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Abstrakt 

Inledning: Miktionsuretrocystografi (MUCG) är en röntgenundersökning som 

används vid diagnostisering av vesikoureteral reflux på barn. Undersökningen är 

både fysiskt och psykiskt påfrestande och för barn kan det upplevas som en 

ångestfylld undersökning. Föräldrarna har en viktig roll vid undersökningen och 

röntgensjuksköterskan behöver ha kunskap om hur barnens ångest kan lindras för 

att kunna hjälpa föräldrar att stötta sina barn. Syfte: Syftet med denna 

litteraturöversikt var att belysa faktorer som kan minska ångest hos barn inför och 

under en MUCG-undersökning. Metod: Studien genomfördes som en allmän 

litteraturöversikt. En systematisk litteratursökning i databaserna PubMed och 

CINAHL utfördes. Tolv vetenskapliga artiklar vilka svarade på syftet valdes ut 

till kvalitetsgranskning, analyserades därefter och resultatet av detta identifierades 

i kategorier. Resultat: Ur dataanalysen identifierades tre kategorier som beskriver 

faktorer som kan minska barns ångest; information och förberedelser, vuxnas 

påverkan på barnet och alternativa metoder. Konklusion: Information och 

förberedelser samt påverkan från föräldrarna har en stor betydelse för barns 

ångest. Genom ökad förståelse för dessa faktorer kan röntgensjuksköterskan stötta 

både barnen och föräldrarna under undersökningen samt medverka till utformning 

av nya rutiner.  
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Abstract 

Introduction: Voiding cystourethrogram (VCUG) is an x-ray examination that is 

used to diagnose vesicoureteral reflux in children. The examination is both 

physically and mentally stressful and for children it can be experienced as an 

anguished examination. Parents have an important role in the examination and the 

radiographer needs to know how children's anxiety can be eased in order to help 

parents support their children. Children’s anxiety can be demonstrated in several 

ways during the examination, which may complicate the diagnosis. Purpose: The 

aim of this literature review was to highlight factors that may reduce anxiety in 

children before and during a VCUG examination. Method: The study was 

performed as a literature review. A systematic literature search in the databases 

PubMed and CINAHL was performed. Twelve scientific articles which replied to 

the aim of this study were collected for quality review, then those articles were 

analyzed and the result were divided into categories. Results: From the data 

analysis three categories were identified to describe factors that can reduce 

children’s anxiety; information and preparation, adult influence on the child and 

alternative methods. Conclusion: Information and preparation as well as the 

influence of parents have great importance to children’s anxiety. Through 

increased understanding, the radiographer can support both the children and 

parents during the examination and also contribute to the design of new routines. 
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Barn i olika åldrar remitteras dagligen till olika röntgenundersökningar runt om i landet. En 

röntgenavdelning är högteknologisk och har med allt mer avancerad bilddiagnostik ökat 

snabbt över hela världen, förbättrat vården för barn och räddat många liv (WHO, 2016). 

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att skapa en god vårdmiljö vid de undersökningar som 

utförs på röntgenavdelningen, vilket innefattar bland annat att guida och stödja patienten 

under undersökningen genom att tillhandahålla korrekt individanpassad information. 

Ansvaret innefattar även att röntgensjuksköterskan ska anpassa undersökningen efter 

patientens behov samt att värna om patientens integritet (Anderson, Fridlund, Elgán & 

Axelsson, 2008). Miktionsuretrocystografi (MUCG) är en vanlig röntgenundersökning som 

används för att diagnostisera vesikoureteral reflux (Frimberger et al., 2016). Undersökningen 

utförs vanligtvis på barn som haft återkommande urinvägsinfektioner i syfte att diagnostisera 

vesikoureteral reflux, som i värsta fall kan orsaka framtida permanenta skador på njurarna 

(Weitz & Schmidt, 2017).  

 

Vid en MUCG-undersökning fylls urinblåsan med kontrast genom en kateter som förs in via 

urinröret. Med hjälp av genomlysning tas översiktsbilder under uppfyllnad av blåsan, varefter 

barnet sedan får tömma blåsan och miktionen följs med bildtagning i realtid (Wani et al., 

2016). Vid vesikoureteral reflux kommer kontrast att läcka tillbaka upp i urinledarna och i 

vissa fall ända upp i njurarna (Brandström, 2010). 

 

Föräldrar till barn som ska genomgå en MUCG-undersökning upplever ofta oro och ångest 

för sina barn. För många föräldrar är det svårt att veta vad som förväntas av dem under 

undersökningen och hur de ska kunna stötta barnet. Föräldrar anser att det är viktigt att få 

vara delaktiga vid vården av sina barn och de beslut som tas (Byczkowski et al., 2016; Jones, 

Nowacki, Greene, Traul & Goldfarb, 2017).  

 

Barn reagerar olika på för dem utmanande situationer och det är inte bara på grund av olika 

personligheter, utan även beroende av vilket utvecklingsstadium barnet befinner sig i. Därför 

måste röntgensjuksköterskan vara öppen för barnets reaktioner och medveten om att barnet 

inte kan bemötas på samma sätt som en vuxen patient. Barnets ålder påverkar också dess 

tankar och förståelse kring sin egen hälsa och sitt mående. Det faktum att barn är 

oförutsägbara ställer stora krav på röntgensjuksköterskans förmåga att förstå barnet och se de 

unika behov barnet uttrycker (Björkman, 2014). 
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Tidigare studier visar att barn ofta upplever ångestkänslor vid sjukhusbesök (Björkman, 

2014). Björkman beskriver vidare att ångest är en känsla kombinerad av oro och rädsla, som 

uppkommer till exempel när barnet ställs inför en ny, stressande situation såsom en 

röntgenundersökning. Ångest har i studier visat sig kunna förstärka smärtupplevelsen i 

samband med medicinska procedurer. När barnet känner ångest kan det ta sig uttryck i gråt, 

och barnet kan vara spänt, oroligt och ha svårt att samarbeta (Björkman, 2014). För barn kan 

miljön på sjukhus te sig skrämmande, vilket kan leda till känslor av stress och ångest. Själva 

MUCG-undersökningen kan även den vara mer krävande för barnet än andra icke-invasiva 

undersökningar på röntgenavdelningen. Barnet befinner sig i en utsatt position där 

undersökningen är väldigt intim med tanke på kateterisering, dessutom förväntas barnet 

framför åskådare i form av föräldrar och vårdpersonal att tömma blåsan (Brandström, 2010).  

