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Abstrakt 

Inledning: En del barn hyser rädslor inför röntgenundersökningar eftersom de genomförs i en 

främmande miljö med okänd teknik. Vissa undersökningar kräver att barn ligger stilla i över en 

timme för att undvika fel i röntgenundersökningen. Detta ställer särskilda krav på 

röntgensjuksköterskor att förstå de yngre patienterna för att minska deras obehag och göra 

undersökningarna så smidiga som möjligt. Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur 

röntgensjuksköterskan kan minska barns rädsla inför en röntgenundersökning. Metod: Uppsatsen 

var en sammanställande analys av kvantitativ forskning inom forskningsområdet barns rädsla för 

röntgenundersökningar. Resultat: Bland de metoder som har visat sig vara mest effektiva för att 

förebygga barns oro och rädsla inför röntgen är musik-, foto-, film- och spelövningar med barn 

innan och under röntgenundersökningen. En annan effektiv åtgärd är att träna på röntgen i en för 

ändamålet specialkonstruerad attrapp för att minska rädslan vid själva undersökningen. 

Konklusion: Röntgensjuksköterskan har tillgång till olika förberedelser som leder till att rädsla 

inför och under röntgenundersökning minskar och därför reduceras behovet av sedering avsevärt 

eller tas bort helt eftersom barnet känner sig tryggt i den tidigare okända miljön.  

 

Nyckelord: barn, pediatrik, rädsla, ångest, lidande, röntgen, röntgenundersökning, magnetkamera, 

tomografi, undersökning. 
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How radiology nurses can reduce Children’s fear of an X-ray 

examination  

A literature review 

 

 

 

Abstract 

Introduction: Children fear X-ray examinations because they are performed in an unknown 

environment; they fear that they will experience pain from the machines. Some examinations 

require children to lay still for over an hour in order to avoid errors.  This places special demands 

on radiology nurses to understand the paediatric patients to reduce their discomfort and make 

investigations as smooth as possible. Purpose:  The purpose of this study is to find out how 

radiology nurse can reduce children's fear of an X-ray. Method:  This study is a literature review 

with an analysis of quantitative research in the research area children’s fear of x-ray examinations. 

Results:  The methods that have proven to be most effective in alleviation of children’s’ fear prior 

to and during x-ray examinations are music, photo, and film and play exercises with children prior 

to and during the examination. Another effective method is to train children’s’ coping with fear by 

using specially designed mock x-ray machines to alleviate pain during the examination itself. 

Conclusion:  Radiology nurses have at their disposal a host of different methods which lead to 

alleviation of apprehension prior to the x-ray examination which considerably lessen or totally 

void the need for sedation because the child has learned to cope with its fear of the situation at 

hand. 

 

 

Keywords: children, pediatrics, fear, anxiety, x-ray, x-ray examination, MR, tomography, 

examination. 
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Enligt UNICEF (2014) ska varje människa under 18 år räknas som barn, barnkonventionen 

arbetar hårt för mänskliga rättigheter för alla barn, att varje barn har rätt till sjukvård och dem 

ska behandlas utifrån sin ålder och mognad (UNICEF, 2014). Syftet med Socialstyrelsens (2014) 

skrift Vägledning för barnhälsovården var att förmedla kunskap till de som arbetar inom 

barnhälsovården samt att skapa mer lik barnhälsovård i hela riket (Socialstyrelsens, 2014). 

Enligt Örnberg och Eklund (2008) ska yrkesetiska koden innefatta alla röntgensjuksköterskor i 

Sverige, som leder till ett professionellt arbete, koden innebär att varje röntgensjuksköterska har 

ansvar att ge tydlig information till patienten (Örnberg & Eklund, 2008). Yrket leder till ett 

självständigt arbete och röntgensjuksköterskor ska kunna observera och ge omvårdnadsbehov till 

varje individuell patient efter deras behov, för att alla undersökningar ska genomföras på ett bra 

och tryggt sätt (Örnberg & Eklund, 2008). 

Björkman, Golsäter och Enskär (2014) visade i deras studie att sjukhusbesök kunde vara en 

skrämmande upplevelse för ett barn och att genomföra en röntgenundersökning hade rapporterats 

vara både plågsamma och smärtsamma. Mer kunskap från barnens perspektiv behövdes i denna 

fråga. Björkmans et al. (2014) syfte med sin studie var att undersöka barns rädsla, som kunde 

visa sig i smärta och ångest i samband med en akut röntgenundersökning. 

Klosky, Garces, Buscemi, Schum och Merchant (2007) visade även att strålbehandling var en 

icke-invasiv och smärtfri form av cancerterapi. Barn och föräldrar som genomgick dessa 

förfaranden blev ofta rädda. Denna studie hade två som rapporterade om effekten av en 

undersökning när det gäller både föräldrars och barns rädslor. Föräldrarna upplevde större 

reduktion av rädsla under undersökningen och betygsattes den som betydligt mer effektiv för att 

minska rädslor inför barns undersökningar jämfört med föräldrars (Klosky et al., 2007). 

 

Runeson, Mårtenson och Enskär (2007) intervjuade barn på en barnavdelning om deras vistelse 

på sjukhus. Föräldrarna var närvarande och genomförde en enkät för att jämföra barnens 

upplevelser av rädsla. På grund av barnens diskussioner sammanfattades data som sedan 

bedömdes. Barnen var patienter som skulle undersökas på olika sätt, barnen blev inte 

informerade. Oavsett ålder bör alla patienter bli informerade inom vården, författarna ansåg att 

det borde vara ett krav att vårdpersonalen förbereder barn före och efter röntgenundersökning vid 

sjukhusvistelsen. 
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Björkman, Almqvist, Sigstedt och Enskär (2012) skrev att barns erfarenheter av 

röntgenundersökningar var i stort sett outforskade, även om de flesta röntgenundersökningar sker 

med barn på daglig basis. För att ge vård av hög kvalitet som tillgodoser behoven hos barnen 

ansågs det viktigt att bedriva forskning inriktad på barnens upplevelser av 

röntgenundersökningar. Barnen informerades om studien tillsammans med föräldrar eller en 

släkting. Under undersökningen filmades barnen och omedelbart efter intervjuades dem. 

Resultatet visade att de yngre barnen hade erfarenhet av att genomgå en akut 

röntgenundersökning i samband med smärta och ångest, medan de äldre barnen visade att 

ångesten var mer kopplad till den skada som hade orsakas. 

Butler, Symons , Henderson , Shortliffe och Spiegel (2005) gjorde en studie med 44 barn som 

syftade till att undersöka om avslappning och smärtlindring underlättas med hjälp av hypnos. 

