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Abstrakt 

Introduktion: Magnetkamera (MR)  är en modalitet som används för diagnostisering av vissa 

sjukdomar som är svåra att upptäcka med konventionell röntgen. Undersökningen  kräver att 

patienten ska ligga stilla medan denne körs in i en gantry. Många patienter upplever 

undersökningen som obehaglig och kan drabbas av ångest, oro, stress, rädsla eller klaustrofobi. 

För att underlätta undersökningen för patienten är det viktigt med väl anpassad information både 

muntlig och skriftlig inför och under undersökningen. Syfte: Att belysa faktorer som bidrar till 

patienters upplevelse av rädsla och ångest vid MR undersökning samt beskriva hur information 

kan användas för att minska denna upplevelse.  Metod:  Modellen till examensarbete är 

litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har valts. 

Resultat: Resultaten av studierna visade att en rad av olika faktorer påverkar upplevelsen av 

ångest och rädsla samt på vilket sätt olika informationssätt kan påverka. Faktorerna som 

påverkade upplevelsen av ångest och rädsla var det trånga utrymmet som i sin tur gav en känsla 

av hot mot självkontroll, den höga ljudnivån, undersökningstiden och miljön. Vidare så framkom 

det att en del patienter blev mer rädda när de skulle in med huvudet först. Kommunikation 

fungerade som ett emotionellt stöd, detaljerad information kunde minska både rädsla och ångest, 

skriftlig information kunde inte reducera rädsla men istället minska på rörelseartefakterna. Sedan 

så fanns det även en kombination av verbal och skriftlig information som visade två svar dels att 

patienterna ändå föredrog den muntliga informationen men även att det alltid bör ingå en 

kombination av muntlig och skriftlig information i samband med MR undersökning. Slutsats: 

De flesta patienter som genomgår en MR undersökning kan uppleva ångest och rädsla som 

påverkas av diverse faktorer men denna upplevelse kan minskas via detaljerad muntlig och 

skriftlig information.  

Nyckelord : Röntgensjuksköterska, patientupplevelse, information, oro, ångest, omvårdnad. 
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Abstract 

Introduction : Magnetic camera (MR) is a modality used for the diagnosis of certain diseases 

that are difficult to detect with conventional X-rays. Surveillance requires that the patient stays 

stuck while driving into a gantry. Many patients experience the examination as unpleasant and 

may suffer from anxiety, anxiety, stress, fear or claustrophobia. In order to facilitate the 

examination of the patient, it is important to have well-adapted information both verbally and 

in writing, before and during the examination. Purpose: To highlight factors that affect the 

patient's experience of anxiety and fear in connection with MRI examination and how 

information can affect the experience. Method : The model for thesis work is a literature 

review of 12 scientific articles. Both qualitative and quantitative articles have been selected. 

Results : The results of the studies showed that a variety of factors influence the experience of 

anxiety and fear and how different information methods can affect. The factors that affected 

the experience of anxiety and fear were the narrow space which, in turn, gave rise to a threat of 

self-control, the high noise level, the investigation time and the environment. Furthermore, it 

became apparent that some patients became more scared when they had to enter their head 

first. Communication served as an emotional support, detailed information could reduce both 

fear and anxiety, written information could not reduce fear but instead reduce the movement 

artefacts. Then there was also a combination of verbal and written information that showed two 

answers, and that patients still preferred the oral information, but also that there should always 

be a combination of verbal and written information in connection with the MRI examination. 

Conclusion : Most patients undergoing an MRI study may experience anxiety and fear that are 

affected by various factors, but this experience can be reduced through detailed oral and 

written information.  

Keywords : X-ray nurse, patient experience, information, concern, anxiety, nursing. 
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Introduktion 

Magnetkamera (MR) är en viktig modalitet för att diagnostisera vissa sjukdomar som är svåra att 

upptäcka med konventionell röntgen. En MR-undersökning kan vara mellan 30 till 45 minuter 

beroende på vilken diagnos som ska fastställas (Berglund & Jönsson, 2007). Under en MR 

undersökning krävs det att patienten ligger stilla på britsen och körs in i en trång öppning 

(gantry) med ganska högt ljud, vilket kan vara problematiskt för vissa patienter (Berglund & 

Jönsson, 2007, s.96).  Att drabbas av obehagliga känslor såsom klaustrofobi, ångest, oro, rädsla 

eller stress inför eller under undersökningen är därför förekommande.  Dessa tillstånd kan ibland 

leda till att patienten inte kan ligga stilla och undersökningen avbryts (Ehrlich & Coaches, 2013). 

I vissa fall kommer patienter behöva sedering eller att sekvenser måste tas om men ibland kan 

patienten även vägra en undersökning, sådana situationer kan leda till ekonomisk förlust (Munn 

et al., 2016).  Det utförs cirka 80 miljoner MR undersökningar runt om världen årligen varav 

cirka  2 miljoner undersökningar inte kan utföras eller måste avslutas i förtid på grund av 

klaustrofobisk rädsla och ångest. Detta medför en effektivitets avsaknad på cirka en miljard 

euros (Enders et al., 2011). 

  

Definitionen av MR (mr-bildbehandling) är när magnetfält och radiovågor används i syfte för att 

få skapa en matematiskt rekonstruerad bild som visar skillnader mellan vävnaderna i kroppen 

(Bontrager & Lampignano, 2014, s.774). Undersökningsrummet är konstruerat på ett sätt att 

röntgensjuksköterskan kan se patienten under bildtagningen, men patienten blir ändå ganska 

isolerad i undersökningsrummet. Patienten får tillgång till en så kallad panikknapp samt att det 

sker en kommunikation mellan patient och personal genom avstånd via en mikrofon (Frank, 

Long & Smith, 2007, s. 365-367). 
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Röntgensjuksköterskan ska ha kunskap om säkerhetsarbete för att minska risken för skador som 

kan drabba personal och vårdtagare. Kunskap om medicinteknisk apparatur , informations och 

kommunikationsteknologi ska besittas (Örnberg & Andersson, 2012). En magnetkamera 

undersökning använder sig varken av röntgenstrålning eller annan form av joniserande strålning 

och ska därmed inte ge några hälsorisker (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017).   

 

 

Kommunikation, information och bemötande 

En god kommunikationsförmåga är nödvändig inom vården eftersom en effektiv kommunikation 

kan minska risken för medicinska fel och säkerställa bättre patientomvårdnad (Lang, 2012). 