 

Författarnas val av ämne grundar sig i erfarenheter från deras verksamhetsförlagda utbildning 

där föräldrar och barn inte upplevts ha varit tillräckligt förberedda inför en MUCG-

undersökning. Författarna har även upplevt att röntgensjuksköterskor ibland saknat den 

kunskap och kompetens som behövs för att möta barnets känslor. I samband med 

undersökning har röntgensjuksköterskan en viktig roll i form av att ansvara för att ge 

information, förbereda barnet på vad som kommer att ske samt att skydda barnets integritet 

(Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2008). Röntgensjuksköterskan möter i sitt arbete 

människor i alla åldrar och skeden i livet och enligt kompetensbeskrivningen för en 

legitimerad röntgensjuksköterska (Örnberg & Andersson, 2012) ska röntgensjuksköterskan 

verka för en vård som är personcentrerad, där barnets upplevelser av obehag och smärta ska 

uppmärksammas och lindras.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa faktorer som kan minska ångest hos barn inför 

och under en MUCG-undersökning.  

 

Metod  

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt, vilket är en bra metod för att beskriva 

redan befintlig kunskap inom ett begränsat område. Genom att kritiskt analysera och granska 
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vetenskaplig litteratur skapas en sammanställning av det aktuella kunskapsläget (Friberg, 

2017, s. 141). 

 

Litteratursökning 

Inför den egentliga litteratursökningen gjordes inledande sökningar, för att testa olika 

söktekniker och för att skapa en överblick över den litteratur som finns inom området. Den 

inledande sökningen hjälper också till att avgränsa och göra den egentliga litteratursökningen 

mer målinriktad (Östlundh, 2017, s. 61). De egentliga, systematiska sökningarna 

genomfördes i de vetenskapliga databaserna PubMed och CINAHL, där olika söktermer 

kombinerades för att få fram relevanta artiklar. Databaserna PubMed och CINAHL är två av 

de främsta och mest använda databaserna inom medicin och omvårdnad och bedömdes därför 

vara passande för denna litteratursökning (Östlundh, 2017, s. 67).   

 

För att få fram passande sökord i databaserna användes respektive databas ämnesordlista 

(tesaurus). I en tesaurus grupperas synonyma ämnen i deskriptorer; vilket kan beskrivas som 

en sökterm som i sig representerar ett flertal olika synonymer. Deskriptorer används för att 

beskriva de olika artiklarnas innehåll, och genom att använda sig av dessa deskriptorer kan 

sökresultatet preciseras. I PubMed användes MeSH (Medical Subject Headings) och i 

CINAHL användes Cinahl Headings (Östlundh, 2017, s. 69). I de fall när inga passande 

söktermer hittades i tesaurusen så gjordes sökningar med fritext. Söktermer som användes i 

den systematiska sökningen var VCUG; voiding cystourethrography; voiding 

cystourethrogram; stress; stress, psychological; distress; vulnerability; anxiety; satisfaction; 

personal satisfaction. Olika benämningar på känslor användes för att obehagskänslor kan 

beskrivas på fler sätt än med det precisa ordet ångest.  

 

Boolesk söklogik användes för att få fram bra val av litteratur, vilket innebär att olika sökord 

sammansätts och experimenteras med varandra (Östlundh, 2017, s. 72). Sökorden 

kombinerades med hjälp av operatorerna AND samt OR som ingår i Boolesk sökmetod. Den 

Booleska operatorn NOT kan göra att viss relevant litteratur utelämnas i sökresultatet och 

därför användes den inte i litteraturöversikten (Östlundh, 2017, s. 73). Författarnas sökningar 

redovisas i tabell 1.  
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De inklusions- och exklusionskriterier som användes var att artiklarna inte skulle vara äldre 

än 15 år, de skulle vara skrivna på engelska samt vara vetenskapligt granskade. För att hitta 

relevanta artiklar i sökningen lästes träfflistor igenom. Enligt Östlundh (2017, s. 77) kan 

titlarna användas för att göra ett första urval, och genom att studera en träfflista kan en del 

artiklar sorteras bort direkt baserat på titeln. Därefter lästes artiklarnas abstrakt igenom för att 

se om de svarar på syftet med studien och således kunde användas. Endast kvalitativa eller 

kvantitativa studier var av intresse och två översiktsartiklar exkluderades därför. Artiklar som 

berörde vuxna patienter exkluderades eftersom de inte svarar på syftet som handlar om barn.  

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syfte med sökning: Obehagskänslor hos barn i samband med MUCG-undersökning 

CINAHL 2018-10-01   

Sök nummer *) Sökterm Antal träffar Valda artiklar 

#1 FT Voiding cystourethrography 40   

#2 FT VCUG 38   

#3 FT Voiding cystourethrogram 37  

#4   #1 OR #2 OR #3 84   

#5 CH Stress 6 246   

#6 FT Distress 30 492   

#7 CH Anxiety 22 062   

#8 CH Vulnerability 2 967   

#9 FT Satisfaction 79 862  

#10   #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 135 401   

#11   #4 AND #10 9  

  Avgränsningar: 

15 år, Peer reviewed, engelska 

7  3 

PubMed 2018-10-01 

Sök nummer *) Sökterm Antal träffar Valda artiklar 

#1 FT Voiding cystourethrography 1 388   

#2 FT VCUG 704   

#3 FT Voiding cystourethrogram 1 213   

#4   #1 OR #2 OR #3 2 610  
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

PubMed 2018-10-01 

Sök nummer *) Sökterm Antal träffar Valda artiklar 

#5 MSH Stress, Psychological 117 817  

#6 FT Distress 114 720   

#7 MSH Anxiety 75 195   

#8 FT Vulnerability 46 862   

#9 MSH Personal Satisfaction 16 229   

#10  #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 336 474  

#11  #4 AND #10  48  

   Avgränsningar: 15 år, engelska 33 9 

Totalt       12 

*MSH – MeSH-term i databasen PubMed, CH – CINAHL Headings i databasen CINAHL, FT – Fritextsökning. 