Hypnos kunde vara en metod för att underlätta för barn som genomgick smärtsamma procedurer 

i samband med röntgenundersökningar, som både kunde vara smärtsam och skrämmande (Butler 

et al., 2005).  

Barn genomgick medicinska behandlingar på vårdcentral, hos tandläkare och på sjukhus och de 

flesta barn hade en rädsla för dessa besök (Siegel, 1988, s.71). Enligt Jay, Ozolins, Elliott och 

Caldwell (1983)  fick barn alltid hjälp och stöd av både sjukvårdspersonal och föräldrarna för att 

genomföra besöket för att minska rädslan. I studien fann de att barn under 7 års ålder var rädda, 

då de yngre barnen hade fel uppfattning om vad som skulle ske hos sjuksköterskan eller läkaren. 

Barn som var äldre än 7 år kunde vara mer eller mindre rädda på grund av att de hade lärt sig att 

kontrollera detta (Prins, 1994, s. 72).  

Det är intressant att utforska barns upplevelser på röntgenavdelningar. Författarna vill med detta 

examensarbete förbättra barnens möte på röntgenavdelningar. Det är vanligt att 

röntgensjuksköterskan bemöter barn på röntgenavdelningar i alla åldrar med eller utan föräldrar. 

Vi som röntgensjuksköterskor måste visa respekt och tillit till barnen, de har rättigheter att veta 

vad som ska ske under undersökningarna och barnen ska bemötas på ett värdigt sätt. Barnen och 

deras föräldrar ska känna trygghet på röntgenavdelningen. Om vi inte kan komma fram till vad 

barnen vill eller hur vi ska kommunicera med dem kan vi få ett omvårdnadsproblem. Detta kan 

leda till att undersökningen blir svår att genomföra.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butler%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15629969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symons%20BK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15629969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henderson%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15629969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shortliffe%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15629969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spiegel%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15629969
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Butler%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15629969
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Syftet  

Syftet med denna studie är att undersöka hur röntgensjuksköterskan kan minska barns rädsla 

inför en röntgenundersökning. 

Frågeställning 

Kan bild och musik minska barns rädsla? 

Metod  

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med inspiration av Whittemore och Knafl 

(2005) och Granskär och Höglund-Nielsen (2008) metoder. Metoden som användes gjordes 

genom att följa de steg som passade för vår studie enligt deras metodartiklar 

(problemformulering, litteratursökning, granskning, analys och kvalitetsgranskning av data, 

analys av data och slutligen presentation av data). Inom det valda problemområdet 

sammanställdes vetenskaplig kunskap, om hur röntgensjuksköterskan kan minska barns rädsla 

vid röntgenundersökningar. Friberg (2012, s. 133-135) menar att göra en litteraturöversikt 

innebär att skapa och sammanställa litteratur genom att sammanställa publicerade 

forskningsresultat samt att organisera kunskap inom det valda ämnet för att bilda en överblick 

över forskningsområdet. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Utifrån syftet kom sökningen på artiklarna avgränsas med inklusions- och exklusionskriterier 

(Friberg, 2012, s. 137-138). Inklusionskriterier av artiklarna som vi har använd är peer reviewade 

och publicerade på engelska. Det inkluderar kvalitativa och kvantitativ artiklar. De publicerade 

artiklarna begränsas från år 2000 till år 2015. Barnens åldersgrupp som ska ingå i artiklarna är 

från 0 år till 18 år och artiklar som berör vuxna patienter och där studien handlar om patienter 

utanför röntgenavdelning exkluderas. 

 

Litteratursökning 

Först gjordes en inledande sökning för att få reda på hur många vetenskapliga artiklar det fanns 

inom ämnet (Friberg 2012, s. 40-41). Efter det gjordes de verkliga sökningarna. Detta gjordes i 

olika steg, första steget var att läsa alla artiklarnas titlar och abstract för att veta om artiklarna var 

intressanta för att granskas vidare. Om informationen i abstracten var relevanta för syftet och att 



8 

 

inklusionskriterierna uppfylldes, genomlästes hela artikeln (Friberg, 2012, s.73-75). De valda 

artiklarna granskades och analyserades för att undersöka dess vetenskaplig värde. Syfte med 

litteraturstudien var att göra en sammanställning av litteraturen (Backman, 2008, s. 28 -29). För 

att kunna hitta relevanta artiklar genomsöktes olika databaser CINAHL och PubMed enligt 

(Willman, Stolz & Bahtsevanis, 2011, s. 79-85). Symbolen (*) användes för att trunkera 

sökorden, så att fler varianter av dem kommer att återfinnas child* kom att rendera i träffar, så 

som childs’, children, children’s och childrens’. Författarna använde sig även av den booleska 

operatorern AND för att kunna precisera sökningarna (Willman, Stolz & Bahtsevani, 2011, s. 69-

72).  

Data samlades in från databaserna CINAHL och PubMed. Följande sökord tillämpades i olika 

kombinationer; X-ray, MRI, tomography, radiotherapy, child*, pediatric*, examination, fear, 

dread, distress, anxiety (Tabell 1). Att initialt göra en fulltextsökning utan begränsningar var ett 

verktyg för ytterligare förtydligande av sökningen. En fritext gav också information, om det 

finns vetenskaplig forskning på området avsedd att utforska (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). Sökningen begränsades genom att kombinera det första nyckelordet fear med fler sökord. 

För att begränsa sökningen genom att kombinera olika sökord bidrog det till att fler studier var 

intressanta att studera och hittades. Sökord som användes i de olika databaserna visas i en 

sökmatriset (Tabell1). 

 

Tabell 1 Presentation av sökord i de olika databaserna 

CINAHL Headings Fritext CINAHL PubMed MeSH-termer Fritext PubMed 

 

Fear 

 

Distress, Anxiety 

 

Fear 

 

dread, worry 

X-ray Spectrometry, Xray Therapy x-ray emission Xray Therapy 

MRI MRI Magnetic Resonance Imaging  

Tomography Tomography Tomography  

Tomography, X-ray 

computed 

Tomography x-ray computed  

Radiotherapy Radiotherapy Radiotherapy  

Child* Child Child  

Pediatrics* Pediatrics Pediatrics  

Examination Examination,  Examination  

Physical examination 

 

Physical examination 

 

Physical examination 

 

Physical examination 

 
MeSH – medical subject headings i databasen PubMed, CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, FT - fritext sökning., (*) 

trunkera använde för att få beredare träffar. 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsens (2008) rekommendationer, så lästes valda studier 

noggrant igenom av båda författarna för att förstå innehållet. Det första steget i processen 

innebar en minskning av data, genom att artiklar valdes via sökorden. 10 artiklar som var 
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relevanta och som passade syftet antogs (Whittemore & Knafls, 2005). Manuella sökningar 

gjordes, som innebar att referenslistor i relevanta artiklar granskades (Tabell 2). 