Enligt (Fossum, 2013, s.25) är kommunikation  en ömsesidig problemlösningsprocess och 

relation mellan patient och vårdpersonal och en god vårdrelation är väldigt viktigt för att 

patienten ska kunna lämna relaterad information till vårdpersonalen. Vidare förklarar Fossum 

(2013, s.26) också överföring och förmedling av information innebär att patienten berättar om 

sin upplevelse och vårdpersonalen visar att de har begripit dess information. Kommunikation 

handlar inte bara om ett muntligt samtal mellan vårdgivare och vårdtagare utan omfattar även 

andra faktorer såsom ansiktsuttrycket, hållning, gester och kroppsspråk (Fossum,2013). Enligt 

Lang (2012) kan vårdpersonal minska stress och oro hos patienter genom att använda anpassade 

kommunikationstekniker.  

 

Information har en avgörande roll för att få patienten känna sig delaktiga i 

undersökningsprocessen. Det finns flera olika sätt att överföra information till patienter men hur 

den tas emot av patienten är individuellt. Information kan vara muntligt eller skriftligt och ibland 

behöver upprepas flera gånger beroende på patientens förmåga att ta emot informationen. 

Information som ges till patienten ska vara både individ och situationsanpassad (Edberg & Wijk, 

2009, s.47). 

 

Enligt (Fossum, 2013, s.30-33) har ordet bemötande flera synonymer såsom uppträdande, 

mottagande, behandling och kan även betyda replik och genmäle. Bemötande kan handla om hur 
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ett samtal genomförs och utförs. Bemötande i vården handlar om på vilket sätt patienter eller 

deras anhöriga blir omhändertagna i samband med vård sökandet och att bemöta patienter med 

respekt och värdighet är grunden för ett gott bemötande.  

 

 

Patientens upplevelse av oro, rädsla och ångest 

Personer som drabbas av ångest har olika beskrivningar av det men alla de tycker att det är en 

obehaglig och okontrollerbar känsla (Andersson & Hedman, 2006, s.85-86). Ångest, oro och 

rädsla kan orsaka biologiska och fysiologiska förändringar hos individer (Bally, Cambell, 

Chesnick & Tranmer, 2003). Enligt (Imborn & Åsbrink, 2009, s.67) kan ångesttillstånd 

förekomma under vissa omständigheter och kan kännas både kroppsligt eller mentalt. Detta 

innebär att personen drabbas av oro, yrsel, spänningar och hyperventilation som ger stora 

svårigheter och obehagliga känslor. Vidare beskriver Imborn och Åsbrink (2009) panikångest, 

som en typ av ångest med obehaglig kroppsliga reaktioner såsom hjärtklappning, andnöd, smärta 

i bröstet och kvävningskänsla. Niven och Rabinson (1994) menar att i vissa fall och nya 

situationer kan patienten känna sig oroliga så att de inte lyckas klara av situationen, 

MR-undersökning är en situation som kan upplevas obehaglig och att patienter i samband med 

undersökningen drabbas av obehagliga känslor. Mätning av ångest kan göras genom State Trait 

Anxiety Inventory (STAI). Den här formen av mätning används oftast i  forskningssyfte och 

kliniska tillvaron för att kartlägga ångest och för att se så att det inte rör sig om depressiva 

symptom istället (American Psychological Association, 2017).  

 

 

Röntgensjuksköterskans roll och omvårdnadsåtgärder 

Svensk sjuksköterskeföreningen (2014) utnämner inom vården har vårdpersonalen både kunskap 

och makt och som patient är man beroende av hjälp och omhändertagandet. I det här 

sammanhanget är det viktigt att sjuksköterskan utför sitt arbete på ett professionellt sätt så att 

patientens värdighet, integritet och autonomi respekteras. Svensk sjuksköterskeföreningen (2014) 

betonar också patienter och deras närstående ska bemötas med kunskap och empati. 
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Röntgensjuksköterskans roll och ansvarsområde i samband med en MR-undersökning är bland 

annat omvårdnad, ta hänsyn på patientens behov, planering av undersökningen, bildtagande, 

kvalite granskning av tagna bilder och förbereda patienten inför undersökningen så att patienten 

klarar eventuell stress, fobi och obehag som kan förekomma under undersökningen (Ehrlich & 

Coakes, 2013). 

Kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskan beskrivs i fyra huvudområden. I avsnittet 

röntgensjuksköterskan och vårdtagaren beskrivs att det är röntgensjuksköterskans ansvar att 

skydda patientens värdighet och integritet, lindra obehag och smärta vid behandlingar och 

undersökningar, ge rätt och anpassad information i samband med undersökningar och stödja dem 

samt respektera deras beslut och självbestämmande (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 

2012).  

Eftersom det är röntgensjuksköterskans uppgift att lindra obehag och smärta vid undersökningar 

samt förmedla information till patienten så är det av stort intresse att belysa faktorer som kan 

påverka patienters upplevelse vid MR undersökning och informationens betydelse. 

 

Syfte 

Att belysa faktorer som bidrar till patienters upplevelse av rädsla och ångest vid MR 

undersökning samt beskriva hur information kan användas för att minska denna upplevelse.  

 

Metod 

Vi har använt oss av en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs modell för att besvara studiens 

syfte. Enligt Friberg (2012, s.135-141) följer den allmänna litteraturöversikten vissa steg, 

identifiering av det området som ska forskas, formulering av syfte, genomförandet av 

litteratursökning, kvalitetsgranskning och analys av de valda artiklar som ska sammanställas i 
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studiens resultat. I studien användes tidigare befintliga vetenskapliga artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ design. Friberg (2012, s. 133) menar att genom att kartlägga ett problem inom ett 

visst område i vården kan man börja skapa en översikt över kunskapsläget i det aktuella området. 

Vidare menar Friberg (2012) genom att söka relaterad forskning i det intresserade området får 

man en uppfattning om vilka metoder som ska användas och vad som ska studeras. 

Vi utförde ett urval av de funna artiklarna och vidare genomföra granskning och analys av de 

valda artiklarna och slutligen en sammanställning av deras resultat. 

 

 

Datainsamling och urval 

Enligt (Polit & Beck, 2012) ska hela processen från sökning till urval av artiklarna redovisas för 

att studiens kvalitet och trovärdighet ska kunna bedömas utav läsaren. Backman (2016, s.24 ) 

menar när man har en frågeställning är det absolut nödvändigt att börja undersöka genom 

tidigare forskning i det berörda området.  

 

Litteratursökning genomfördes i referens databaserna  PubMed, CINAHL  och med svensk-MeSH 

för att hitta rätt medicinska termer. Sökningarna gjordes på relevanta termer både som ett enskilt 

ord och i kombination med varandra för att få fram relevanta artiklar. 

