiformer 

Kognitiv beteendeterapi 

En studie (Bigley et al., 2010) studerade om neurolingvistisk programmering (NLP) kan minska 

behovet av lugnande medel vid MR-undersökningar av klaustrofobiska patienter. Femtio patienter 

som misslyckats med att genomföra en MR på grund av klaustrofobi, provade om NL kunde hjälpa 

dem. Oron minskade hos alla och 38 personer lyckades genomföra en lyckad MR, det vill säga att 

76 procent blev av med sin klaustrofobi. . 

 

Exponeringsterapi 

Klonoff, Janata och Kaufman (1986) använde sig av en undergruppsvariant av kognitiv 

beteendeterapi på en enda kvinnlig patient för att se om detta kunde hjälpa patienten klara av en 

lyckad MR-undersökning, vilket hade misslyckats en månad tidigare. Den använda metoden var 

systematisk desensibilisering som även kallas exponeringsterapi. Detta görs genom att stegvis 

utsätta patienten för alltmer skrämmande situationer tills hon vänjer sig. Slutligen lyckades målet att 

få en lyckad MR-undersökning med tydliga bilder. En kvalitativ studie (Taylor, Ferguson & 

Wermuth, 1977) utförde en metoden "Participant modeling", en variant av exponeringsterapi som 

kan minska medicinska fobier. Stegvis utsätts patienten för mer av det den är rädd för, i detta fall 

sprut- och nålfobi, för att minska rädslan eftersom. Patienterna fick kraftigt minskade fobier och 

kunde utsättas för nålstick. Harris, Robinson och Menzies (1999) genomförde en undersökning om 

hur patienter upplevde klaustrofobi och vilka delar som gav mest oro. Det delades upp i 



kvävningskänslor och känslor av att vara instängd i ett litet utrymme. Resultatet visade att genom 

att utsätta sig för att vara instängd minskar obehagskänslan. Hos vissa personer ökar obehaget efter 

en första undersökning, men likt exponeringsterapier så minskar den genomsnittliga 

obehagskänslan hos grupper av patienter ju fler gånger en MR-undersökning genomförs. 

Kvävningskänslan däremot varken ökar eller minskar genom exponering.  

 

Avslappning 

I en studie av Lukins, Davan och Drummond (1997) undersöktes om avslappningsövningar kunde 

minska oron hos patienter som skulle genomföra MR-undersökningar. Kontrollgruppen fick inte 

alls slappna av, en grupp fick slappna av före undersökningen och en tredje grupp fick slappna av 

både före och under undersökningen. Avslappningsövningen var i form av ett förinspelat band med 

tal, musik och ljudeffekter. Patienterna skulle fantisera om att de var på en solig strand och att det 

karakteristiska ljudet från MR-apparaten istället kom från en närliggande byggarbetsplats. Sedan 

skulle de tänka på detta scenario medan undersökningen pågick. Oro och klaustrofobi kan minska 

genom denna metod. Phillips och Deary (1995) har gjort en översikt av ett flertal metoder för att 

lindra oron hos patienter inför en MR-undersökning. De tittar på bland annat på hur information, 

musik, psykologisk förberedelse, hypnos, aromaterapi och lugnande medel påverkar oro och 

klaustrofobi. Bäst resultat ger icke-farmakologiska terapiformer i form av avslappning och 

psykologisk förberedelse.. 

 

Självhypnos 

I en studie (Lang, Ward & Laser, 2010) undersöktes om antalet lyckade MR-undersökningar ökades 

genom att lära personalen självhypnos-metoder och sätt att bättre kommunicera med patienterna. 

Anställda på en MR-avdelning fick lära sig metoden genom föreläsningar, gruppdiskussioner, 

övningar i mindre grupper samt mikrolärande. Hos de mest oroliga patienterna minskade de 

misslyckade MR-undersökningarna med cirka 2 procentenheter jämfört med före metoderna 

användes och efter. 

 

Syntes  

Det finns ett begränsat antal artiklar inom detta område och olika former av terapiformer som 

framförallt använts för att hjälpa patienter med särskilt svåra besvär. Här finns exempel på studier 



där beteende terapi samt exponerings- och desensibiliseringterapi har användts. Dessutom har 

metoder för självhypnos och avslappning prövats och utvärderats. Alla studier visar på tydliga 

positiva resultat oavsett terapiform och det går inte att dra någon slutsats om vilken terapiform som 

är effektivast. Samtidigt är antalet studier begränsade och storleken på studierna är relativt små. 