Tabell 2 Översikt över litteratursökningen 
Sökning 

 

Sökord Träffar   Valda artiklar 

CINAHL X-ray AND child* AND fear 9      1 

151114 X-ray AND child* AND examination* AND fear*  2 1 

 MRI AND child* AND examination* AND distress 52 1 

 Radiation therapy AND child* AND fear* 78 1 

 Radiation therapy AND pediatric*AND fear* 22 1 

PUBMED Radiation therapy AND child* AND fear* 78 1 

151115 Radiation therapy AND child* AND distress* 71 2 

Manuell sökning   2 

Totalt   10 

 

Dataanalys  

Enligt Whittemore et al. (2005) och Granskär et al. (2008) bestod analysprocessen av ett antal 

steg. Författarna använde sig av de olika stegen utifrån deras metodartiklar, som passade för 

arbetet och för att nå fram till resultatet. Sammanställningen av de utvalda artiklarna visas i 

Tabell 3.  De tio inkluderade artiklarna analyserades en gång till, genom att se över bakgrund, 

syfte, metod, urval samt deltagarnas ålder och antal. Detta gjordes även av författarna på var sitt 

håll genom att skriva sammanfattningar från artiklarna, för att sedan se att de hade tolkat 

artiklarna likvärdigt (Whittemore et al., 2005 & Granskär et al., 2008). Det sista steget i 

dataanalysen var att skapa en meningsfull struktur, så att läsaren kan följa en logisk röd tråd 

genom arbetet (Friberg, 2012, s. 170).  
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Tabell 3 Överblick över artiklar som är inkluderade i analysen (n=10) 

Författare, (ÅR), Land 

 

 

 

Typ av studie 

 

 

 

Deltagare Metod Datainsamling/Analys 

 

 

 

Huvudfynd 

Barry et al.(2010)  

    USA 
kvantitativ 11 barn 

6-13 år 

Analys av musikterapins signifikanta påverkan inverkan på 

barns rädsla inför röntgenundersökning. 

 
 

Musikterapi har nära på barns 

rädsla inför röntgenundersökning. 

de Amorim et al. (2006) 

     Australien 
kvantitativ 134 barn 

4- 16 år 
Studien beräknade effekten av barns förberedelse för att 

genomgå magnetkameraundersökning i syfte att minska 

behovet av sedering. Träningen gick ut på att barnen fick se 

en bilderbok om hur barn genomgår en 

röntgenundersökning. 

Metoden visade positiva resultat. 

Barn som genomgår träningen har 

väsentligt lägre behov av sedering. 

de Bie et al.(2010) 

    Nederländerna 
kvantitativ 90 barn 

3- 14 år 

Studien mätte effekten av barns träning att genomgå 

magnetkamera i syfte att minska behovet av sedering vid 

röntgenundersökning.  

 

Studien visade signifikanta 

positive resultat. 

Hartman et al. (2009) 

   USA 
Kvantitativ 52 barn 

7-12 år 

Studien undersökte inverkan på en fotojournal av barnens 

magnetkamerabilder på barns och föräldrars oro inför 

röntgenundersökning. 

Ingen significant, effekt 

uppmättes. 

Khan et al. (2007) 

    USA 
kvantitativ 5982 barn 

0-7 år 
Syftet med undersökningen var att olika fördelarna med att 

minska behovet av sedering av barn datortomografi eller 

röntgenundersökning. 

Reduktion av sedering med  

35-45%. 

Klosky et al. (2004) 

    USA 
kvantitativ 79 barn 

2-7 år 
Syftet med studien var att undersöka effekten av en 

interaktiv intervention som var avsedd att minska stressen 

vid röntgenundersökningar. 

Positivt signifikanta resultat  

Nordahl et al. (2008) 

    USA 
kvantitativ 52 barn 

2,5- 4,5 år 
Syftet med studien var att undersöka en metod att låta barn 

genomgå magnetkamera utan sedering. 

93 % framgång med behandling. 

Rodriguez et al. (2012)  

      USA 

kvantitativ 53 barn 

5-10 år 

Syftet med studien var att undersöka barns rädsla för 

intervention. 

Interventionen visade positivt 

signifikanta resultat. 

Tyc et al. (2002) 

      USA    
 

 

kvantitativ 80 barn 

 2-7 år 
Analys av korrelation mellan fysiska stressymptom och 

föräldrars förväntningar på barns beteende. 

Ung ålder korrelerar starkt med 

föräldrars förväntningar på barns 
beteende. 

Willis & Barry (2010) 

    Australien 

 

kvantitativ 37 barn 

2-6 år 

Studien mätte effekten av audio/video intervention för att 

minska behovet av sedering vid röntgenundersökning. 

Studien visade att interventionen 

gav signifikant positiva resultat. 
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Resultat  

Resultaten visade att interventioner med multimedia och hjälpmedel hade effekt för att minska 

barns rädsla inför röntgen och radiologisk intervention. Vårdnadshavarens inverkan var inte 

bevisad i någon större utsträckning. Analysen av de inkluderade artiklarna resulterade i tre 

metoder som visade hur röntgensjuksköterskan kunde minska barns rädsla inför en 

röntgenundersökning (Tabell 4). De tio artiklarna som valdes till denna studie bestod till största 

delen av olika studier av interventioner som forskare hade analyserat för att minska barns rädsla. 

Detta bedömdes efter genomläsning av artiklarna. 

Tabell 4 Översikt över de faktorer som kan minska barns rädsla inför en röntgenundersökning 
Författare 

År 
Multimedia (TV- skärm, 

DVD, bild och musik)               

Hjälpmedel (Bilderbok, 

röntgenattrapper och sedering)  

Vårdnadshavarens  

påverkan 

 

Barry et al. (2010) x   

De Amorim et al. (2006)  x  

De Bie et al. (2010)  x  

Hartman et al. (2009)  x  

Khan et al. (2007)  x  

Klosky et al. (2004) x   

Nordahl et al. (2008) x   

Rodriguez et al. (2012)   x 

Tyc et al. (2002)   x 

Willis & Barry. (2010) x   

 

Multimedia(tv-skärm, DVD, bild och musik) som minskar barns rädsla inför en 

röntgenundersökning 

Barry, O'Callaghan, Wheeler och Grocke (2010) hade utvecklat en musikterapimetod (MTCD) 

som minskade stressen inför en intervention, terapin gick ut på att sex av elva patienter i åldrarna 

6 till 13 år utsågs till en kontrollgrupp för att skapa en musik-CD innan interventionen. Barnen 

skulle lyssna på sin egen CD innan interventionen (Barry, O'Callaghan, Wheeler, & Grocke, 

2010).  