 

Följande söktermer användes magnetic resonance imaging, anxiety, information, nursing och 

patient experience för att hitta relevanta artiklar.  Sökningarna begränsades genom att söka 

artiklar som handlar om individer som är minst arton år gamla och publicerades mellan 2000 till 

2017. En ytterligare begränsning utfördes genom att välja artiklar som är “peer review” för att 

minska antal träffar. Den booleska sökoperatorer “AND” användes för att kombinera flera 

söktermer vilket resulterade en fokusering till ett mer avgränsat område (Willman, Stolz & 

Bahtsevani, 2006, s.67) . Därefter läste författarna rubriker på samtliga träffar och slutligen 

gjordes ett urval utifrån de lästa abstrakten och 12 artiklar valdes som passade studiens syfte. De 

funna artiklarna inkluderade individer som var minst 18 år gamla, publicerade mellan 2000-2017 

och hade ett innehåll om patienters upplevelse av rädsla och ångest, faktorer som kunde påverka 
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upplevelsen eller om muntlig och skriftlig information i samband med MR undersökning. 

Artiklarna som exkluderades var artiklar som handlade om barns upplevelse av MR 

undersökning, artiklar som var äldre än 2000 och artiklar som inte hade fokus på upplevelse vid 

just MR undersökningar.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

 
PubMed 2018-01-23    

Sök Nr. Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

      MRI 
      Anxiety 
      Nursing 
      Information 
      Patient experience 

1 AND 2 AND 3 
1 AND 2 AND 4 
1 AND 2 AND 5 
1 AND 3 AND 4 
1 AND 3 AND 5 
1 AND 4 AND 5 

 

 513074 
 201787 
  693421 
1139301 
  298263 
          41 
        210 
          66 
          43 
          24 
        363 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
1 
2 
0 

Totalt   9 
 
 
 
Tabell 2. Översikt över litteratursökning 
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Cinahl 2018-01-23    

Sök Nr. Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

      MRI 
      Anxiety 
      Nursing 
      Information 
      Patient experience 
      1 AND 2 AND 3 
      1 AND 2 AND 4 
      1 AND 2 AND 5 
      1 AND 3 AND 4 
      1 AND 4 AND 5 
      1 AND 2 

  17426 
  45805 
533893 
288895 
  19880 
          4 
        27 
          5 
        12 
          7 
       110 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
 

Totalt   3 
 

 

 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Innan vi började med sammanställningen av resultaten i de funna artiklarna som ingår i studien 

granskade vi artiklarnas kvalitet och trovärdighet med hjälp av ett protokoll och formulär för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ och kvantitativ metod som finns i (Willman et al., 

2006, s.154-156). Granskningen börjades med de inledande frågor enligt Willman et al. (2006, 

s.90) för att snabbt avgöra om översikten var användbart för en vetenskaplig studie. De tre 

inledande frågorna är: “Vilka är resultaten? Är översikts resultat trovärdigt?  kan resultaten vara 

till hjälp i den kliniska verksamheten?” 

  

Samtliga av våra artiklar fick positiva svar på de ovanstående frågor vilket innebar att vi fick 

fortsätta med granskningen med hjälp av protokollen. Vi gjorde en jämförelse av studiernas 

kvalitet genom att ge ett poäng till varje positivt svar och noll poäng till ett negativt svar på de 

del frågorna i protokollet och sedan omvandlade vi talen till procenträkning för att lättare kunna 

jämföra studierna. Enligt Willman et al.(2006, s.96) tilldelas studiernas kvalitetsgradering i tre 

grader: Grad I   80-100%, motsvarar högt värde, Grad II   70-79%  ger ett medelvärde  Grad III 
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60-69%  visar på ett lågt värde och de studier som inte uppnår de 60% exkluderas. Alla 12 valda 

artiklar var av medel eller hög kvalitet. Se Tabell 3. 

 

 

 
Tabell 3 . Översikt över artikelsammanfattning och kvalitetsgradering (n=12) 
 

 Författare (År) Land         Metod            Deltagare 

  

                 Syfte                    Huvudfynd     Kvalitet 

Bolejko,A Sarvik, C. 
Hagell, P.  Brinck, A. 
(2008) Sverige 

Kvalitativ metod 
Semistrukturerad 
intervjuer. 
  

10 patienter 6 kvinnor och 4 
män mellan 36 till 72 år 
deltog i studien. 

Utveckla och utvärdera ett 
informationshäfte för 
patienter som genomgår 
MR-undersökning. 
 
 
 

En tydlig och anpassad skriftligt 
information före MR-undersökning 
är nödvändigt. 
  

  
  
  
     Hög 

Carlsson, S 

Carlsson, E 
(2013) 
Sverige 

Kvantitativ 
Semistrukturerad 
Intervju. 

10 deltagare över 18 år.  Att beskriva patienters  
 förväntningar före och deras  
 upplevelse under en  
 MR-undersökning. 

Betonar på både verbal och 
skriftlig information samt patient 
och radiografens relation är viktig. 

  
  
  Hög 

Evans, R. 

Taylor, S. 
Janes, S. 
Halligan, S. 
Morton, A. 
Navani, N. 
Oliver, A 
Rockall, A. 
Teague, J. 
Miles, A 
(2017) 
England 

Kvalitativ studie. 51 deltagare varav 31 män 

mellan 40-89 år från 10 

sjukhus i London. 

  

Studera patienters erfarenhet 
och acceptans av helkropps 
MR och jämföra med 
standardtester i samband med 
lung och kolorektalcancer, 
med samtal från patienter som 
hämtats från streamline- 
studierna att potentiellt kunna 
ersätta de nuvarande 
modaliteterna 
med helkropps MR. 

Studien visar att bra 
kommunikation med personal kan 
minska ångest genom att 
distrahera patienter när det blir 
jobbigt för dem, motivera dem. 

  
  
  
  
  
  
  
 Hög 

Funk, Thunberg & 
Anderzen Carlsson (2014) 

Kvalitativ studie. 28  Studie om patienters 

upplevelse av MRT där 

patienterna skulle tillämpa 

olika andnings instruktioner.  

 

  Patienterna upplevde en isolerad 
känsla samt en känsla av förlorad 
kontroll. De upplevde även 
ljudnivån som skrämmande samt 
att olika patienter behövde olika 
andningstekniker. 

  
  
  
 Hög 

Harris, L.M. 
Cumming, S, R. 
Menzies, R, G. 
(2004) 
Australien 
  

Kvantitativ metod. 
enkäter före och 
efter 
undersökning. 
  

118 deltagare varav 80 
kvinnor. 
Deltagarnas medelålder var 
44,2 år. 

Utvärdering av en formulär 
för att bedöma stressnivån 
hos patienter före MR 
undersökningen. 

Patienterna tyckte att ljudnivån och 
att vara instängd samt allmän oro 
inför själva undersökningen kunde 
ge de ångest och rädsla. Det 
framkom även att kvinnliga 
patienter visade högre ångestnivå 

  
  
  
 Medel 
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både före och under 
undersökningen.  

Selim M.A. (2001)  
Egypten 

Kvantitativ metod 
med experimentell 
design  

60 patienter deltog i en 
experimentgrupp och 
kontrollgrupp. 
  