 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

De tolv artiklarna som ingår i litteraturöversikten kvalitetsgranskades enligt anpassade 

granskningsprotokoll av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014) 

och beskrivs i bilaga 1. Granskningsprotokoll används för att säkerhetsställa att artiklarna 

håller god vetenskaplig kvalitet (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s. 106–

107). Artiklarna granskades av författarna var för sig och resultatet jämfördes sedan med 

varandra. Beroende på artikelns kvalitet tilldelas den en gradering; hög, medel eller låg 

kvalitet. Av de tolv artiklarna graderades nio artiklar med hög kvalitet och tre artiklar ansågs 

hålla medelhög kvalitet. Samtliga artiklar var av kvantitativ ansats. En sammanställning av 

artiklarna samt deras kvalitetsgradering presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt över artiklar samt kvalitetsgradering (n=12)       

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Butler et al. 

(2005) 

 

USA 

Kvantitativ. 44 barn 

mellan 4–15 

år. 

 

29 flickor, 15 

pojkar. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Observationsstudie.  

Föräldrar till barn som 

fick hypnos inför 

undersökningen 

upplevde den inte lika 

påfrestande för barnen 

som den tidigare 

MUCG-undersökningen 

de genomgått. Barnen 

uttryckte mindre ångest 

vid hypnos jämfört med 

standardvård.  

Hög 

Felber et al. 

(2011) 

 

Österrike 

Kvantitativ.  68 barn 

mellan 2–8 år 

och deras 

föräldrar. 

 

62 flickor, 

6 pojkar.  

Prospektiv studie. 

 

Observationsstudie.  

Föräldrarnas 

uppmuntran och 

lugnande kommentarer 

visade sig vara 

ineffektivt under alla 

faser förutom vid den 

inledande fasen, då 

barnet också upplevde 

minst ångest.  

Hög 

Felber et al. 

(2014) 

 

Österrike 

Kvantitativ.  80 barn 

mellan 2–8 år.  

 

71 flickor, 9 

pojkar. 

Prospektiv studie. 

 

Observationsstudie. 

 

Distraktion från 

anhöriga och personal 

fungerar bra främst 

under det inledande 

mötet och fyllning av 

blåsan för att minska 

barnens ångest. Humor 

visade sig fungera bäst 

under tömningsfasen, 

men var även 

användbar under de 

andra faserna av 

undersökningen. Under 

kateteriseringen som 

var den jobbigaste fasen 

för barnen kan med 

fördel både distraktion 

och humor användas. 

Hög 

Ferguson et al. 

(2011) 

 

USA 

Kvantitativ. 44 barn 

mellan 2–6 år. 

 

42 flickor, 2 

pojkar. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Enkätstudie. 

Midazolam minskade 

inte ångesten mer än 

placebo under och efter 

undersökningen.  

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt över artiklar samt kvalitetsgradering (n=12) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Gebarski et al. 

(2013) 

 

USA 

Kvantitativ.  100 barn 

mellan 2–14 

år.  

 

87 flickor, 13 

pojkar.  

Prospektiv studie. 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Sagoboken visade sig 

ha en positiv effekt 

genom att förbereda 

barnen inför 

undersökningen. 

Barnen i 

experimentgruppen var 

lugnare och visade 

högre tolerans inför 

undersökningen.  

Medel 

Giramonti et 

al. (2012) 

 

USA 

Kvantitativ. 32 flickor 

mellan 4–10 

år och deras 

föräldrar.  

Prospektiv studie. 

 

Enkätstudie.  

Föräldrars ångest inför 

undersökningen 

påverkade barnens 

upplevelser negativt. 

Användning av 

copingstrategier gjorde 

att både barn och 

föräldrar tyckte att 

undersökningen gick 

lättare.   

Medel 

Hemman et al. 

(2010) 

 

USA 

Kvantitativ. 117 föräldrar 

vars barn 

skulle 

genomgå 

undersökning. 

Prospektiv studie. 

 

Enkätstudie.  

Föräldrarna var mer 

tillfreds och barnen 

tryggare efter att ha sett 

DVD:n. Barnen hade 

också lättare att 

samarbeta i samband 

med undersökningen. 

Dock ökade ångest hos 

föräldrarna i och med 

den ökade kunskapen.  

Medel 

Herd et al. 

(2006) 

 

Nya Zeeland 

Kvantitativ. 117 barn.  

 

84 flickor, 33 

pojkar. 

Prospektiv studie. 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Observationsstudie. 

Användning av 

lugnande medicin 

såsom midazolam hade 

positiv inverkan på 

ångest hos barnen. 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt över artiklar samt kvalitetsgradering (n=12) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Salmon et al. 

(2006) 

 

Australien 

Kvantitativ. 62 barn 

mellan 2,5–

7,5 år.   

 

42 flickor. 20 

pojkar. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Observationsstudie. 

 

Fullständig information 

samt distraktion under 

undersökningen gjorde 

att barnen upplevde 

mindre ångest än de 

andra barnen som fick 

begränsad information. 

För enbart distraktion 

påvisades ingen 

betydande skillnad 

mellan grupperna utan 

informationen var det 

väsentliga. 

Hög 

Sandy et al. 

(2011) 

 

USA 

Kvantitativ. Föräldrar till 

200 barn.  

 

86 flickor, 

114 pojkar. 

Prospektiv studie. 

 

Enkätstudie. 

Föräldrarna upplevde 

att användning av de 

icke-medicinska 

metoderna hade positiv 

inverkan på deras barn 

vid undersökningen. 

Distraktion och tröst 

var hjälpfullt.  

Hög 

Soltis et al. 

(2011) 

 

USA 

Kvantitativ. 44 anhöriga 

till barn 

mellan 1 

månad–9 år.  

 

39 kvinnor, 4 

män, 1 

oidentifierad. 

Prospektiv studie.  

 

Enkätstudie. 

Många föräldrar trodde 

att barnen skulle 

uppleva mer ångest, 

rädsla och smärta än de 

faktiskt gjorde under 

undersökningen. 

Föräldrarnas 

förväntningar visade sig 

påverka barnen 

negativt. 

Hög 

Vöelkl-

Kernstock et 

al. (2008) 

 

Österrike 

Kvantitativ. 62 barn 

mellan 2–8 år.  

 

56 flickor, 6 

pojkar.  

Prospektiv studie.  

 

Observationsstudie. 