Enligt Barry et al. (2010) undersökning användes både kvantitativa och kvalitativa data, en 

blandad metod, resultatet var att musikterapimetoden hjälpte barn som var patienter att reducera 

sin rädsla inför röntgenundersökning (Barry, O'Callaghan, Wheeler, & Grocke, 2010). 
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Willis och Barry (2010) hade utvecklat en metod för att underlätta för barn att minska stressen 

under en röntgenundersökning, metoden gick ut på att barnen; 1) fick tillgång till en TV-skärm 

där de kunde se vårdpersonalen 2) kunde se på en DVD film 3) kunde lyssna på vårdpersonalen 

genom hörlurar under röntgenundersökningen. 92 % av barnen behövde ingen sedering (en term 

för lugnande och ångestdämpande läkemedel) för att genomföra röntgenundersökningarna. 

Undersökningen hade metodologiska svagheter då den saknade en kontrollgrupp (Willis & 

Barry., 2010). 

Nordahl, Simon, Zierhut, Solomon, Rogers och Amaral (2008) rapporterade om en metod att 

utföra röntgenundersökningar på autistiska barn i åldrarna två och ett halvt till fyra och ett halvt 

år, som sov sin naturliga sömn. Nordahl et al. (2008) menade att de äldre barnen (de som var 4,5 

år) kunde vara vakna och se på en video och det gjorde det möjligt att genomföra 

röntgenundersökningar utan sedering. Barnen somnade på avdelningen i nära anslutning till 

röntgenundersökningsrummet varpå personalen genomförde undersökningen, då barnet var 

försjunket i sömn (Nordahl et al., 2008). Forskarna rekommenderade även denna tillämpning av 

metod på barn med andra typer av neurologiska störningar (Nordahl et al., 2008). 

Klosky et al. (2004) utvärderade olika interventioner, så som filmövningar, interaktiva övningar 

med en figur som kallas Barney® samt med passiv ljuddistraktion för att minska barns rädsla 

inför radiologisk terapi. Filmövningen var en sju minuters genomgång av hur ett barn steg för 

steg genomförde radiologisk terapi med hjälp av figuren Barney, som började interagera med 

barnen med lekar och sång innan filmövningen. En annan övning med Barney® var att visa 

honom helt stillaliggande, som en modell för hur barnen skulle agera under radiologisk terapi. 

Barney® berättade under denna tid sagor och berättelser för att distrahera barnet från 

undersökningen. Resultatet visade att barn i interventionsgruppen hade signifikant lägre puls än i 

kontrollgruppen (lägre än vid normal aktivitet). Pulsen minskade också med ökad ålder (Klosky 

et al., 2004).  

Hjälpmedel (Bilderbok, röntgenattrapper och sedering)  

Hartman, Bena, McIntyre och Albert (2009) hade utvecklat en metod där de använde en 

bilderbok med berättelser som visade hur ett barn genomgick en röntgenundersökning. Boken 

berättade om de ljud, bilder, vibrationer samt andra intryck som kunde förekomma under 

röntgenundersökningen. Metoden inkluderade en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. 
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Resultatet var att en bok med berättelser med fotoillustrationer inte hade någon signifikant effekt 

(p=0,84 och 0,46 det vill säg det fanns ingen statistisk signifikans) på barns rädsla inför 

röntgenundersökningar, inte heller på föräldrars nöjdhet med förberedelserna inför själva 

interventionen (Hartman et al., 2009). 

De Amorim, Silva, Mackenzie, Hallowell, Stewart och Ditchfield (2006) utvecklade en rutin för 

att minska användandet av sedering inför en intervention med en röntgenattrapp för att minska 

användningen av sedering bland patienter som var barn. Träningsattrappen testades under en 

period av två år. Lek i nära anslutning och med attrappen samt undervisning i copingstrategier 

visade sig vara ett effektivt sätt att motverka stress bland barnen. Denna studie är den enda som 

uttryckligt nämner att barnen hade tränats i copingstrategier för att klara av interventionen. 

(Copingstrategi är en metod som en person använder för att klar av att hantera ett problem) 

(De Amorim et al., 2006).  

De Bie, Boersma, Wattjes, Adriaanse, Vermeulen och Oostrom (2010) hade utvecklat en 

träningsrutin med hjälp av en röntgenattrapp för att minska användningen av sedering inför en 

undersökning bland patienter som var barn. Det resulterade i att 81 av 90 barn över 7 år gjorde 

lyckade röntgenundersökningar med minskad användning av sedering. Bland barn under 7 års 

ålder blev resultatet 53 av 60 lyckade undersökningar. Resultatet visade att träningsrutinen 

hjälpte till att minska behovet av sedering för att genomföra röntgenundersökningen hos barn 

över 7 år och även för de som var yngre än sju år. Forskarna tryckte på att motiverad och skicklig 

personal samt god träning var helt nödvändiga förutsättningar för ett lyckat resultat utöver den 

angivna träningsrutinen. 

Khan et al. (2007) beskrev ett reduceringsprogram av sedering som genomfördes på Cincinnati 

barnsjukhus i Medical Center i Cincinnati, Ohio. Fördelarna med att minska sedering var att det 

var förenade med hälsorisker att sedera ett barn. Sedering och undersökningen krävde 

personalens resurser att övervaka barnets livstecken. Barnets rädsla blev kontrollerat under 

undersökningen, med en intränad rutin som gav barnet verktyg att bearbeta sin rädsla genom 

metoder för coping.  Ett barn som var sederat kunde inte kommunicera med vårdpersonalen på 

samma sätt som ett klarvaket barn, vilket hade fördelar för vårdpersonalen under 

röntgenundersökningen. En halvering av dosen för sedering var att föredra för det tog kortare tid 

för barnet att komma tillbaka till sitt normala vakentillstånd.  
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Vårdnadshavarens påverkan  

Rodriguez, Clough, Gowda och Stucker (2012) studerade barns beteende och rädsla vid icke-

invasiva öppenvårdsundersökningar. Hos barn i åldrarna 4-10 år fick de hjälp med ett 

tillvägagångssätt som byggde på flera metoder (multi method approach). Totalt deltog 53 par 

som bestod av föräldrar och barn, de observerades under undersökningen. Vissa skillnader 

framkom, men det berodde på vilken metod som användes för att mäta rädslan. Barnens attityd 

till sjukvård och kunskap var förknippade rädsla, men föräldrars rädsla var bara förknippade med 

deras egna uppfattningar om barns rädsla under undersökningen. Föräldrarnas attityder till hälso- 

och sjukvården hade samband med deras ångest, men inte med deras barns beteende vid rädsla 

och attityder till sjukvården. 