 

Diskussion  

Syftet var att genom en systematisk litteraturöversikt beskriva erfarenheter av att lindra oro och 

klaustrofobi hos patienter under MR-undersökningar med icke-farmakologiska metoder. Resultatet 

visade att många patienter upplever minskad oro och lyckas bättre med att genomföra en MR-

undersökning om de får ett bra bemötande och detaljerad och anpassad information. Även icke-

farmakologiska terapiformer har visat sig fungera med varierande resultat. Kognitiva 

beteendeterapier som NLP och exponeringsterapi uppvisade goda resultat, bäst visade sig vissa 

former av avslappning och psykologisk förberedelse vara. 

  

I resultatet i litteraturstudien framkom betydelsen av information och bemötande vid MRI 

undersökningar, vilket kan förstås med utgångspunkt från Jean Watsons omvårdnadsteori. Enligt 

Watson (1993) sammanför omvårdnaden vetenskap och konst där omvårdnaden bygger på 

vetenskaplig kunskap och omvårdnadshandlingen kan beskrivas som en konstutövning. En 

sjuksköterska kan beskrivas som en konstnär som finns tillgänglig för patienten och som utbyter 

känslor med denne. Hennes jobb går ut på att finnas där för patienten så att denna kan känna 

trygghet och mänsklig omsorg. För mänsklig omsorg krävs även att sjuksköterskan har en särskild 

utgångspunkt, såsom värdefull och idealisk omsorg. Ytterligare en viktig faktor handlar om att 

utforma en hjälpande och förtroendefull omsorgsrelation. En förtroendefull relation ska byggas på 

förmågan att kunna förmedla empati, en varm relation samt användandet av värdefullt bemötande 

och bra kommunikation. I bemötandet ingår att bibehålla ett mellanmänskligt samspel med 

undervisning och inlärning. Undervisningen ska ta sin grund i hur patienter upplever sin situation. 

Watson menar att känd information såväl i teori som i praktik minskar stress, ångest och rädsla vid 

olika behandlingar och procedurer. Information ökar möjligheten för patienten att förutsäga vad 

som kommer att hända, vilket ger patienten en känsla av att ha kontroll över sin situation. 

Informationen kan påverka positivt genom att negativa känslor upphör.  

 



Resultatet i denna studie visar tydligt på informationens och bemötandets betydelse. Att ge 

information, utföra undersökningen, ge stöd och bra bemötande är de områden av 

röntgensjuksköterskan yrkeskompetens i patient arbetet som är relaterade till god omvårdnad. 

Enligt Andersson, Fridlund, Elgán och Axelsson (2008), kan vägledning beskrivas som ett 

övergripande begrepp som omfattar information och undervisning. Det syftar till att öka patientens 

förmåga att klara av färdigheter med hjälp av dialog, som kännetecknas av kunskap och 

humanistiska värden. Vidare menar Andersson et al. (2008) att röntgensjuksköterskan ska vara noga 

med att säkerställa att patienten har förstått informationen om det radiologiska förfarandet. 

Patientinformation har betonats som ett område med yrkesmässig kompetens i samband med vård. 

En patient som är välinformerad har oftast kontroll över situationen, vilket i sin tur leder till mindre 

oro och ångest. Yrkesmässig kompetens är förmågan att utföra olika uppgifter under varierande 

förhållanden. Röntgensjuksköterskan ska ge stöd genom hans eller hennes förmåga att inse vad som 

är viktigt för patienten i samband med undersökningen. Förutom att lyssna ska man även ge god 

information för att minska oro hos patienten. Patienter som inte vet varför eller hur undersökningen 

han/hon ska genomgå kommer automatiskt att skapa sin egen bild av undersökningsproceduren som 

oftast präglas av att patienten skapar negativa känslor. I enlighet med Watson (1993) reducerar 

information overkliga negativa tankar. Att informera patienten väl innebär att få ett bättre 

samarbete. En patient som är välinformerad känner sig tryggare och det kan förhoppningsvis leda 

till att patienten orkar göra hela undersökningen och slipper komplettera något vid ett senare 

tillfälle. I längden leder detta till sparande av tid och personal som i sin tur leder till 

kostnadseffektivitet. 