  

Jämföra patienters 
ångestnivåer före 
undersökning med och utan 
instruktioner 

Patienter som fick detaljerad 
information får lite mindre oro 
jämför med standardkontroll 
gruppen. 

  
  
 Medel 

Tazegul, G Etcioglu,E. 

Yildiz, F.  Yildiz, R. 
Tuney, D. 
(2015) 
Turkiet 

Kvantitativ 
randomiserad 
prospektiv metod. 

33 personer deltog i studien 
I två grupp. 19 i 
kontrollgruppen 14 i 
experiment gruppen. 
  

 Utvärdera effektiviteten av  
 en kombination av  
 information och  
 kommunikation för att  
 minska ångest vid  
 MR-undersökning genom  
 mätning av prolaktin och  
 kortisol. 

Denna kombinerade metod visar 
att information och kommunikation 
kan vara effektiv för att reducera 
oro och bör dagligen användas vid 
MR-undersökningar. 

  
  
  
 
  Hög 
  
  
  
  

Thorpe, S.  Salkovskis, 
P,M.  Dittner, A. 
(2007) 
England 

Kvantitativ 
enkäter före och 
efter 
undersökning. 

130 patienter som 
genomgick 
MR-undersökning. 

Undersöka hur kognitiva 
och beteendemässiga 
faktorer hos patienten kan 
påverka klaustrofobi. 

Genom frågeformulären kunde 
faktorer som ger ångest och rädsla 
identifieras. Den ledande faktorn 
var det trånga utrymmet som i sin 
tur kunde leda till andnöd hos 
patienterna.  

 
 

  
   Hög 

Tornqvist,E Månsson, Å 
Larsson, E-M. Hallström, I 
(2006a) 
Sverige 
  

Kvalitativ metod 
Intervjuer 

19 personer över 18 år. 
12 kvinnor och 7 män 
mellan 22 till 73 år. 

Att belysa patienters 
upplevelse vid 
MR-undersökning. 
  

Behov av 
Grundläggande information, 
kontakt med personal under 
undersökningens gång samt 
musiken betydelse för att göra 
patienter avslappnade. 
  

  
  
  
  
   Hög 

Tornqvist,E Månsson, Å 
Larsson, E-M. Hallström, I 
(2006b) 
Sverige 
  

Kvantitativ studie 
med kontrollerad 
experimentell 
design. 

242 deltagare. 
118 med grundläggande 
information och 124 med 
ökad skriftlig information. 

Att utvärdera hur utökad 
skriftlig information 
reducerar patientens ångest 
och oro före undersökningen 
och bidrar till minskad 
artefakter. 
  

En utökad information till patienter 
resulterar i minskade artefakter i 
bilder men lindrar inte ångesten 
och oron.  

  
  
  
    Hög 

Van Minde, D.  Klaming, 
L. 
Weda,H. (2013) Holland0 

Kvantitativ metod. 
Enkäter 

67 patienter  Att ha observation på  
 ångestnivåer och de  
 stunderna som patienter har  
 hög ångestnivå under  
 undersökningen. 

Patienterna uppgav att det trånga 
utrymmet gav obehagliga känslor 
som ångest och rädsla.Det framkom 
även att patienterna kände som mest 
oro och ångest i början av 
undersökningen.  Patienter som hade 
tagit  anxiolytika hade högre 
ångestnivå än de patienter som inte 
hade tagit anxiolytika   före 
undersökningen. 

 
  
  
  
      Hög 
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Vandulek, C. Donko, T. 
Illes, A. 
Emri, M. 
Repa, L. Kovacs, A. 
(2015) 
Ungren 
  

Kvalitativ studie. 18 deltagare 9 män och 9 
kvinnor. 

Att bedöma förändringarna i 
ångest samt att undersöka 
dess interaktioner med 
genomförandet av en 
särskild patient preparations 
fas före undersökningen. 
  

Resultaten av denna studie stöder 
bidraget från en stödjande patient 
beredningsfas som inkluderar 
professionell vägledning genom 
kommunikation för att minska 
volontärs nivå av nöd och ångest. 
  

  
  
  
  
  Hög 

 

 

 

Analys 

Vi använde oss av en allmän översikts dataanalysmetod vilket innebär att det  utfördes en 

beskrivande sammanställning över de funna studierna som ingår i vår studie. 

Enligt Friberg (2012, s.140) börjar man identifiera de övergripande områden i de valda studierna. 

Studierna lästes flera gånger för att få en förståelse över innehållen och helheten. Därefter söktes 

likheter respektive skillnader i studierna, därefter utfördes en dokumentation av dem. De 

intressanta innehållen i likheter och skillnader som berörde samma tema markerades med varsin 

färg för att ha ett bättre grepp över dem. I nästa steg sorterades materialet utifrån likheter och 

skillnader i de berörda områden. Slutligen identifierades fyra huvudkategorier efter granskning 

av resultaten på de valda artiklarna vilket presenterades i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Översikt av artiklarna utifrån syftet 

Författare, år, Land Faktorer som påverkar 

upplevelsen av ångest & rädsla 
Informations betydelse 

Bolejko et al., (2008)   Sverige                         X 

Carlsson et al., (2013) sverige                       X                       X 

Evans et al., (2017) England                       X                       X 

Funk et al., (2014) Sverige                       X  

Harris et al., (2004) Australien                       X                       X 

Selim, M.A. (2001) Egypten                        X 

Tazegul et al,. (2015) Turkiet                        X 
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Thorpe et al,. (2007) England                       X                       X 

Tornqvist et al,. (2006a) Sverige                       X  

Tornqvist et al,. (2006b) Sverige                        X 

Van Minde et al,. (2013) Holland                       X                       X 

Vandulek et al,. (2015) Ungern                         X 

 

 

 

Etiska principer 

Helsingforsdeklarationen är en samling etiska principer som berör medicinsk forskning som 

innefattar människor och mänskligt material, detta har skapats av världsläkarförbundet (Sveriges 

läkarförbund, 2014). 

 

Av våra tolv artiklar så är det enbart tre artiklar som inte har någon etisk diskussion, de tre 

artiklarna är (Selim, 2001; Thorpe et al. 2007; Harris et al. 2004). 

De tre artiklar som hänvisar till Helsingforsdeklarationen är (Tazegul et al. 2015; Carlsson et al. 

2013; Dewey et al. 2007). I studien med (Bolejko et al., 2008) beskrivs det hur forskningsfrågan 

har blivit etiskt godkänt men det står inte på vilket sätt. Enligt Thörnqvist et al. (2006) har 

studien godkänts från etiska kommittén på Lunds Universitet, likaså med studien från van Minde 

et al. 2013 som nämner ett godkännande från medicinska etikkommittén Maxima Medical Center 

i Eindhoven Nederländerna. En av våra tolv artiklar (Evans et al.,2017) refererar till en etisk 

granskning av utskottet Camden och Islington National Research Ethics Service (NRES) och en 

annan från Ungern (Vandulek et al., 2015) refererar till Kaposvar University Ethical Committee 

som ska överensstämma med Helsingforsdeklarationen från 1975 och 1989. 