 

Tyc, Klosky, Kronenberg, Armendi och Merchant (2002) undersökte faktorer som påverkade 

barns rädsla inför radiologisk terapi. De undersökte demografiska, medicinska och psykosociala 

faktorer som förknippades med rädsla.  Puls och observerat beteende tjänade som oberoende 

variabler för att undersöka rädsla. 65 % av barnen visade tecken på rädsla inför en undersökning. 

Lika stor andel av föräldrarna föredrog att deras barn skulle sederas under undersökningen, 

medan 57 % föredrog samtidigt att deras barn skulle var vakna under undersökningen. Det fanns 

inget samband mellan föräldrarnas upplevda rädsla inför undersökningen och barnens. De barnen 

som deltog i studien var mellan 2-7 år, dem var svåra att bedöma och mäta rädsla på jämfört med 

7 åringarna. Resultatet visade att rädslan minskar med barnets ökande ålder. Föräldrars rädsla 

inför sina barns undersökning korrelerade inte med barnets upplevda rädsla. De övervärderade 

barnets rädsla i relation till den faktiska rädslan de själva uppgav (Tyc et al., 2002).  

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en allmän litteraturöversikt med vetenskapliga artiklar från flera olika länder för 

att få med ett så brett underlag som möjligt. Den valda metoden ansåg vi var den bästa för att nå 

syftet, alternativt tillvägagångssätt hade varit att till exempel intervjua röntgensjuksköterskor på 

olika röntgenavdelningar för att undersöka vilka metoder de använde. Varför och hur de 

använder dem för att minska barns rädsla inför röntgenundersökningar. Den valda metoden gav 

en större trovärdighet eftersom vi fick tillgång till väl genomförda studier av vetenskapliga 
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forskare, som var publicerade och peer review granskade. Trovärdigheten i denna studie 

bestämdes av fyra faktorer; pålitlighet, tillförlitlighet, bekräftabarhet och överförbarhet. Att en 

studie är pålitlig betyder att man som läsare kan följa och analysera huruvida studien är riktigt 

utförd (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Vår uppfattning var att studien med hjälp av 

detta metodval nådde en hög, om inte högsta möjliga trovärdighet än om vi hade valt en annan 

metod för att nå syftet. Vi strävade efter att göra en schematisk deskriptiv sammanfattning av 

forskningen inom det givna problemområdet. Det rörde sig således inte om en regelrätt 

litteraturöversikt. Det finns kritik mot en allmän litteraturöversikt eftersom den kommer att 

påverkas av författarens urvalsbias (Friberg 2012, s. 134). Det gäller att ha ett kritiskt 

förhållningssätt i urvalet av studierna, dess läsning liksom i själva skrivprocessen. Vi valde ut 

studier som mötte våra inklusions- och exklusionskriterier och syftet. Vi valde att inte välja bort 

artiklar som inte stödde våra teser. Styrkan var att vi var två författare som kunde motivera 

varandra och tillsammans kontrollera, läsa och sammanfatta artiklarna. Klasskamraternas 

återkoppling under seminarierna stärkte och hjälpte oss att gå vidare med uppsatsen. 

En svaghet med uppsatsen var att tiden kändes begränsad vilket inte medgav författarna att hinna 

med alla nödvändiga moment. Dock visade sig denna farhåga vara överdriven då vi till slut hann 

med alla moment. Ytterligare en svaghet var de metodologiskt tunna artiklarna som tenderade att 

vara av explorativ natur och saknade de stränga metodologiska instrument som till exempel RCT 

(randomized clinical trial) studier innebar.  

Valet av artiklar var baserade på en strävan att nå så representativt urval av artiklar oavsett deras 

metodologiska kvalitet. Det gick inte att hitta mycket hög metodologisk kvalitet inom detta 

forskningsområde. Vi tyckte inte att de var för gamla, den äldsta artikeln var från 2002.   

Pilotundersökningarna gjordes för att få en grundläggande vetskap om forskningsområdet. Det 

hade forskats inom vårt område de senaste tjugo åren och även tidigare än detta. De artiklarna vi 

beslöt oss att använda var som äldst från år 2002. Vi satte tidsgränsen till år 2015.  

Studier som inkluderade forskning om rädsla ångest och inkluderades på engelska var sökorden 

rädsla, distress och anxiety, vars betydelse flyter in i varandra. Både radiologisk terapi såväl som 

röntgenundersökningar inkluderades då den rädsla som barn upplever kan vara likartad. Barnet 

utsätts för en undersökning med främmande människor i en främmande miljö i båda fallen. De 

psykologiska mekanismerna rädslorna och ångesten torde inte vara så särskilt olika för de båda 
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tillvägagångssätten varför ur forskningsperspektiv som i denna uppsats så har barns rädsla 

likartade förklaringar.  

De kvantitativa studierna satte mått på barns rädsla och påvisade hur olika variabler var 

metodiskt relaterade till varandra utan att ge någon djupare förståelse eller förklaring varför så 

var fallet. Då relationen mellan rädsla och de aktuella interventionerna var tämligen enkel att 

förstå har vi inte funnit större anledning att finna ytterligare förklaring till barns rädsla i dessa 

situationer. Vi fokuserade på att sammanställa de viktigaste metoderna för att minska rädsla inför 

röntgenundersökning.  

Litteratursökningarna gjordes i PubMed och Cinahl. Cinahl var direkt anpassad för 

omvårdnadsforskning vilket var vad våra studier handlar om. PubMed som sökmotor där fann vi 

tre artiklar. Vi tillämpade sökord som passade för vårt syfte. För att anpassa dem för de 

amerikanska sökmotorerna som gjordes i PubMed Cinahl Headings. Alla inkluderade artiklar var 

skrivna på engelska. Vi hade initiala svårigheter att finna den korrekta översättningen men fick 

hjälp av svensk engelska ordböcker. Med hjälp av PubMed MeSH-termer, kunde vi hitta 

parallella sökord vilket underlättade sökningen.  

Sökorden vidgades genom att paralleller återfanns bland PubMed och Cinahl Headings. Nya 

sökord tillämpades i sökningarna. Sökningarna vi gjorde var inte helt men i stort sett 

uttömmande inom forskningsområdet. När det inte fanns mer artiklar med de angivna sökorden 

övergick vi till manuell sökning och fann genom dessa sökningar två artiklar som uppfyllde vårt 

syfte. En specifik sökning kunde leda till att intressanta studier har förbigåtts (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). 

De inkluderade studierna var från flera olika länder, USA, Nederländerna, Australien vilket 

enligt Willman et al. (2011, s. 110) ökar trovärdigheten i forskningsresultaten. De resultat som 

presenterades bör kunna generaliseras till svenska förhållanden eftersom röntgenundersökningar 

och radiografiska undersökningar görs på snarlika sätt i dessa länder och i Sverige.  