  

Informationens betydelse har också påvisats i andra omvårdnadssammanhang. I studier (Johnson, 

Morrisey, & Leventhal, 1973; Linderman & Van Aerman, 1971; Pasquarella, 1990; Santavirta, 

Sarvinaki, Konttinen, & Santavirta, 1994; Wilson, 1981; Ziemer, 1983) visar resultaten att positiva 

psykologiska fördelar kan påvisas hos kirurgiska patienter vid kirurgiska ingrepp som fick 

förberedande information, men det finns färre forskningsbevis som noterat positiva fysiska resultat. 

Gammon (1996) studie som utvärderar huruvida förberedande information om orsak och kontroll av 

post-operativ smärta minskade mängden smärtlindring en patient kräver. Egbert, attit, Welch och 

Bartlett (1964) bekräftar att patienter som fått information om smärta och dess anledning, kräver 

mindre mängd postoperativ narkotika under de första fem till tjugofyra timmarna efter operationen, 

än de som inte fått informationen. Likaså konstaterade Voshall (1980) i sin studie att den 

information som patienterna ges om postoperativ smärta gör en positiv skillnad till mängden smärta 



de upplever postoperativt. Annan forskning av Johnson et al. (1973), och Boore (1978) förespråkar 

att ge information före operation som ett sätt att minska smärta efter operation. Orr (1990) i en 

liknande interventionsstudie som Boore (1978) uppmätte postoperativ smärta efter total 

knäledsplastik med hjälp av en linjär analog skala. Patienter som fick ett "utbildningsprogram" om 

smärta och dess användning, rapporterade mindre smärta. 

 

Resultaten i denna studie visar på att en hemskickad information broscher kan reducera ångesten 

hos patienterna och förbereda dem mentalt. Enligt Mitchell (1997) så upplevde patienter som 

genomgick kirurgiskt ingrepp likadana ångestfyllda reaktioner som MR-patienter. Precis som MR-

patienterna fick patienterna som genomgick kirurgiskt ingrepp hemskickat skriftlig värdefull 

information ett antal veckor före själva proceduren. Den informationen hade också inverkan på 

reducering av ångest. Mitchell (1997) menar på att resultaten visar på att det är nödvändigt för 

patienterna att få information om själva proceduren, som till exempel beteendemässig information. 

 

Litteraturstudiens resultat visar på att bemötandet mellan patient och personal är viktigt för patienter 

som känner oro före och under undersökningen. Förmågan att se patientens behov, ge 

individualisera stöd och information, utveckla patient-personal interaktion, är viktigt eftersom vissa 

patienter inte vill uttrycka sina behov för att undvika att störa personalen (Hallström & Elander, 

2001). Vikten av att utveckla patient-personal interaktion styrks även av att reaktioner som 

panikattacker ofta är oväntade, verkar svåra att förutse och kan leda till att patienten utvecklar en 

fobi för slutna platser (Kilborn & Labbe, 1990). Bemötande har också en stor plats i Watsons 

omvårdnadsteori. Hon menar att en patient känner intuitivt när sjuksköterskan bemöter honom på 

ett förtroendefullt sätt. Watson menar att alla patienter har rättigheten att få respekt och få ett bra 

bemötande. Ett bra bemötande och bra förhållningssätt påverkar patienten positivt (Watson, 1993).  

  

Resultaten i denna studie visar att speciella terapiformer kan vara betydelsefulla för patienter med 

särskilt stor ångest inför undersökningar. Grey, Price och Mathews (2000) visar att en blandning av 

information, exponeringsterapi och självhypnostekniker ger goda resultat. Fördelarna är att det inte 

tar speciellt längre tid än vanliga procedurer, samt att personalen som hjälper patienterna med själv-

hypnos inte behöver vara experter inom psykologi. Likheter med vårt resultat är att 

exponeringsterapi ofta minskar oron hos de flesta patienterna. Olikheter med en del av 

litteraturstudiens resultat är att den här självhypnos-metoden tar minimalt med extra tid jämfört med 



några mer tidskrävande som beskrivs i resultatet. Resultatet i litteraturstudien visade på att 

exponeringsterapi kan minska klaustrofobiska känslor av instängdhet, men inte så mycket av 

kvävningskänslorna. Nazemi och Dager (2003) stöder denna teori på så sätt att endast 

instängdhetskänslor kan minskas. De har fokuserat på en grupp av patienter, alla med konstaterad 

panikångest, medan artiklar ingående i resultatet beskrivit en normalfördelad patientgrupp. Trots 

olikheten så framkommer likartat resultat. 