 

 

Föräldrarnas 

användning av 

uppmuntran kan 

förstärka barnens 

ångest. Barnens ångest 

var likvärdig oavsett 

om det var deras första 

undersökning eller om 

de genomgått MUCG 

tidigare.  

Hög 
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Analys 

Analysen av litteraturen genomfördes enligt de fyra steg som Friberg (2017, s. 148–149) 

beskriver. Det första steget innebar att författarna enskilt läste igenom artiklarna flertalet 

gånger för att på så sätt säkerställa att alla artiklar var relevanta för litteraturöversikten. 

Därefter diskuterades artiklarna gemensamt för att säkerställa att författarna delade 

uppfattning om artiklarnas innehåll. I det andra steget skapades en översiktstabell där 

analysarbetet dokumenterades i olika områden. I det tredje steget jämfördes de olika 

artiklarna och dess skillnader och likheter i resultat identifierades. Enligt Fribergs metod för 

analys vid en allmän litteraturöversikt sorterades avslutningsvis det material som tagits fram i 

olika kategorier i en sammanställning som redovisas i tabell 3.  

 

 

Tabell 3. Översikt över artiklarnas kategorisering 

Författare, år Information och 

förberedelser 

Vuxnas påverkan 

på barnet 

Alternativa 

metoder 

Butler et al., 2005  X  X 

Felber et al., 2011   X  

Felber et al., 2014   X  

Ferguson et al., 2011    X 

Gebarski et al., 2013   X   

Giramonti et al., 2012  X  

Hemman et al., 2010  X   

Herd et al., 2006  X  X 

Salmon et al., 2006  X   

Sandy et al., 2011  X   

Soltis et al., 2011  X X  

Vöelkl-Kernstock et al., 

2008  
 X  
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Resultat 

Analysen av de tolv artiklarna resulterade i tre kategorier som presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Översikt över resultatkategorier 

Kategorier 

Information och förberedelser 

Vuxnas påverkan på barnet 

Alternativa metoder 

 

 

Information och förberedelser 

Sju av de tolv artiklarna visar på vikten av information och förberedelser inför och under en 

MUCG-undersökning och hur de inverkar på barnens ångest. Samtliga sju artiklar var av 

kvantitativ ansats (Butler, Symons, Henderson, Shortliffe & Spiegel, 2005; Gebarski et al., 

2013; Hemman, Scheffer, Day, Chance & Ormazabal, 2010; Herd, McAnulty, Keene & 

Sommerville, 2006; Salmon, McGuigan & Pereira, 2006; Sandy et al., 2011; Soltis & 

Shelestak, 2011).  

 

Information och förberedelser om undersökningen kan påverka barns stress och ångest. I en 

studie av Hemman et al. (2010) fick föräldrar till barn som skulle genomgå MUCG se en 

informations-DVD innan undersökningen. DVD:n tog bland annat upp betydelsen av 

undersökningen, hur barnet kan förberedas och vad barnet kan komma att känna under och 

efter undersökningen. Föräldrarna upplevde att de hade bättre förståelse för undersökningen 

efter att de sett DVD:n och var mer medvetna om hur de skulle kunna stötta barnet vid 

undersökningen. Barnen var bättre förberedda när de kom till undersökningen, och hade med 

sig till exempel snuttefiltar, leksaker och spel, vilket kan minska ångestkänslor.   

 

En studie av Salmon et al. (2006) visar på betydelsen av mängden information för barnets 

ångest. I studien jämfördes tre studiegrupper där barn och föräldrar erhöll olika mängd 

information inför och under en MUCG-undersökning. Den grupp som fick fullständig 

information både inför och under undersökningen visar på lägre nivåer av upplevd ångest hos 

barnen än de grupper som fick begränsad mängd information. Barnen uttryckte även mindre 
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ångest i form av skrik och gråt under undersökningen. I en studie av Sandy et al. (2011) 

följde en barnhälsospecialist med barnen före, under och efter undersökningen. 

Barnhälsospecialisten gav barnen information på ett åldersanpassat sätt inför och under 

undersökningen för att minska deras ångest och stöttade dem under hela proceduren. 92 % av 

föräldrarna uppgav att de var väldigt nöjda efter undersökningen och en stor majoritet 

bedömde just förberedelserna som värdefulla.  

  

Förberedelser i form av terapeutiska interventioner användes i tre studier (Butler et al., 2005; 

Herd et al., 2006; Soltis & Shelestak, 2011). I en studie av Soltis och Shelestak (2011) 

erbjöds alla barn mellan 3 och 9 år, som rutin inför MUCG-undersökning, en förklaring av 

proceduren med hjälp av en docka. Föräldrarna uppgav efter undersökningen att de var nöjda 

med informationen de hade fått och resultatet visar att förberedelserna minskar barnens 

ångest under undersökningen. I en studie av Herd et al. (2006) jämfördes en experimentgrupp 

där barnen fick lugnande medicin inför undersökningen med en kontrollgrupp där barnen fick 

placebo. I studien gavs alla föräldrar möjligheten att med sina barn delta vid lekterapi innan 

undersökningen. Barnen fick då besöka avdelningen och prova ligga på undersökningsbordet, 

och kateteriseringen demonstrerades med hjälp av en docka. 61 % av barnen som inte fått 

lugnande medicin uppgavs känna allvarlig eller svår ångest under någon fas av 

undersökningen, där 25 % av barnen deltog i lekterapin. I experimentgruppen deltog 34 % av 

barnen i lekterapin och resultatet visade att 26 % av barnen som fått lugnande medicin känt 

allvarlig eller svår ångest under någon fas av undersökningen. Samma typ av terapi användes 

i en studie av Butler et al. (2005) där barn som tidigare genomgått en eller flera MUCG-

undersökningar vilken/vilka de upplevt som traumatiska inkluderades. Barn och föräldrar i 

kontrollgruppen, som jämfördes med en grupp där barnen erhöll hypnos, erbjöds att ta del av 

terapin som förberedelse inför undersökning. 83 % av de tillfrågade i kontrollgruppen valde 

att delta i terapin. Butler et al. (2005) visar inte på några stora skillnader mellan grupperna 

med avseende på barnens självupplevda ångest. Medverkande röntgensjuksköterska samt 

röntgenläkare visade däremot på en betydande skillnad mellan gruppernas svårigheter att 

genomföra undersökningen, där barnen i kontrollgruppen uppgavs ha större svårigheter trots 

förberedelser med hjälp av terapi.   