Slutligen några ord om de ingående artiklarnas kvalitet. Då det överhuvudtaget inte fanns några 

RCT studier och endast någon enstaka studie med kontrollgrupper som hade relativt små grupper 

av deltagare var det inte görligt att anse att artiklarna hade hög metodkvalitet.  
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Författarna valde att inte göra en bedömning av metodkvalitet eftersom de använde sig av 

explorativa studier som inte hade hög metodkvalitet som till exempel RCT studier. Våra förslag 

är att genomföra vissa metodförbättringar för att minska barns rädsla där varje klinik kommer att 

behöva skräddarsy sina egna kombinationer av metoder. Vår bedömning är att alla beskrivna 

metoder kan vara effektiva. De främsta svagheterna i metoden för uppsatsen var att artiklarna 

som användes inte var av högsta kvalitet RCT -artiklar. Nästa steg var att läsa artiklarnas titlar. 

Därefter läste vi abstracts och sen hela artikeln. Artiklar valdes av författarna gemensamt, 

diskuterades fram till det bästa urvalet. Författarna valde bort över fyrtio artiklar som inte passa 

för syften. De artiklar vi har valt ut hade båda författarna läst och diskuterat för att öka 

trovärdigheten samt säkerställa att det inte fanns ett urvalsbias för artiklar som passade till syfte. 

Det har varit en omständlig process som tagit lång tid innan vi hade klart med urvalet av alla 

artiklar till uppsatsen.  

De tre problemområdena multimedia, hjälpmedel och vårdnadshavarens påverkan klarnade först 

efter att vi hade läst igenom alla resultatartiklarna flera gånger. Det var utmanande att definiera 

dessa problemområden när vi hade skrivit ner vad varje artikel handlade om och strukturerat 

innehållet. De återspeglar forskningen i området vi hade inte hittat artiklar som adresserat 

problemområdet som faller utanför våra tre problemområden trots relativt omfattande sökningar i 

de olika databaserna. Uppfattningen var att antalet artiklar inte var för stort eller för litet, det var 

medelmåttigt för vår uppsats.  

Det engelska språket var en utmaning. Författarna gjorde genomläsningar av alla artiklarna på 

var sitt håll och använde sig flitigt av lexikon och Google translate för att förstå artiklarnas 

innehåll. Polit och Beck (2012, s. 585-593) menar att risken för oegentliga tolkningar av 

innehållet minskar om fler än en författare kontrollerar studierna. 

Resultatdiskussion  

Syftet med uppsatsen var att skapa en översiktlig kunskapssammanställning från olika studier om 

hur röntgensjuksköterskan ska minska barns rädsla.  De huvudsakliga resultaten fanns inom tre 

problemområden- multimedia, hjälpmedel och vårdnadshavaren. Multimedia kunde tillämpas för 

att skapa en effektiv copingstrategi för barnet före och under undersökningen. Hjälpmedel kunde 

minska barnets rädslor för röntgenundersökningen. Vårdnadshavaren hade mindre påverkan på 

barnets rädslor inför röntgen undersökningar än vad som anteciperats.  
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Det vi ville undersöka var om det fanns metoder för röntgensjuksköterskan att hjälpa barn att 

minska sin rädsla i samband med röntgenundersökningar. Den första metoden multimedia(tv - 

skärm, DVD, bild och musik) som minskade barns rädsla inför en röntgenundersökning bestod 

av fem olika kvantitativa studier som hade gjorts med interventioner innan själva 

röntgenundersökningen för att öka graden av coping hos barnen. Till denna kategori hör Klosky 

et al., (2004) som utvärderade olika interventioner så som filmövningar, interaktiva övningar 

med en figur som kallas Barney®. Hartman et al., (2009) använde en bilderbok där barnen fick 

gå igenom röntgenundersökningen i förväg.  Klosky et al., (2004) visade på metoder med 

filmövning och en figur som kallas Barney® som användes såväl under som innan 

röntgenundersökningen. Willis och Barry (2010) metoder för att minskade barnens rädsla under 

själva undersökningen var att de kunde se vårdpersonalen under undersökningen.  Det föreföll 

som denna typ av intervention var mest använd och hade störst potential. En musik- och 

bildintervention är relativt kostnadseffektiv – kräver inga tunga initiala investeringar i 

röntgenattrapper. Det står inte skrivet tydligt i artiklarna, men vi kan bara spekulera i att det kan 

vara en roligare och intressantare upplevelse för röntgensjuksköterskan att medverka tillsammans 

med barnen att skapa musik- och bilder för att öka barns coping inför undersökningen.  

Dessa artiklars blandade metodkvalitet gör att trovärdigheten blir lidande. Detta påverkar dock 

inte uppsatsen resultat, då de flesta interventioner (förutom bilderbok) visat sig vara effektiva. 

Det finns skäl att anta att forskarna har en bias för att visa att deras forskning om vissa 

interventioner var verkningsfull, men när många olika forskare visade på ett antal olika ställen 

runt om i världen att interventionerna hade verkan, så påverkade den metodologisk svaghet 

helhetsresultatet mindre.  

Två studier (Rodriguez et al., 2012; Tyc et al., 2002) analyserade vårdnadshavarens påverkan på 

barnets rädsla inför röntgenundersökningen. Barnen och föräldrarnas attityd till sjukvården 

mättes.  Båda studierna kom fram till att föräldrarnas rädsla inte kunde jämföras med barnens 

rädsla. Det enda tydliga resultat de kunde påvisa var att yngre barn visade större rädsla för 

röntgenundersökningen än de äldre.  Intrycket av forskningsläget i hänseendet metoder som 

påverkade barns rädsla var att forskarna konsekvent undan låtit att mäta vårdpersonalens 

inverkan på barnens rädsla. Harris, Cumming och Menzies (2004) utvecklade en modell som 

baserades på en stressskala som utvecklades 1964 av Wolpe och Lang – fear survey schedule 
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(FSS)- för att minska rädslan i samband med röntgenundersökningar. Modellen förutspådde 

antalet panikattacker bättre än andra metoder.  De kom också fram till att de faktorer som 

orsakade mest rädsla hos barn var magnetkamerans ljud och känslan av instängdhet.  De 

patienter som genomgick andra behandlingen fick väsentligt högre värden i modellens stresskala. 

Även Salmela, Aronen och Salanterä (2011) diskuterade föräldrarnas roll som visade att barns 

huvudsakliga rädsla för undersökningar var rädsla för smärta samt separation från föräldrarna – 

rädsla att bli lämnad ensam, brist på information och rädsla för instrument och utrustning.  För 

vissa barn så var sjukhusupplevelsen så traumatisk att det påverkar deras välmående. Deras 

rädsla kommuniceras muntligt eller genom deras agerande. Barnen uttalade sig ofta motstridigt 

om sin rädsla och förnekade den ofta (Salmela et al., 2011). 