 

Kognitiva beteendeterapier och exponeringsterapi visades sig i resultatet hjälpa en stor mängd 

patienter att minska oro och klaustrofobi. Hur förklarar och förstås hur detta fungerar rent praktisk? 

Chapman, Bernier och Rusak (2010) har testar och testar patienter om och om igen och drar sedan 

slutsatserna att en patient ofta minskar sin oro och klaustrofobi redan genom att öva i en MR-

liknande simulator. Sedan kan oron öka litet under den första riktiga undersökningen, men minskar 

för i princip alla om de utsätts för ytterligare MR-undersökningar. De förklarar detta med att när 

något inte känns så främmande så blir det enklare. Naturligtvis spelar även psykologin bakom så 

många andra fungerande exponeringsterapier roll för att minska oönskade känslor eller oönskat 

beteende.  

 

Simon (1999) visar att med självhypnos och hypnos via hörlurar medan patienten ligger i själva 

röntgenapparaten kan klaustrofobi minska så mycket att undersökningen kan slutföras, vilket inte 

kunde göras vid patientens första försök. Egner, Jamieson och Gruzelier (2005) menar att hypnos 

och själv-hypnos har sina begränsningar. De fungerar olika bra på olika patienter då det spelar roll 

hur mottaglig man är för mental suggestion och påverkan – något som kan variera stort mellan olika 

människor. Harris, Cummings, Menzies (2004) föreslår en framtida intervention genom att med 

olika metoder innan MR-undersökningen försöka förutse klaustrofobi och oro hos patienter i syfte 

kunna lägga tid på dem med allvarligare risker att misslyckas. Dock är även denna metod 

tidskrävande.  

  

Metoddiskussion 

I metoden så bestämde vi två frågeställningar med två respektive fyra områden. Det visade sig 

finnas fler artiklar om information och bemötande och inte så många med bra kvalitet inom de 

andra fyra områdena; kognitiva beteendeterapier, exponeringsterapi, avslappning, själv-hypnos. 

Många gånger flöt de olika områdena sedan även ihop inom respektive frågeställning. Att sedan 



strikt dela upp dem i resultatdelen var bitvis svårt. Men vi valde frågeställningar efter signifikans, 

möjlighet att forska på området, lämplighet för området och hur intressant området är för studenter, 

(jfr. Polit & Beck, 2008).  

  

I själva artikelsökningen var det ibland lätt att hitta bra artiklar, men desto svårare att få den i 

fulltext omgående. Efter lång tid och mycket besvär fick vi dock tag på alla intressanta artiklar och 

studier vi ville ha i fulltext. Enligt Graneheim och Lundman (2004), är en svår och viktig fråga 

trovärdighet när man söker artiklar, det vill säga att de beskriver problemet och samtidigt uppfyller 

inklusionskriterierna. Enligt Polit och Beck (2008), är det viktigt att analysera trovärdigheten, hitta 

den underliggande meningen, bedöma hur viktiga resultaten är, analysera hur generaliserbart 

resultatet är samt bedöma hur det kan främja framtida forskning. Och detta har vi försökt följa 

genomgående i hela litteraturstudien. Vi har varit noggranna vid sammanställningen av resultatet 

och använt oss av en systematisk metod, vilket ökar trovärdigheten. Fördelar med metoderna vi 

studerat är att de flesta av dem är billiga och inte kräver så mycket tid av personalen. 

Överförbarheten av våra resultat bekräftas av att de metoder som vi studerat för att lindra oro och 

klaustrofobi vid MR-undersökningar också har visat sig fungera i andra vårdsammanhang.  

 

Slutsatser 

Behovet av information innan MR är stort och att använda enkla och tydliga standardiserade 

skriftliga förberedande informationsskrifter utöver standardhjälp av information är mycket 

uppskattat bland patienter som ska genomgå medicinska ingrepp. Vården vid MR undersökningar 

måste individualiseras och anpassas efter varje individ. För att kunna anpassa vården behöver 

röntgensjuksköterskan identifiera patienters behov genom bra bemötande och nära patient-personal 

interaktion samt bygga upp en förtroendefull relation. Det verkar uppenbart att självhypnos kan 

hjälpa patienter att lindra oro och klaustrofobi. Vid akuta undersökningar kan det vara svårt att 