 

 

 

Resultat  
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Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar som kategoriserats i två huvudteman med 

faktorer som påverkar patienters upplevelse av ångest och rädsla och betydelsen av information i 

samband med MR undersökning. De två huvudteman har sedan delats in ett antal 

underkategorier: hot mot självkontroll, ljudnivå, undersökningstiden, miljön, övriga fynd, ingen 

rädsla & ångest, kommunikation som emotionellt stöd, detaljerad information minskar rädslan, 

skriftlig information och verbal & skriftlig information.  

 

Faktorer som påverkar upplevelsen av ångest och oro i samband med MR-undersökning 

 
Hot mot självkontroll 

En gemensam nämnare som hittades i de vetenskapliga artiklarna var hotet mot självkontroll 

vilket oftast utlöstes på grund av det trånga utrymmet som i sin tur utlöste rädsla, ångest och 

panik känslor (Thörnqvist, Månssons,Larsson & Hallström 2006a; van Minde, Klaming & Weda 

2013; Thorpe, Salkovskis & Dittner 2008; Harris, Cumming & Menzies 2004; Evans et al., 2017; 

Funkt et al., 2014). Enligt Thörnqvist et al. (2006a) beskriver en av patienterna känslan av att 

vara inne i skannern som att befinna sig i en helt annan värld och att de hade svårt att kontrollera 

sina tankar och känslor.  En annan typ av känsla som kom upp var att patienterna kunde känna 

sig som om de vore fångade i skannern (Harris et al., 2004; Evans et al., 2017) . I vissa fall 

kunde det trånga utrymmet orsaka en känsla av andnöd hos patienterna (Thorpe et al. 2008; 

Thörnqvist et al., 2006a; Harris et al. 2004).  Som hjälp för att mäta ångest nivåer och oro 

användes STAI systemet och kontroll av hjärtfrekvens och puls (Thörnqvist et al.,  2006a; van 

Minde et al., 2013; Thorpe et al. 2008; Harris et al., 2004).  

 

Ljudnivå 

En faktor som bidrog till rädsla hos patienterna var den höga ljudnivån under undersökningen 

(Thörnqvist et al., 2006a; Harris et al., 2004; Evans et al., 2017; Funk et al., 2013). Enligt Harris 

et al. (2004) kunde den höga ljudnivån uppfattas som hotande och skrämmande på grund av 

okunskap om magnetkamerans teknik. En studie Funk et al., (2013) beskriver patienterna att det 
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höga ljudet var väldigt störande, högt och skrämmande, enligt vissa patienter var ljudet till och 

med smärtsamt.  

 

Undersökningstiden 

Patienterna uppgav att den långa undersökningstiden kunde få de att känna en viss ångest (Harris 

et al., 2004; Evans et al., 2017). En studie (Van Minde et al. 2014) visar att patienter upplever 

högre nivå av ångest under undersökningens första minuter. 

 

Miljön 

En faktor som också bidrog till stress och ångest var den hårda britsen som patienterna låg på, 

patienterna var medvetna om att de måste ligga stilla en tid men den hårda bristen gjorde det 

väldigt svårt för de (Thörnqvist et al., 2006a; Harris et al., 2004; Funk et al., 2014). Vidare 

framkommer det även att en del patienter känner ångest och rädsla innan de ens har kommit till 

sjukhuset samt att MR avdelningens placering hade en påverkan (Thörnqvist et al. 2006a). En del 

patienter ansåg det vara skrämmande att MR avdelningen fanns i källaren som att det skulle vara 

en obehaglig plats (Thörnqvist et al. 2006a).  

 

Övriga fynd 

Enligt Törnqvist et al (2006a) upplevde en del patienter en stark känsla av rädsla när visiret på 

huvudspolen kom nära ansiktet, det gav en känsla av trängsel. Enligt van Minde et al. (2013) och 

Dewey et al. (2007) fanns det en viss skillnad mellan patienter som skulle in med fötterna först i 

skanner respektive huvudet först, patienterna som skulle in med huvudet först verkade uppleva 

mer oro och rädsla. Tre artiklar visade en viss skillnad mellan de kvinnliga och manliga 

patienterna det visade sig nämligen att de kvinnliga patienterna blev mer rädda än männen i 

samband med MR undersökningen dock så framkom det inte på grund av vilka faktorer det var 

(van Minde et al. 2013; Harris et al. 2004; Dewey et al. 2007).  
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Ingen rädsla & ångest 

Trots att de flesta patienter fann känslor av rädsla och ångest under MR undersökningen så fanns 

det ett fåtal som varken reagerade på det trånga utrymmet eller den höga ljudnivån. Det visade 

sig vara patienter som antingen hade haft en arbetslivserfarenhet av tunnlar eller handeln där 

höga ljudnivåer kan förekomma, eller där släktingar eller vänner tidigare hade genomgått en MR 

undersökning (Evans et al., 2017). Enligt en studie Thörnqvist et al. (2006a) fanns det de 

patienter som inte upplevde MR undersökningen som något påfrestande och hade därför inga 

problem med att hantera sina tankar och känslor. En studie Thorpe et al. (2008) visade att 

patienter som hade genomgått flera MR undersökningar kunde känna mindre rädsla.  

  

Informationens betydelse 

Av våra tolv funna artiklar så baserades åtta styckna av dem (Evans et al., 2017; Harris et al., 

2014; Selim, 2001; Tazegul et al., 2015; Thorpe et al., 2007; Thörnqvist et al., 2006b; Van minde 

et al., 2013; Vandulek et al., 2015) på att kontrollera patienternas eller volontärernas rädslor eller 

ångestnivåer och om de kunde sänkas via information för att få en lyckad MR undersökning utan 

avbrott eller i vissa fall minskad risk för rörelseartefakter. 

 

Kommunikation som emotionellt stöd 

 I en studie studerades patienternas acceptans samt upplevelse av en helkropps MR jämfört med 

CT som modalitet (Evans et al., 2017). Trots att patienterna upplevde MR undersökningen som 

mer besvärlig så kunde kommunikationen med personalen underlätta genom att de agerade som 

emotionellt stöd samt som distraktion från undersökningen. En del patienter poängterade att bara 

genom att höra en röst medans de var i skannern kunde få de att känna sig mindre ensamma och 

isolerade. Vid vissa tillfällen kunde personalen byta av varandra vilket inte uppskattades av 

patienterna då de kände att den andra personen inte kommunicerade lika mycket vilket medförde 

en känsla av mindre trygghet och mer rädsla (Evans et al,. 2017).  Det visade även att olika 

patienter kräver olika mycket stöd från personal och att stöd från personal bör vara 

individanpassat (Evans et al., 2017).  
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Detaljerad information minskar rädslan 

I en artikel från Selim M.A (2001) fick två grupper olika typer av informationer, studiegruppen 

fick en specialdesignad information som bestod av detaljerad information om sekvenser, 

andningsteknik, MR-bilder och avslappningsteknik samt sjukhusets standard information. 