Esteve och Marquina-Aponte (2011) undersökte barns uppfattning av smärta hos 180 

spansktalande barn i tre åldersgrupper 4–6 år, 7–11 år och 12–14 år. Gruppen beskrev smärta i 

form av kausalitet och definitionen av smärt.  I mellangruppen beskrevs smärta som en 

upplevelse i en kroppsdel.  I den äldsta gruppen beskrevs smärta som en lärandeprocess. Det 

fanns en progression från konkretion till mer komplexa föreställningar om smärta med ökad 

ålder. Dessa resultat kunde vara till nytta för vårdpersonal och föräldrar att förstå hur barn i olika 

utvecklingsstadier uttrycker och hanterar smärta och utvecklar verktyg, som på ett effektivt sätt 

kunde bedöma och hantera smärta hos barn. Ett annat angreppssätt på samma problem använde 

McMurtry, Noel, Chambers, och McGrath (2011) då de utgick från faktum att barn ansåg att 

nålstick var en av de mest smärtsamma upplevelser som fanns. Syftet var att undersöka de 

psykometriska egenskaperna av barns upplevda smärta med smärtskala för barn (CFS, Children's 

Fear Scale). Resultatet var att CFS höll löftet för mätning av smärtrelaterad rädsla hos barn. 

Förutom ytterligare undersökningar av psykometriska egenskaperna hos CFS under akut smärta 

var med en bredare åldersgrupp. Nyttan av ett enkätinstrument sträcker sig utanför området för 

barns smärta till andra sammanhang, inklusive intervention för ångestsyndrom hos barn och barn 

på sjukhus. 

Hedén, Essen och Ljungman (2015) mätte det potentiella sambandet mellan procedurrelaterad 

rädsla och smärta hos barn. Det sekundära målet var att avgöra om det fanns samband mellan 

barnets ålder, kön, diagnosgrupp, tid sedan diagnos, tid sedan förra nålinförande, kortisolnivåer 

och föräldrarnas rädslansnivå i förhållande till rädsla och smärta. Med rädsla som beroende 



20 

 

variabel var ålder och smärta signifikant associerade och förklarade 33 % av variansen, och med 

smärta som beroende variabel, var rädsla, föräldrarnas rädsla och förändring i kortisolnivå var 

signifikant associerade med och förklarade 38 % av variansen. Enligt föräldrarna upplevde barn 

mer rädsla än smärta under nålinförande när lokalbedövning användes. Förutom smärthantering 

föreslogs en utökad fokus på rädslominskande insatser för nålinterventioner. Cho och Ahn 

(2013) upptäckte effekterna av sådana rädslominskande insatser genom distraktion på sjukhus 

för att minska barnens rädsla på sjukhus samt injektionssmärta. Interventionsgruppen visade 

signifikant mindre rädsla för sjukhus jämfört med kontrollgruppen. Interventionsgruppen 

uppvisade signifikant lägre smärta enligt Pain Rating Scale jämfört med kontrollgruppen. 

Resultatet var att distraktion var effektiv för att minska barnets rädsla för sjukhus och 

injektionssmärta. Rädslan för smärta bland barn var inte liten. Resultatartiklarna liksom 

diskussionsartiklarna visar att det går att minska smärtan genom distraktion samt utökad fokus på 

rädslominskande insatser. Smärtan kunde kvantifieras genom ett instrument som kallas CFS. 

Ålder spelar roll för upplevelse och hantering av smärta. Detsamma gäller rädslan för 

röntgenundersökningar. Äldre barn (12-14 år gamla) hade lättare att förhålla sig till smärta och 

röntgenundersökningar än yngre (4-6 år gamla), antagligen beroende det på att de förstog 

kausalverkan samt apparaterna på en röntgenklinik bättre.  

Kliniska implikationer 

Det är varje röntgensjuksköterskas och röntgenkliniks uppgift att finna de idealiska metoderna 

för att minska barns rädsla inför röntgenundersökningar. Optimalt hade det varit om vi hade 

kunnat dra slutsatser ur alla de presenterade metoderna i en svensk klinisk miljö på 

röntgenkliniker. Detta kan vara en svaghet, men den är inte oöverkomlig. Varje klinik behöver 

utveckla sina egna metoder med egen tillämpning av artiklarnas forskningsresultat. Den styrka 

som det breda urvalet av forskningsmetoderna var att minska barns rädsla kunde bidra med att 

den av en meny som röntgensjuksköterskan kunde välja från för att på sina egna och klinikens 

villkor kunna välja de mest effektiva metoderna för att minska barns rädslor inför 

röntgenundersökning. De inkluderade artiklarna gav inspiration till klinisk tillämpning. Det är 

tillåtet för röntgensjuksköterskan att kontakta artikelförfattarna för att kunna drar fler lärdomar ur 

deras experiment, samt att göra besök på de aktuella experimentklinikerna för att kunna förbättra 

arbetet på egen klinik. För att en undersökning ska kunna fungera långvarigt bör 

röntgensjuksköterskan och avdelningen både behärska metoderna samt kunna ta kostnaderna. Vi 
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tror att de snabbaste resultaten och kanske de mest hållbara kan vara musik- och 

bildinterventioner med barnen. Detta tack vare låga kostnader och att röntgensjuksköterskan kan 

uppleva att dessa medför mindre arbetsbelastning och större nöje än andra interventioner. Vi har 

dock inget kliniskt resultat som bevisar att så är fallet. De praktiska konsekvenserna kan bli att 

röntgensjuksköterskorna blir duktiga på musik- och bildundervisning och produktion. 

Slutsats 

Syftet med denna undersökning var att analysera metoder hur röntgensjuksköterska kan minska 

barns upplever av rädsla inför en röntgenundersökning på en röntgenavdelning. 

Sammanfattningsvis är det en kombination av att förbereda barn inför en undersökning med allt 

vad det innebar av att lära känna vårdpersonal en och teknisk apparatur som kommer ge önskat 

resultat. Under själva undersökningen verkade interaktiva strategier eller distraherande strategier 

bana väg för lyckade resultat. De som önskar lyckas med barns röntgenundersökning kommer att 

bäst lyckas genom att i ett tidigt skede förbereda barnet och dess föräldrar på den förestående 

undersökningen genom att ge barnet verktyg att använda för att under det kanske timslånga 

undersökningen engagera sig i andra skeenden än själva tekniska genomförandet av 

undersökningen. Den engagerade vårdpersonalen kommer att kunna använda flera av de 

strategier som har beskrivits i denna uppsats. Vuxna patienter har bättre psykologiska 

utvärderingsinstrument att tillgå än barn vilket kan hjälpa att finna och förebygga problem i 

samband med undersökning. En besvikelse i undersökningarna var att de inte mätte i tillräcklig 

utsträckning föräldrars roll i skeendet. De fanns nästan alltid med vid undersökningen. Vi tror att 

föräldrar har en större roll för att minska barns rädsla än vad som framkommit i de inkluderade 

undersökningarna. Vidare behövs mer forskning och studier inom detta område. För att kunna 

implementera detta på röntgenavdelningar så behöver röntgensjuksköterskor tillsammans med 

föräldrar få mer kunskap och medel som kan hjälpa till att minska barns rädsla inför en 

röntgenundersökning. 