 

Genom att skicka ut informationsmaterial till familjer vars barn ska genomgå en MUCG ges 

föräldrar och barn möjligheten att ta till sig informationen i en trygg miljö och i ett skede när 

de kanske är mer mottagliga för informationen. I en studie av Gebarski et al. (2013) 
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utformade studiegruppen en sagobok där tecknade figurer iscensatte undersökningen, med 

fotografier från den aktuella miljön på röntgenavdelningen. Många föräldrar till barn som ska 

genomgå undersökningen lägger inte ner något engagemang för att själv hitta information, 

därför kan det vara fördelaktigt att skicka ut det via mail eller post. Sagoboken skickades ut 

till en experimentgrupp ur studiepopulationen, som sedan jämfördes med en kontrollgrupp 

som inte fick ta del av sagoboken. I studien fick föräldern och röntgensjuksköterskan 

uppskatta hur de upplevde barnets toleransnivå under undersökningen, där låg tolerans 

definieras som “gråtande, stridslysten och svår att hålla tillbaka”, och hög tolerans definieras 

som “väldigt samarbetsvillig, ingen gråt och orädd”. De barn som hade förberetts med 

sagoboken visade sig ha högre toleransnivå enligt skalan, och de uttryckte dessutom mindre 

ångest än barnen som inte hade tagit del av sagoboken.  

 

Vuxnas påverkan på barnet 

Fem av de tolv artiklarna beskriver röntgensjuksköterskans och föräldrarnas påverkan på 

barnet. Alla fem artiklar var av kvantitativ ansats (Felber et al., 2011; Felber, Schabmann, 

Schmiedek, Friedrich & Vöelkl-Kernstock, 2014; Giramonti et al., 2012; Soltis & Shelestak, 

2011; Vöelkl-Kernstock et al., 2008).  

 

Humor kan i mötet mellan barn och vuxna hjälpa barn att hantera ångestfyllda situationer. 

Skratt kan skapa goda relationer och göra att barn känner trygghet och kommer på andra 

tankar, och på så sätt avleda barn till avslappning. I en studie av Felber et al. (2014) 

undersöktes det om röntgensjuksköterskan och anhöriga kunde använda sig av humor för att 

minska barnens ångest under undersökningen. Studien visar att humor är särskilt användbart 

under kateterisering samt vid tömning av blåsan. I de faserna visar sig den positiva effekten 

på barns ångest och obehag vara störst om än den var kortvarig, och det är också de faser där 

ångesten är som mest påtaglig. Humor definieras i studien som humoristiska uttalanden, 

skratt och uttalanden med humoristiska aspekter av ett problem.  

 

Felber et al. (2014) undersökte också i sin studie hur verbal distraktion påverkade barnens 

ångest under undersökningen. Distraktion så som att prata med barnen om till exempel 

vänner, syskon eller leksaker kan flytta fokus och uppmärksamhet från vårdsituationen, vilket 

visade sig ha positiv inverkan på undersökningen. Studien visar att distraktion var mest 

användbart vid kateteriseringen och till viss del även i de andra faserna av undersökningen, 
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förutom i tömningsfasen när barnet ska tömma blåsan då distraktion var ineffektivt. 

Distraktion hade ingen effekt på barns ångest enligt en studie av Vöelkl-Kernstock et al. 

(2008) som undersökte hur föräldrars beteenden såsom distraktion påverkar barnens ångest 

under undersökningen. 

 

Föräldrars förmåga att hantera barns negativa känslor som kan uppkomma under en invasiv 

procedur såsom MUCG kan ha betydelse för barnets upplevelse. För att hantera barnens 

känslor kan föräldrar under undersökningen använda sig av copingstrategier, vilket handlar 

om att föräldern försöker få barnet att till exempel slappna av, andas in djupt eller att hosta, 

allt för att engagera barnen i vad som pågår. I två studier undersöktes huruvida föräldrarnas 

användning av copingstrategier påverkade barnens ångest under undersökningen (Felber et 

al., 2014; Giramonti et al., 2012). Felber et al. (2014) fastslår att copingstrategier inte har 

någon effekt på barnens ångest, vilket antas bero på att dessa kräver att barnet samarbetar 

aktivt och bör läras ut i förväg för att kunna användas. Studien av Giramonti et al. (2012) 

visar att ett mer frekvent användande av copingstrategier hade positiv effekt på barnens 

ångest enligt röntgensjuksköterskan, som upplevde att barnen uttryckte mindre ångest vid 

undersökningen.  

 

Föräldrars förväntningar, ångest och oro inför MUCG-undersökning kan påverka barns 

känslor inför och under undersökningen. I studien av Soltis och Shelestak (2011) undersöktes 

om föräldrars förväntningar på barnens ångest överensstämde med vad barnen verkligen 

upplevde. Föräldrarna fick inför undersökningen uppskatta hur stor barnens ångest skulle 

vara under undersökningen, och direkt efter undersökningen fick föräldrarna värdera hur de 

upplevde barnets känslor av ångest under och efter undersökningen. Resultatet i studien kan 

liknas vid resultatet i en studie av Giramonti et al. (2012), som konstaterar att föräldrar som 

upplever mycket ångest i samband med undersökningen korrelerar med ångesten hos barnen. 

I samband med att föräldrar utstrålar känslor av oro för barnen kan det leda till ökad ångest 

hos barn eftersom föräldrar kan överföra sina känslor till barnen. Vöelkl-Kernstock et al. 