Patienterna som fick den detaljerade informationen upplevde mindre rädsla och ångest jämfört 

med gruppen som fick sjukhusets standard information.  

En av artiklarna (Vandulek C et al., 2015) som handlar om verbal information så delades studien 

upp i två steg. Steg ett gick ut på att en psykolog förklarade för volontärerna hur viktiga de är för 

studien och att de inte bara är “föremål” för studien samt att de har en möjlighet att avsluta 

undersökningen när de vill. Steg två gick ut på att träna volontärerna att hålla sig avslappnade 

och fokuserade under undersökningen.  Resultatet i studien visade att ångest nivåerna var som 

värst innan undersökningen och minskade när undersökningen blev klar. Författarna anser att 

volontärernas ångest och oro kunde minskas genom den detaljerade patientförberedelse fasen 

med psykologen (Vandulek C et al., 2015). 

 

Skriftlig information 

I två av tolv artiklar  (Thörnqvist, Månsson, Larsson & Hallström., 2006b; Bolejko,Sarvik,Hagell 

& Brinck., 2008) var syftet att kontrollera om ökad skriftlig information kunde minska 

patienternas upplevelse av ångest,rädsla och oro inför en MR undersökning samt minska risken 

för rörelseartefakter. I artikeln från (Törnqvist et al., 2006b) har patienterna i studiegruppen fått 

detaljerad information om undersökningen, varför det låter, hur det kan kännas och att det ibland 

kan behövas kontrastmedel. Resultatet som framkom i studien av (Törnquist et al., 2006b) var att 

oron och ångestnivån var densamma både före och efter undersökningen i både kontrollgruppen 

och studiegruppen men att rörelse artefakterna däremot var mindre i studiegruppen än 

kontrollgruppen. Båda grupperna blev testade med STAI systemet, och författaren menar att 

skriftlig information kan minska risken för rörelseartefakter dock ingen garanti vid reducering av 

oro (Thörnqvist et al., 2006b).  
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Den andra studien av (Bolejko et al., 2008) kunde heller inte påvisa reducering av oro och ångest 

men det som framkom var att informationsbladet skulle kunna göras bättre då det blev några 

missförstånd när patienterna läste informationen hemma. Patienterna tyckte dock att det var 

positivt att få informationen hemskickad. 

 

Verbal & skriftlig information 

I artikeln med (Carlsson & Carlsson, 2013) beskriver författarna hur de vill beskriva patienternas 

upplevelse inför och under en första MR undersökning. Ämnena bilddiagnostik och 

rörelseartefakter beskrivs även och hur det kan finnas risk för försämrad bildkvalitet på grund av 

att patienterna upplever stress och oro och kan därför inte ligga stilla. Den skriftliga 

informationen verkade inte ge lika mycket effektivitet vid lugnandet av patienternas  så som den 

verbala informationen gjorde enligt patienterna. Kravet för patient urvalet var att de skulle vara 

över 18 år samt att de aldrig hade genomgått en mr undersökning tidigare. 

  

I en artikel (Tazegul et al. , 2015) ville författarna göra en utvärdering av kombination mellan 

muntlig och skriftlig information, om det skulle kunna minska patienternas ångest vid en MR 

undersökning . Till sin hjälp använde sig forskarna av stai systemet och de biokemiska 

markörerna prolactin och kortisol. Patienterna delades in i två grupper varav den ena gruppen 

fick både skriftlig standard information samt muntlig information medan kontrollgruppen inte 

fick något av det. Innan och under undersökningen fanns det en viss skillnad i ångest nivåerna 

mellan de två grupperna. Efter avslutad undersökning kunde det konstateras en ökning av både 

prolaktin och kortisol i kontrollgruppen. Författarna anser att en kombination av verbal och 

skriftlig information kan minska patienternas upplevelse av oro och att den formen av 

intervention bör ingå som en vardaglig rutin.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Relevanta artiklar om ämnet söktes i databaserna PubMed och Cinahl.  Enskilda sökningar gav 

över flera hundra tusen träffar. För att begränsa antal träffar gjordes sökningen på kombination 

av olika termer vilket minskade antal träff till ca 50 artiklar. Sökningen begränsades till artiklar 

skrivna mellan år 2000-2017. Svensk MeSH har använts för  översättning till medicinska termer. 

Artiklarna valdes först utifrån deras rubriker men sorterades därefter utifrån deras abstrakt. 

Nackdelen med detta urval var att innehållet i artiklarna inte alltid översensstämdet med vårt 

syfte  och frågeställning. För att säkerställa artikelns relevans skulle hela artikelns studeras vilket 

var  tidskrävande. På grund av ett högt antal träffar samt tidsbrist har vi säkerligen missat 

intressanta artiklar vilket kan vara nackdel för studien då det kan ha påverka examensarbete 

kvalite och resultat samt eventuella möjligheter till vidare forskning i ämnet. Annan sak som kan 

ha påverkat studien negativt eller begränsat resultaten är saknad av tidigare erfarenhet i 

skrivandet av vetenskaplig forskning hos författarna (Henriksson, 2015, s. 472-473). 

 

Då studien är baserad på en litteraturöversikt så har sökningarna gjorts på både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar . Valda artiklar är från Sverige, England, Ungern, Holland, Turkiet  Australien 

samt Egypten. Val av dessa artiklar kan vara positivt i arbetet då den ger en bredare insyn och 

perspektiv  i ämnet men kan åt samma gång vara nackdel då synen och nivån på vård kan skiljas 

mellan dessa länder. 

 

För att säkerställa artiklarnas trovärdighet, pålitlighet  och överbarhet har artiklarna granskas 

enligt Willmans protokoll. Valda artiklarnas resultat hade rikt innehåll gällande patientens 

upplevelse och vikten av information i samband med  MR-undersökningar.  Valda kvalitativ 
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artiklar var av olika kvalite. Några innehöll lätt formulerade frågor medan andra presenterade 

resultaten i form av svårbegripliga tabeller. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Våra resultat visar på att de flesta patienter som genomgår en MR-undersökning upplever ångest 

och rädsla på grund av en rad olika faktorer som framkom i resultatet samt att information kan 

påverka upplevelsen och vissa fall rörelseartefakterna. Sammanlagt fann vi fyra tydliga faktorer 

samt några övriga, faktorerna var hot mot självkontroll, ljudnivån, undersökningstiden och 

miljön. Ett exempel på övriga fynd var att en del patienter  kände rädsla när huvudet skulle gå in 

först i skannern. Artiklarna (Hoggard et al. 2010; Eshed et al. 2007; Lukins et al. 1997) är också 

eniga om att MR-undersökningen är obehaglig för en del patienter. Känslorna som kunde 

uppkomma i samband med en MR undersökningen var bland annat panik, rädsla och ångest. 