22 

 

Referenser  
Artiklar som ingår i resultatet är markerade med asterisk (*). 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2., uppdaterade [och utök.]. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

*Barry, P., O'Callaghan, C., Wheeler, G., & Grocke, D. (2010). Music Therapy CD Creation for 

Initial Pediatric Radiation Therapy: A Mixed Methods Analysis. Journal of Music Therapy, 

47(3), 233-263. doi:10.1093/jmt/47.3.233 

Björkman, B., Almqvist, L., Sigstedt, B., & Enskär, K. (2012). Childrenn’s experience of going 

through an acute radiographic examination. Radiography, 18(2), 84-89. 

doi:10.1016/j.radi.2011.10.003 

Björkman, B., Golsäter, M., & Enskär, K. (2014). Children's Anxiety, Pain, and Distress Related 

to the Perception of Care While Undergoing an Acute Radiographic Examination. Journal 

of Radiology Nursing, 33(2), 69-78. doi:10.1016/j.jradnu.2013.12.003 

Butler, L., Symons, B., Henderson, S., Shortliffe, L., & Spiegel, D. (2005). Hypnosis Reduces 

Distress and Duration of an Invasive Medical Procedure for Children. Pediatrics, 115(1), 

e77-e85. doi:10.1542/peds.2004-0818 

Cho, S., & Ahn, H. (2013). Effect of Distraction on Hospitalized Children's Fear of Hospital and 

Needle-related Pain. The Journal of Korean Academic Society of Nursing Education, 19(4), 

684-692. doi.10.5977/jkasne.2013.19.4.684 

*De Amorim e Silva, C., Mackenzie, A., Hallowell, L., Stewart, S., & Ditchfield, M. (2006). 

Practice MRI: Reducing the need for sedation and general anaesthesia in children 

undergoing MRI. Australasian Radiology, 50(4), 319-323. doi:10.1111/j.1440-

1673.2006.01590.x 

*De Bie, H., Boersma, M., Wattjes, M., Adriaanse, S., Vermeulen, R., & Oostrom, K. (2010). 

Preparing children with a mock scanner training protocol results in high quality structural 

and functional MRI scans. European Journal of Pediatrics, 169(9), 1079-

1085.doi:10.1007/s00431-010-1181-z 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1673.2006.01590.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1673.2006.01590.x


23 

 

Esteve, R., & Marquina-Aponte, V. (2011). Children's pain perspectives. Child: Care, Health 

and Development, 38(3), 441-452.doi: 10.1111/j.1365-2214.2011.01297.x 

Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

(2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 

och sjukvård. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Harris, L., Cumming, S., & Menzies, R. (2004). Predicting anxiety in magnetic resonance 

imaging scans. Int. J. Behav. Med., 11(1), 1-7. doi:10.1207/s15327558ijbm1101_1 

*Hartman, J., Bena, J., McIntyre, S., & Albert, N. (2009). Does a Photo Diary Decrease Stress 

and Anxiety in Children Undergoing Magnetic Resonance Imaging? A Randomized, 

Controlled Study. Journal of Radiology Nursing, 28(4), 122-128. 

doi:10.1016/j.jradnu.2009.08.002 

Hedén, L., von Essen, L., & Ljungman, G. (2015). The relationship between fear and pain levels 

during needle procedures in children from the parents' perspective. Eur J Pain, n/a-n/a. doi: 

10.1002/ejp.71 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing. (2. ed.) Oxford: Blackwell. 

Jay, S., Ozolins, M., Elliott, C., & Caldwell, S. (1983). Assessment of children's distress during 

painful medical procedures. Health Psychology, 2(2), 133-147.doi: 10.1037/0278-

6133.2.2.133  

*Khan, J. J., Donnelly, L. F., Koch, B. L., Curlwright, L. A., Dickerson, J. M., Hardin, J. L., 

Hutchinson, S., Wright, J., & Gessner, K. E. (2007). A program to decrease the need for 

pediatric sedation for CT and MRI. Applied Radiology, 36, 4, 30-33 

*Klosky, J. L., Tyc, V. L., Srivastava, D. K., Tong, X., Kronenberg, M., Booker, Z. J., de, 

Armendi. A. J., & Merchant, T. E. (2004). Brief Report: Evaluation of an Interactive 

Intervention Designed to Reduce Pediatric Distress During Radiation Therapy Procedures. 

Journal of Pediatric Psychology, 29(8), 621-626. doi: 10.1093/jpepsy/jsh064. 



24 

 

Klosky, J., Garces-Webb, D., Buscemi, J., Schum, L., Tyc, V., & Merchant, T. (2007). 

Examination of an Interactive-Educational Intervention in Improving Parent and Child 

Distress Outcomes Associated With Pediatric Radiation Therapy Procedures. Children's 

Health Care, 36(4), 323-334. doi: 10.1080/02739610701601312 

McMurtry, C., Noel, M., Chambers, C., & McGrath, P. (2011). Children's fear during procedural 

pain: Preliminary investigation of the Children's Fear Scale. Health Psychology, 30(6), 780-

788.doi:10.1037/a0024817 

  



25 

 

*Nordahl, C., Simon, T., Zierhut, C., Solomon, M., Rogers, S., & Amaral, D. (2008). Brief 

Report: Methods for Acquiring Structural MRI Data in Very Young Children with Autism 

without the Use of Sedation. J Autism Dev Disord, 38(8), 1581-1590.doi:10.1007/s10803-

007-0514-x 

Polit, D., & Beck, C. (2012). Nursing research. Philadelphia: Generating and assessing evidence 

for nursing practice (9th ed). 

Prins, J. M (1994) Anxiety in medical settings. IT. H. Ollendick, N. J. King & W. Yule (red.). 

New York: Plenum Press. 

*Rodriguez, C., Clough, V., Gowda, A., & Tucker, M. (2012). Multimethod Assessment of 

Children's Distress during Noninvasive Outpatient Medical Procedures: Child and Parent 

Attitudes and Factors. Journal of Pediatric Psychology, 37(5), 557-566. doi: 

10.1093/jpepsy/jss005 
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