(2008) beskriver i en studie hur föräldrars förväntningar på barnets ångest skiljer sig åt från 

röntgensjuksköterskans förväntningar. Både studien av Soltis & Shelestak (2011) och studien 

av Giramonti et al. (2012) visar att föräldrar ofta tror att barnen kommer att känna mer ångest 

än de egentligen gör, och att föräldrar som uppskattade att deras barn skulle känna stark 

ångest hade en negativ påverkan på barnens ångest vid undersökningen. 
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Att ha med sina föräldrar under en ångestfylld röntgenundersökning kan ge barnen trygghet, 

stöd och tröst. I en studie av Felber et al. (2011) undersöktes effekten av föräldrarnas försök 

att uppmuntra barnen med lugnande kommentarer och tröst. Då en MUCG-undersökning är 

väldigt fysiskt och psykiskt påfrestande kan det vara svårt för föräldrar att spontant försöka 

uppmuntra barn. I den inledande fasen av undersökningen när barnet och föräldrarna kommer 

in i undersökningsrummet upplevdes barnens ångest som minst, och det var möjligt att trösta 

och lugna barnet. Studien visar att i de resterande faserna av undersökningen då barnens 

ångest hade ökat var tröst och lugnande kommentarer ineffektivt och ibland till och med 

kontraproduktivt. Vöelkl-Kenstock et al. (2008) visar i sin studie att föräldrar använder sig av 

uppmuntran för att det intuitivt känns rätt för dem, men att detta i själva verket ökar barnens 

ångest. I studien fick föräldrarna skatta sin egen ångest under undersökningen och detta 

visade ett samband mellan en högre ångestnivå hos föräldern och ett ökat användande av 

ineffektiva uppmuntrande kommentarer. Föräldrar kan på så vis anses föra över sin ångest på 

barnen.  

 

Alternativa metoder 

Tre av de tolv artiklarna beskriver om hur olika alternativa metoder kan användas för att 

minska barns ångest vid MUCG-undersökning. Alla tre artiklar var av kvantitativ ansats 

(Butler et al., 2005; Ferguson et al., 2011; Herd et al., 2006).  

 

I båda studierna av Ferguson et al. (2011) och Herd et al. (2006) jämfördes en 

experimentgrupp där barnen inför MUCG-undersökning fick lugnande läkemedel, 

midazolam; med en kontrollgrupp där barnen fick placebo. Studien av Herd et al. (2006) visar 

att midazolam hade positiv effekt på barnens ångest jämfört med barnen i kontrollgruppen. 

Fyra barn som inte fick midazolam kunde inte fullfölja undersökningen utan avbröt på grund 

av panik. I studien av Ferguson et al. (2011) kunde ingen betydande minskning påvisas 

varken i kontrollgruppen eller i experimentgruppen avseende barnens ångest. 

 

I en studie av Butler et al. (2005) undersöktes barn i en experimentgrupp där barnen inför 

MUCG-undersökningen behandlades med en icke-farmakologisk metod, hypnos; jämfört 

med barn i en kontrollgrupp vilka erhöll vanlig standardvård. Studien inkluderade barn som 

tidigare hade genomgått en MUCG-undersökning som upplevdes svår, för att se om hypnos 

kunde underlätta för barnen eller om vanlig standardvård var tillräcklig. Hypnos visade sig 
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hjälpa barn som hade haft det jobbigt under tidigare undersökningar och deras föräldrar 

upplevde undersökningen som mindre traumatisk jämfört med tidigare erfarenheter. 

Röntgensjuksköterskan upplevde att barnen som fått hypnos hade mindre svårighet att 

genomföra undersökningen än barnen som fick standardvård.  

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Eftersom studien hade en 

begränsad tidsram passade metoden bra eftersom ingen rådata såsom enkäter eller 

observationer skulle analyseras. Allmänna litteraturöversikter baseras på både kvantitativ och 

kvalitativ forskning. I denna litteraturöversikt användes enbart kvantitativa artiklar vilket inte 

var ett aktivt val, då en stor del av forskningen inom MUCG visade sig vara kvantitativ 

forskning. Detta kan tänkas bero på att ämnet är för komplext för att studera kvalitativt då 

studiedeltagarna är små barn eller föräldrar till små barn. Enligt Kortesluoma, Hentinen och 

Nikkonen (2003) är det svårt för en vuxen forskare att förstå barnets upplevelser ur dess eget 

perspektiv. Ett barn kan inte ses som en liten vuxen och detta ställer höga krav på en forskare 

som ska tolka barnets känslor, vilka inte alls uttrycks på samma sätt som en vuxen uttrycker 

sina känslor och upplevelser. 

 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017, s. 428) stärks litteraturöversiktens bekräftelsebarhet 

när en inledande sökning görs inför den egentliga sökningen. Författarna avsåg att i den 

inledande sökningen hitta de sökord som gav relevanta träffar och identifiera och utesluta 

sökord som gav irrelevanta träffar. Att dessutom söka i flera databaser stärker resultatets 

sensitivitet enligt Henricson (2017, s. 414). Något som upptäcktes vid sökningarna var att det 

inte finns någon sökterm i någon av databasernas tesaurus för MUCG-undersökning. Detta 

tyder på att det är ett förhållandevis sparsamt beforskat område, vilket ger utrymme för 

ytterligare forskning. Dessutom ökar resultatets specificitet när sökningen utförs med både 

fritext och MeSH respektive Cinahl Headings (Henricson, 2017, s. 414). Eftersom det på 

engelska inte finns något vedertaget begrepp för MUCG inkluderades artiklar som handlade 

om “voiding cystourethrography”, “vcug” eller “voiding cystourethrogram”.  

 

Att bara använda vetenskapligt granskad forskning stärker litteraturöversiktens kvalitet 
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(Mårtensson & Fridlund, 2017, s. 425). I CINAHL användes avgränsningen “Peer Reviewed” 

för att sortera bort artiklar som inte var vetenskapligt granskade. I PubMed saknas en 

motsvarande avgränsning, varför författarna säkerställde detta genom att kontrollera om 

artiklarna publicerats i vetenskapligt granskade tidskrifter. Utöver detta så kontrollerade 

författarna att alla artiklar hade kännetecken som specificerar vetenskapligt granskade 

artiklar; datum för granskning, institutionsadress eller annan tillhörighet, artikelns 

uppbyggnad, längd på artikeln etcetera (Luleå Tekniska Universitet, 2016). Efter att ha tagit 

del av artiklar under den inledande sökningen så uppmärksammade författarna att det inte 

hade skett någon betydlig utveckling av MUCG-undersökningar på lång tid, varför 15 år 

ansågs vara tillräckligt avgränsande. 

 

Författarna valde att inte läsa artiklarna i sin helhet vid urvalet eftersom Mårtensson och 

Fridlund (2017, s. 426) fastslår att det kan vara riskabelt för kvaliteten i litteraturöversikten 

att läsa litteratur så tidigt i processen, då detta kan ge en ökad förståelse för ämnet vilket kan 

färga dataanalysen.  