nyttja metoder eftersom det kräver tid. I undantagsfall kan sig av traditionella lugnande medel 

användas. Vinsterna i form av mindre oroliga patienter ,uppväger kostnaderna av tiden det tar att 

utbilda personal och patienter. I slutändan så sparas betydande summor på färre avbrutna MR-

undersökningar och som bonuseffekt så behöver inte alla oroliga patienter ges lugnande medel. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det kan vara viktigt att gå vidare med studier 

angående om ångest och klaustrofobi vid MR-undersökning kan vara könsrelaterat och om det 

krävs olika sätt att informera och bemöta utifrån kön. 
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Visste vad 
som 
väntade 
dem. 
Patienterna 
kände att 
dem hade 
kontroll 
över 
situationen. 

Patienter 
kände brist 
på 
information 
och därför 
kände dem 
sig mer 
oroade  

 
 
 
 
 



 
 Bigley et al. 

2010 
Klonoff et 
al. 1986 

Lang et al. 
2010 

Taylor et al. 
1977 

Lukins et al. 
1997 

Harris et al. 
1999 

Phillips  & 
Deary 1995 

Kognitiva  

beteende- 

terapier 

Oro och 
klaustrofobi. 
minskade 
hos alla 50 
deltagare 
och hela 38 
personer 
lyckades 
genomföra 
en lyckad 
MR-
undersöknin
g. 

Systematisk 
desensibilise
ring är en 
kognitiv 
beteendetera
pi som 
fungerade 
bra och 
hjälpte 
patienten 
genomföra 
en lyckad 
MR. 

     

Exponerings- 

terapi 

 Denna 
metod är en 
form av 
exponeringst
erapi som 
fungerar bra 
för MR, men 
även för nål-
skräck. 

 Båda 
patienterna 
fick kraftigt 
minskade 
fobier och 
kunde nu 
utsättas för 
nålstick 
inför MR 
utan att 
svimma av. 

 Obehags-
känslan hos 
grupper av 
patienter 
minskar ju 
fler gånger 
man 
genomför en 
MR, detta 
tack vare 
exponering. 

 

Avslappning 

 

  Denna 
metod kan 
även ses 
som en 
form av 
avslappni
ng för 
patienten. 

 Patienterna 
fick 
minskade 
nivåer av 
oro och 
klaustrofobi 
genom dessa 
avslappning
sövningar. 

 Avslappning 
genom 
övningar 
och band-
inspelningar 
ledde till 
minskad 
oro. 

Själv-hypnos 
 

Denna 
metod kan 
ses som en 
form av 
själv-hypnos 

 Hos de 
mest 
oroliga 
patientern
a 
minskade 
de 
misslycka
de MR-
undersökn
ingarna 
med cirka 
2 procent-
enheter 
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Författare/år/ 
land 

Titel Syfte Typ av 
studie 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat 
 

Kvalite
t 

Bigley et al. 
2010 
UK 
 

Neurolingui
stic 
programmin
g used to 
reduce the 
need for 
anaesthesia 
in 
claustrophob
ic patients 
undergoing 
MRI 
 

Studera om 
neurolingvistisk 
programmering 
(NLP) kan 
minska behovet 
av lugnande 
medel vid MR av 
klaustrofobiska 
patienter 
 

Kvantitativ 
Single Case 
Research 
Experimenta
l Design 
(SCRED  

50 deltagare 
 

Man samlade 50 
patienter som 
misslyckats med att 
genomföra en MR 
och provade om 
NLP kunde hjälpa 
dem. Oron 
minskade hos alla 
och hela 38 
personer lyckades 
genomföra en 
lyckad MR. 
 

Hög 
 

Bolejko et al. 
2008  
Sverige 

Meeting 
patient 
information 
needs before 
magnetic 
resonance 
imaging. 
Developmen
t and 
evaluation 
of an 
information 
booklet. 

Utveckla ett 
häfte som ger 
detaljerad 
information inför 
en MR- 
undersökning. 

Kvalitativ  
öppen och 
semi-
struktuerad 
intervju-
metod. 
 
 

N=10 
36-72 år 
 
 
 

Patienterna 
uppskattade häftet 
och den detaljerade 
information som 
häftet innehåll. 
Patienterna kände 
sig mer förberedda 
för 
undersökningen. 

Medel 

Chesson et al. 
2002  
Skottland 

What do 
patient know 
about 
ultrasound, 
CT and MRI 

Beskriva hur 
mycket patienter 
vet om varje 
undersökning 
och vikten av 
information. 