 

Hot mot självkontroll 

Resultaten från vår studie visar att vissa patienter förlorar självkontrollen och upplever ångest 

och oro i det trånga utrymmen och behöver därför stöd från röntgensjuksköterskan för att klara 

av undersökningen. Ett alternativ är att låta patienter åka in med fötterna före i gantry vilket 

enligt (McIsaac HK, Thordarson DS, Shafran R, Rachman S, Poole G. 1998; Murphy F. 2013) 

reducerar ångest och oro hos patienter.  

  

Artiklarnas resultat visar att en del patienter känner sig instängda i magnetkameran och i vissa 

fall drabbas dessa patienter av en känsla av andnöd. En annan åtgärd som kan bidra till minskad 

oro och ångest hos patienter är att röntgensjuksköterskan uppmanar patienten att titta i speglarna 

som är placerade i huvudspolen. Detta gör att patienten kan se personalen som befinner sig i 

kontrollrummet och därmed skapas en känsla av trygghet hos patienter (Andersson BT, Fridlund 

B, Elgán C, Axelsson ÅB. 2008).Vi tror att närvarande av vårdpersonal eller anhöriga hos 

patienter under undersökningstiden är stort hjälp för att stötta patienter vilket i sin tur ökar 
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trygghetsfaktorn hos patienter och därmed minskar ångest och oro hos dem. 

 

Ljudnivån 

Då studierna i resultatet visade att patienterna uppfattade ljudnivån som skrämmande och jobbigt 

så tror vi att en investering i mer utvecklade MR-apparater kan bidra till mindre oro och rädsla 

hos patienter. Två studier (McNulty & McNulty 2009) och (Dewey, Schink & Dewey, 2007) 

stärker  iden av att lägre ljudnivåer av akustiskt buller skulle kunna vara mer patientvänligt. I 

studien med (McNulty & McNulty 2009) testades två olika MR system (system A och system 

B), med olika ljudnivå värden på två olika patientgrupper. Två patientgrupper blev tilldelade en 

enkät som de skulle fylla i angående deras upplevelse av undersökningen. Resultatet av 

enkäterna visade att patienterna som hade undersökts med MR systemet B hade mer tolerans för 

ljudnivån än patienterna som hade undersökts med MR system A. System B (2,45 på LIKERT- 

skala) hade lägre ljudnivå värde än system A (3,71 på LIKERT- skala). Även om en av 

studierna i vårt resultat fokuserade på två aspekter (bredare och kortare tunnel och 

ljudreducering) så tror vi ändå att en lägre ljudnivå skulle kunna minska upplevelsen av rädsla 

för patienter under en MR undersökning. I en studie av (Dewey, Schink & Dewey, 2007) 

jämfördes två grupper av patienter varav den ena gruppen fick genomgå MR undersökning i en 

konventionell 1,0T MR och den andra gruppen fick genomgå en 1,5T MR där det akustiska 

ljudet hade minskat med 97% samt med en kortare och bredare tunnel. Resultatet av 

undersökningen visade att ett mindre antal patienter upplevde känslor av klaustrofobisk ångest i 

magnetkameran med det reducerade akustiska ljudet och den kortare och bredare tunneln än vad 

patienterna gjorde i den konventionella 1.0T MR. Det framkom även att ett mindre antal 

patienter behövde intravenös benzodiazepiner med den nya skannern jämfört med den 

konventionella.  

 

Undersökningstiden 

I resultatet har det kommit fram att långa undersökningar kan orsaka mer ångest och oro hos 

patienter. Andningsteknik och avslappningsövningar före och under undersökningen har visat sig 

vara till hjälp för att minska ångest och oro hos patienter. Dessa åtgärder eller rättare sagt 
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förberedelser kan förlänga undersökningstiden men vi tycker att det kan vara värt med tanke på 

resultat gällande hur det påverkar patienter upplevelse och bidrar till färre avbrott i 

undersökningen. 

 

Miljön 

McNulty J, McNulty S (2009) har i sin studie påvisat att MR-tekniken är  ny och kan verka som 

okänd och skrämmande miljö för vissa patienter vilket väcker en del obehagliga känslor hos 

dem. Författarna anser att vården har inte investerat tillräckligt för att presentera den avancerade 

MR-tekniken för vårdgivaren vilket gör undersökningen problematisk för dem. En studie av 

(Chesson, Mckenzie, & Mathers, 2002) visade också att miljön påverkade patienterna till att 

känna rädsla och osäkerhet men även att patienterna ibland trodde att de skulle genomgå en 

datortomografi undersökning istället för MR. Vi anser att det är absolut onödigt att patienter ska 

vid MR undersökning drabbas av känslan av att befinna sig i en annan värld, utan vi tycker att 

vården behöver satsa på att ge dessa patienter möjligheten att uppleva den avancerade tekniken 

som en unik och fördelaktig metod för en bättre diagnostisering. Enligt studien (Gery et al, 2000) 

visning av MR labbet, manöverrummet och MR apparaten inför undersökningen uppskattades av 

patienter och hjälper dem att känns sig mer trygg under undersökningen och minskar deras 

ångest.Vi tror att ju mer information patienter har om miljön på en MR avdelning så skulle det 

mycket väl kunna bidra till mindre rädsla.  

 

Övriga fynd 

Även om (Murphy, 2001) inte har fokuserat på förebyggande åtgärder mot patientens obehag i 

studien så framkommer det ändå att patienterna uppskattade personalens vänliga bemötande och 

deras beskrivning av undersökningen. Något som också visade sig vara till hjälp var när 

röntgensjuksköterskan lät patienter med klaustrofobi och ångest testa att åka in i tunneln med 

fötterna före. Detta hade kanske också kunnat hjälpa de patienter som tycker att det är obehagligt 

att åka in med huvudet före, att i alla fall få testa att åka in med fötterna först.  
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Studierna i resultatet har inkluderat patienter med varierande åldrar där de yngsta kunde vara 18 

och trots de varierande åldrarna så var det ingen åldersgrupp som utmärkte sig på något vis i sina 

upplevelser. Studierna (Lukins et al., 1997) och (McKenzie et al., 1995) visar däremot två olika 

resultat. Enligt (Lukins et al., 1997) visade resultatet att yngre patienter upplevde mer rädsla och 

oro än de äldre patienterna. Studien (McKenzie et al., 1995) visade däremot att de äldre 

patienterna var mer oroliga än de yngre. Dock så framkommer det inte vilka faktorer det var som 

påverkade dessa två olika resultat. Med tanke på paradoxen mellan de två studierna och 

artiklarna i vårt resultat så skulle det kunna vara ett tecken på att upplevelsen av ångest och oro 

vid en MR undersökning inte är något åldersbetingat. 