 

Författarna utgick från protokollen för både kvantitativa studier och kvalitativa studier och 

skapade utifrån dessa ett eget protokoll med frågor som tycktes vara relevanta just för denna 

litteraturöversikt. Enligt Willman et al. (2016, s. 106) är det ett måste att anpassa protokollen 

efter olika artiklar, och författarna hade till exempel tre frågor i protokollet (bilaga 1) som 

enbart berörde de fem randomiserade kontrollstudierna (RCT) som ingick i 

litteraturöversikten; “Var de observerade grupperna rekryterade på ett tillräckligt likartat 

sätt?”; “Användes en lämplig randomiseringsmetod?” och “Var de personer som utvärderade 

resultaten blindade för vilken intervention som gavs?”. Dessa frågor utelämnades när andra 

typer av studier än RCT-studier kvalitetsgranskades. Henricson (2017, s. 414) skriver att 

kvaliteten i litteraturöversikten stärks genom att fler författare granskar artiklarna samt att 

risken för felaktig tolkning minskar. Ifall författarna inte var helt överens om en artikels grad 

av kvalitet fördes en diskussion tills enighet nåddes. Att författarna valde att ta med tre 

artiklar med medelhög kvalitet kan vara en svaghet för litteraturöversikten. Detta val 

motiveras med att artiklarna generellt höll hög kvalitet men föll på någon mindre 

betydelsefull punkt, såsom att urvalsförfarandet var något otydligt beskrivet. Dessutom 

ansågs artiklarna vara av värde då de innehöll för litteraturöversikten relevant information.  
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En svaghet i litteraturöversikten kan vara att i artiklarna som valdes använde sig författarna 

av olika mätinstrument för att mäta ångest hos barn och föräldrar (Henricson, 2017, s. 414). 

Majoriteten av studierna använde frågeformulär där föräldrarna fick skatta sin upplevelse på 

olika skalor. Visuella analoga skalor användes främst som mätinstrument på barnens ångest 

och upplevelser. Enligt Läkemedelsverket (2014) är visuella självskattningsskalor såsom 

Face Pain Scale lämpliga för att uppskatta till exempel ångest hos barn som inte kan uttrycka 

känslor i ord. Flera studier använde sig av observatörer för att genom användning av 

CAMPIS-R (Child-Adult Medical Procedure Interaction Scale-Revised) koda och tolka barns 

samt vuxnas beteenden under undersökningen.  

 

Den förförståelse som författarna hade inför litteraturöversikten var erfarenheter från ett fåtal 

MUCG-undersökningar. Författarna hade varit med om undersökningar som flöt på bra utan 

några större problem men också undersökningar som fått avbrytas eftersom barnet inte klarat 

av att fullfölja. Detta väckte en tanke om vad som skulle kunna göras för att underlätta för 

barnen vid en krävande undersökning såsom MUCG. Litteraturöversiktens trovärdighet och 

pålitlighet stärktes genom att låta kurskamrater och handledare läsa litteraturöversikten under 

arbetets gång för att på så sätt säkerställa att analysen inte påverkats av författarnas 

förförståelse (Henricson, 2017, s. 415).  

 

De artiklar som ingick i litteraturöversikten utfördes i Österrike, USA, Australien och Nya 

Zeeland. Då tillvägagångssättet inte nämnvärt skiljer sig åt jämfört med hur en MUCG-

undersökning går till i Sverige talar detta för att litteraturöversikten har hög överförbarhet och 

att resultatet kan generaliseras även i Sverige.  

 

Då denna litteraturöversikt inte utgjorde någon studie på människor har inte fokus lagts på 

etiska överväganden. Författarna valde vid kvalitetsgranskningen avgöra om ett etiskt 

resonemang har förts för varje enskild artikel, och strävade efter att endast inkludera artiklar 

där dess författare gjort etiska överväganden. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa faktorer som kan minska ångest hos barn inför 

och under en MUCG-undersökning. Tre kategorier identifierades i analysen, vilka beskriver 
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aspekter som påverkar undersökningen med avseende på barnens ångest. Information och 

förberedelser inför och under undersökningen samt hur vuxna aktivt och indirekt påverkar 

barnet har stor betydelse för hur barnen upplever ångest. Även alternativa metoder såsom 

lugnande medicin kan ha effekt på barnens ångest under undersökningen. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att information och förberedelser inför och under en 

MUCG-undersökning kan påverka barns ångest såväl positivt som negativt. I en studie av 

Dearn, Thomas och Oron (2017) undersöktes vilken information som gavs från flertalet 

vårdgivare till familjer för att förbereda dem inför en undersökning. Resultatet visar på att det 

saknas en tydlig struktur och plan för hur familjer ska förberedas och vilken information som 

behövs. Stor variation mellan given mängd information påvisades, samt vilken tidpunkt 

informationen gavs till familjerna. Resultatet i denna litteraturöversikt visar att mängden 

information har stor betydelse för barnets upplevelse av ångest under undersökningen. Det är 

dessutom viktigt att informationen anpassas efter individen och dess förmåga att ta till sig 

information, vilket kan underlättas genom att en barnhälsospecialist stöttar barnet under 

undersökningen. Enligt Nilsson, Svensson och Hollman Frisman (2016) är det önskvärt att 

informationen riktar sig inte bara till föräldern utan även till barnet när barnet ska genomgå 

en medicinsk procedur. Eftersom små barn kan ha svårt att ta till sig enbart verbal 

information kan den förslagsvis presenteras i bilder eller fotografier.  

 

I enlighet med resultatet i denna litteraturöversikt visar studien av Nilsson, Svensson och 

Hollman Frisman (2016) att informationen bör ges innan undersökningstillfället för att ge 

både barn och föräldrar chansen att bearbeta informationen. I en studie av Landier et al. 

(2018) jämfördes en grupp där föräldrarna enbart fick verbal information inför 

undersökningen med en grupp där föräldrarna fick både verbal och skriftlig information. 

Informationen gavs vid en konsultation ungefär en vecka innan undersökningen. Resultatet 

visade att de föräldrar som både fick verbal information och skriftlig information påvisade en 

större förståelse för proceduren, men också att de upplevde mindre ångest både efter 

konsultationen samt vid tidpunkten för undersökning. Skriftlig information efterfrågades av 

föräldrarna som enbart erhöll verbal information, vilket visar på betydelsen av på vilket sätt 

informationen ges. 