Kvantitativ 
RCT 
 

n= 500 
 
50 MR 
14-86 år 
Frågeformul
är före och 
efter 
undersöknin
g. 

Mer och detaljerad 
information kunde 
minska på ångesten 
och oron hos 
patienterna  

Hög 

Harris et al.  
1999 
Australien 

Evidence for 
fear of 
restriction 
and fear of 
suffocation 
as 
components 
of 
claustrophob
ia 

Vilka metoder 
som kunde 
reducera känslan 
av ångest och 
kvävnings-
känslan. 

Kvantitativ 
prospektiv 
 

n= 78 
45-67 år 
frågeformulä
r direkt efter 
undersöknin
gen och efter 
en månad. 

Terapier och 
metoder som 
minskar på 
ångesten. 

Medel 

Katz et al. 
1994 
USA 

Anxiety and 
its 
determinants 
in patients 
undergoing 
magnetic 
resonance 
imaging. 

Beskriva vilka 
reaktionerna är, 
och vilka som 
hade dessa 
reaktioner. 

Kvantitativ 
RCT 
 

n=40  
18-81 år 
patienterna 
fick svara på 
frågor om 
hur de 
upplevde 
undersöknin
gen. 

Behövde mer 
information. 
Vanliga upplevelser 
var oro, ångest, 
rädsla för vad 
undersökning 
skulle visa. 
 

Medel 

 



 
Författare/år/ 
land 

Titel Syfte Typ av 
studie 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat 
 

Kvalite
t 

Klonoff et al. 
1986 
UK 
 

The use of 
systematic 
desensitizati
on to 
overcome 
resistance to 
magnetic 
resonance 
imaging 
(MRI) 
scanning. 

Systematisk 
desensibilisering 
är en kognitiv 
beteendeterapi 
och kallas även 
exponeringsterap
i. Se om detta 
kunde hjälpa 
patienten klara 
av en lyckad 
MR. 

Kvalitativ 
  
 

1 kvinnlig 
deltagare 
  
 

Genom att stegvis 
utsätta patienten 
för alltmer 
skrämmande 
situationer tills hon 
vänjer sig. 
Slutligen lyckades 
målet, att få en 
lyckad MR-
undersökning. 

Medel 
  
 

Laidlaw & 
Henwood  
2003  
UK 

Patients with 
multiple 
sclerosis, 
their 
experiences 
and 
perceptions 
of the MRI 
investigation 

Hur brist på 
information kan 
påverka 
patienters 
upplevelse av 
MR-
undersökning. 

Kvalitativ  
  

n= 8  
  
ostrukturera
d intervju 

Mer information 
leder till minskad 
oro. 

Medel 

Lang et al. 
2010 
USA 
 

Effect of 
Team 
Training on 
Patients’ 
Ability to 
Complete 
MRI 
Examination
s 
  
 

Se om man kan 
öka antalet 
lyckade MR-
undersökningar 
genom att lära 
personalen 
självhypnos-
metoder och sätt 
att få bättre 
kommunikation 
med patienterna. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
tvärsnitts- 
studie 
(Cross 
sectional 
study) 
 

7008 
respektive 
1098 
patienter 
  
 

Anställda på en 
MR-avdelning fick 
lära sig och utöva 
metoden. Hos de 
mest oroliga 
patienterna 
minskade de 
misslyckade MR-
undersökningarna 
med cirka 2 
procentenheter. 

Hög 

Lukins et al. 
1997  
Australien 

A cognitive 
behavioural 
approach to 
preventing 
anxiety 
during 
magnetic 
resonance 
imaging 

Avslappnings-
metoder och 
reducering av 
oron och 
ångesten hos 
patienter som gör 
MR-
undersökning. 

Kvantitativ 
RCT 
  

n=139 
17-76 år 
Kontroll-
gruppen 
utan 
avslappning 
var 52 
personer. 

Avslappningsmeto
den kunde reducera 
ångesten för 
patienterna på MR. 

Hög 
 

Mackenzie et al. 
1995  
England 

Patient´s 
perceptions 
of magnetic 
resonance 
imaging. 

Beskriva hur 
patienterna 
kände efter en 
MR-
undersökning, 
och faktorer som 
påverkar 
patienternas 
känslor. 