 

När det kommer till könsskillnaderna så visade det sig finnas en skillnad i tre av våra funna 

artiklar i resultatet. Kvinnor upplevde mer oro i samband med MR undersökningen än vad män 

gjorde. Detta resultat stärks ytterligare av (Lukins et al. 1997; Katz et al. 1994; Funk et al. 2014) 

där det också framkom att kvinnliga patienter upplevde mer oro än männen. I resultatet 

framkommer det inga orsaker till varför det skulle vara en skillnad mellan könens upplevelser. 

 

Ingen rädsla eller ångest 

Enligt fynd i resultatet visade det sig att patienter som genomgått flera MR undersökningar 

kunde känna mindre rädsla. Enligt (McKenzie et al., 1995) var det däremot ingen självklarhet att 

tidigare upplevelser av MR undersökningar skulle leverera mindre oro och rädsla inför nästa 

undersökning. Det visade snarare att patienternas dåliga erfarenhet bidrog till mer oro och rädsla 

inför nästa undersökning. Ytterligare källor kring patienters tidigare upplevelser vid MR 

undersökningar hade behövts för att ge mer klartecken om hur de kan ha en framtida påverkan.  

Även om det inte framkom några faktorer till varför patienterna hade en så pass dålig erfarenhet i 

samband med MR undersökning (McKenzie et al., 1995)  så hade det varit intressant att veta hur 

pass mycket information patienterna fick vid de tillfällen ifall det kan ha haft en påverkan. Det är 

möjligt att synen på informationens betydelse kan ha utvecklats och förbättrats med tiden. 

Information i samband med MR undersökning har enligt våra resultat visat sig vara en ytterst 

viktig komponent för patienternas upplevelse.  
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Kommunikation som emotionellt stöd 

Resultatet från våra studier bekräftade att verbal information kunde fungera som bland annat ett 

emotionellt stöd och distraktion från undersökningen. I studierna (Chapman et al., 2010) och 

(Murphy, 2001) visar det att en simpel sak som en förklaring av hur en undersökning går till 

kunde uppskattas av patienterna. Detta betonar vikten av en kommunikation mellan 

röntgensjuksköterskan och patienten. Enligt (Andersson, Fridlund, Elgan och Axelsson, 2007) 

har både kroppsspråket och sättet hur personal för en dialog med patienterna på, en påverkan på 

hur informationen kommer att tas emot av patienten. Enligt våra resultat visar det även att olika 

individer kräver olika mycket information, vilket i sin tur kräver att röntgensjuksköterskan måste 

ha en förmåga ge patienterna en vård som är anpassad efter individen.  

 

Detaljerad information 

Då den detaljerade information var muntlig och visade sig kunna minska rädslan hos patienter, så 

anser vi att det alltid bör ingå som en rutin vid en MR undersökning. Även om vård och 

information ska vara individanpassat så bör den detaljerade informationen erbjudas även om 

patienter genomgått ett flertal MR undersökningar. Patienten bör känna till att de har en 

möjlighet till en detaljerad information samt att det har visat sig kunna underlätta negativa 

känslor. Även om det skulle vara så att undersökningstiden tar längre tid på grund av den 

detaljerade informationen så är det kanske att föredra ändå med tanke på att det kan leda  till en 

komplett undersökning med bra bildkvalite samt en nöjd patient. En svårighet som kan tänkas 

uppkomma här är ifall patienten inte talar svenska eller engelska och det inte finns tillgång till 

tolk, i sådana fall kommer patienten få sjukhusets standard information.  

 

Skriftlig information 

Även om skriftlig information kunde reducera rörelseartefkterna så lyckades ändå inte rädslan 

reduceras. Eftersom det också framkom att skriftlig information kunde leda till en del 

missförstånd så hade det varit av intresse göra en utvärdering på vad som skulle kunna förbättras 
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för att sedan kunna tillämpa det i den skriftliga informationen. Den skriftliga informationen bör 

även ges ut på flera språk än svenska. Enligt en studie Powell et al. (2015) gjordes det en DVD 

skiva med både sensorisk information och detaljer om MR undersökning i hopp om att det skulle 

minska rörelseartefakterna. Det visade sig att patienterna uppskattade DVD skivan samt att 

artefakterna förekom mindre än i gruppen som inte fick utnyttja DVD skivan. Det hade varit 

spännande att se hur en kombination med både skriftlig information samt DVD skiva inför en 

MR undersökning kan påverka. Hade det exempelvis i detta fallet kunna minska rädslor bland 

patienterna jämfört med om patienterna inte får båda delarna? 

 

Verbal & Skriftlig information 

Även om resultatet visade två olika saker gällande där här kombinationen så anser vi att en 

kombination av skriftlig och verbal information alltid bör ingå. Enligt Grey et al. (2000) bör det 

alltid ingå en kombination av dessa två delar för att förenkla upplevelsen av MR undersökning 

för patienter. En relativt simpel skriftlig förklaring av aktuell MR undersökning bör alltid finnas 

där patienten får en inblick på vad som väntar denne. Den verbala delen kommer i senare skede 

att kunna fungera som en komplettering till den skriftliga delen, genom att patienterna kan ställa 

frågor om de fann något otydligt i den skriftliga delen. Eftersom vi tror att denna kombination 

kan bidra till bättre upplevelse för patienten så bör personal avsätta tid för att kunna besvara 

patienternas frågor, enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska personal kunna fastställa att patienten 

förstått informationen.  

 

 

Slutsats 

Resultatet av studierna visade att de flesta patienter som genomgår en MR undersökning 

upplever negativa känslor som ångest och rädsla, sedan kan dessa känslor ha olika anledningar. 

De främsta orsakerna till de negativa känslorna var det trånga utrymmet, den höga ljudnivån och 

att det allmänt var en främmande miljö för patienterna. Information i form av skrift och 

kommunikation underlättade upplevelsen en del för patienterna genom att de kände ett 

emotionellt stöd från personal samt att detaljerad information verkade minska ångest nivåerna. 
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Resultatet visar vikten av det korta mötet med röntgensjuksköterskan samt kommunikationens 

betydelse och att röntgenpersonal kan göra en förändring för patienten i samband med MR 

undersökning. Vi hade gärna velat sen en forskning som tar reda på anledningen till varför män 

och kvinnors upplevelser kan skilja sig åt samt om det i framtiden kommer utvecklas en typ av 

magnetkamera som är mer “patientvänlig”.  
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Granskning av kvalitativa artiklar 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskriva? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 

 

http://swedrad.se/
http://swedrad.se/


34 

 
Granskning av kvantitativa artiklar 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur bra urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier?) 

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa 

adekvata? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad 

gäller generaliserbarhet? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 