Kvantitativ 
prostroktiv 
studie 
 
 

n=500 
patienter 
från 17-86 år 
deltog,  
undersöknin
gsmetoden 
var ett 
frågeformulä
r som 
patienterna 
fick före och 
efter 
undersöknin
gen. 

Patienterna 
upplevde att det 
behövdes mer 
detaljerad 
information om 
undersökningen. 

Hög 

 



 
Författare/år/ 
land 

Titel Syfte Typ av 
studie 

Deltagare/ 
bortfall 

Resultat 
 

Kvalite
t 

Phillips & 
Deary 
1995 
UK 

Intervention
s to alleviate 
patient 
anxiety 
during 
magnetic 
resonance 
imaging: a 
review 

En översikt av 
ett flertal 
metoder för att 
lindra oron hos 
patienter inför en 
MR-
undersökning. 

Kvantitativ 
 

De studerar 
22 olika 
artiklar och 
böcker inom 
ämnet. 

Terapi, 
avslappning, 
självhypnos. 

Medel 

Selim,  
2001  
Egypten 

Effect of 
pre-
instruction 
on anxiety 
levels of 
patients 
undergoing 
magnetic 
resonance 
imaging 
examination 

Vikten av 
information för 
patienter som ska 
genomgå en MR- 
undersökning. 

Kvantitativ 
RCT 
 

n=60 
20-69 år 
frågeformulä
r före och 
efter 
undersöknin
gen. 

Mer information 
om undersökning, 
metoder som kunde 
minska patientens 
obehagliga 
upplevelser 

Hög 

Taylor et al. 
1977 
USA 
 

Simple 
techniques 
to treat 
medical 
phobias 
  
 

Se om 
"Participant 
modeling" en 
variant av 
exponerings-
terapi kan 
minska 
medicinska 
fobier hos 
patienter 
 

Kvalitativ 
  
 

2 deltagare, 
en kvinna 
och en man 
 

Stegvis utsätta 
patienten för mer 
av det den är rädd 
för, i detta fallet 
sprut- och nål-fobi, 
för att minska 
rädslan 
  
 

Medel 
 

Thorp et al. 
1990 
England 

Subjective 
experiences 
of magnetic 
resonance 
imaging. 

Vad som skapar 
mest ångest hos 
patienter som ska 
göra MR- 
undersökning. 

Kvantitativ 
RCT 

  

n=80 

17-82 år 

40 CT 

40 MR 

frågeformulä
r före och 
efter 
undersöknin
gen samt 
intervju före 
och efter. 
Struktuerad 
intervju. 

Mer detaljerad 
information om 
undersökningen. 
Och stöd för att 
minska på 
ångesten. 

Medel 

Törnqvist et al. 
2005 
Sverige 

It is like 
being in 
another 
world. 
Patients 
lived 
experience 
of magnetic 
resonance 
imaging. 

Beskrivning av 
patienternas 
erfarenhet av 
MR-
undersökning. 

Kvalitativ en 
induktiv 
design och 
hermeneutis
k 
fenomenolo
gisk metod. 
 

N= 19 
22-73 år 
 

Patienterna kände 
att de var i en 
annan värld. 
Känslan av 
isolering, den 
okända miljön var 
svår att hantera. 

Medel 
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Cinahl 
 
 

Söknr * Söktermer  Antal träffar Valda artiklar 

1 FT Information AND 
MRI 

479 0 

2 FT 1 AND MRI AND 
Patients 

249 0 

3 FT 1 AND MRI 
experience 

17 0 

4 FT 1 AND MRI AND 
anxiety 

9 3 

5 FT Manuell sökning 
på artikel i 4 

1 1 

 
 
 
PubMed 
 
 

Söknr * Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

1 FT MRI AND  
Information 

2500 0 

2 FT 1 AND  Patient 9695 0 

3 FT 1 AND patients 
prefer 

89 0 

4 FT 1 AND Patient 
subjective 
experiences  

14 2 

5 FT 1 AND 2 AND 3 89 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ScienceDirect 
 
 

Söknr * Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

1 FT Claustrophobia 
AND MRI 

25 2 

2 FT 1 AND cognition 25 2 

3 FT Claustropobic 
Patients AND 
MRI 

25 2 

4 FT Manuell sökning 
på artiklarna 3 

1 1 
 

5 FT Manuell sökning 
på artiklarna 3 

1 1 

6 FT Manuell sökning 
på artiklarna 3 

1 1 

 
FT= fritext 