 

I resultatet framkom det även att vuxna påverkar barns upplevelse av ångest, både indirekt 

genom sina egna känslor och upplevelser men också aktivt. Fem studier i litteraturöversikten 
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undersökte hur vuxna med hjälp av distraktion, humor, copingstrategier och uppmuntran kan 

påverka barn vid en MUCG-undersökning, men även vilket inflytande föräldrars 

förväntningar och upplevelse har på barnens ångest. I likhet med litteraturöversiktens resultat 

menar Srivastava, Betts, Rosenberg och Kainer (2001) att föräldrar förväntar sig att barnen 

kommer uppleva mer ångest under undersökningen än vad de egentligen gör. Studien visar att 

föräldrar som själva upplevde ångest under undersökningen antog att barnen upplevde 

liknande ångest och kunde således tänkas föra över sin ångest på sitt barn. Att föräldrar 

upplever en oro för sina barn kan bero på att MUCG är en för dem ny undersökning som de 

inte har varit med om tidigare.  

 

För att minska barnets ångest kan distraktion i olika former vara användbart. En studie i 

litteraturöversikten visar att verbal distraktion, där fokus flyttas från den pågående situationen 

genom att ställa frågor om till exempel leksaker eller syskon, påverkade barnens ångest 

positivt. I en studie av Canbulat, Inal och Sönmezer (2013) distraherades barn i en grupp 

visuellt med hjälp av ett kalejdoskop eller detaljrika bilder. Denna experimentgrupp 

jämfördes med en kontrollgrupp där barnen inte distraherades under undersökningen. 

Kalejdoskopet kan ses som en passiv distraktion medan barnen som distraherades med 

bilderna även fick svara på frågor om bilderna för att hålla fokus på distraktionen. Resultatet i 

studien visar att den aktiva distraktionen med bilderna gjorde att barnen upplevde avsevärt 

mindre ångest än barnen i kontrollgruppen. Även kalejdoskopet hade god effekt på att minska 

barnens ångest, dock inte lika tydlig som effekten av bilderna. I motsats till detta beskrev en 

annan studie i litteraturöversikten hur föräldrarnas försök till att verbalt distrahera barnet 

snarare byggde på barnens ångest under undersökningen. Karlsson, Englund, Enskär, 

Nyström och Rydström (2016) beskriver i sin studie att en del barn behöver få veta vad som 

händer och kan påverkas negativt av att distraheras under undersökningen. Det finns många 

olika sätt för att använda distraktion under en MUCG-undersökning och detta bör göras 

utifrån barnets behov. 

 

Flera av studierna i litteraturöversikten visar att barnens upplevelse av ångest varierar under 

olika faser av undersökningen, och att detta kräver att föräldrar och röntgensjuksköterskan är 

lyhörda för hur barnens behov varierar beroende på vilken fas det är. Alla studier utom en 

visar att den fas som generellt är mer ångestfylld än de andra för barnen är kateteriseringen. I 

en studie av Thacker, Collins och Hill (2016) beskrivs det hur de olika faserna i 

undersökningen upplevdes av barnen. De faser där barnen upplevde mest ångest var vid 
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tvättning av urinrörs området, kateterisering samt när blåsan var full. Detta är de tre moment 

där barnen är mest utsatta och de ögonblick som är mest krävande för barn. Resultatet av 

denna litteraturöversikt visar att vuxnas medvetna försök till påverkan genom exempelvis 

uppmuntran, tröst, distraktion och humor behöver användas på olika sätt beroende på vilken 

fas av undersökningen barnet befinner sig i. När barn upplever mycket ångest är det svårt att 

uppmuntra och lugna barnet och därför bör detta användas i de faser där barnet upplever 

mindre ångest, till exempel vid den inledande fasen. Vid ångestfyllda moment såsom 

kateterinsättning är distraktion och humor bra metoder för att minska barns ångest, men under 

vissa faser av undersökningen ställs krav på att barnet samarbetar på olika sätt och under de 

faserna har exempelvis distraktion sämre effekt. Det är därför av stor vikt att 

röntgensjuksköterskan vägleder föräldrarna och hjälper dem att avgöra vilken metod som är 

lämplig att använda för deras barn vid de olika faserna. 

 

Tre studier i litteraturöversikten undersökte om alternativa metoder i form av lugnande 

medicin (midazolam) eller hypnos var användbart vid MUCG-undersökning. Två av 

studierna undersökte effekten av lugnande medicin på barns ångest jämfört med placebo och 

resultatet av dessa studier stod i motsats till varandra. Enligt författarna i den ena studien 

användes bättre och säkrare mätinstrument än i liknande studier och de ansåg därför att deras 

resultat var trovärdigt, där midazolam inte visade sig ha någon effekt på barns ångest. I en 

studie av Özmert, Sever och Tiryaki (2016) jämfördes nasal, oral samt rektal administration 

av midazolam med en kontrollgrupp där barnen inte fick lugnande medicin. Resultatet visar 

att alla tre administrationssätt var effektiva men rektal administration är väldigt obehagligt för 

barnen och bör därför undvikas så långt det är möjligt. När midazolam gavs nasalt började 

den verka snabbare än vid de andra administrationssätten, och det krävdes också en mindre 

mängd för att nå önskad effekt. I de båda studierna som ingick i litteraturöversikten 

administrerades midazolam oralt, och samma dos av midazolam användes vilket var 0,5 mg 

per kilo kroppsvikt. Eftersom en MUCG-undersökning kräver att barnet kan medverka vid 

undersökningen genom att till exempel aktivt tömma blåsan under bildtagning måste 

lugnande medicin användas med stor omtanke för att inte påverka diagnostiseringen.  

 

Det finns många faktorer som kan påverka barns upplevelse av ångest under en MUCG-

undersökning positivt. Röntgensjuksköterskan har en viktig roll för att ge barn och föräldrar 

individanpassad information såväl inför som under undersökningen. Björkman, Enskär och 

Nilsson (2016) visar i sin studie att föräldrarna anser det viktigt att röntgensjuksköterskan ger 
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barnet tid att ställa frågor och att röntgensjuksköterskan tar sig tid att se barnets 

känslomässiga behov. Vid en MUCG är det vanligt att en förälder följer med barnet under 

hela proceduren, och det underlättar då om föräldern är väl förberedd; vet vad barnet kommer 

gå igenom och har kunskap om hur hen bäst ska stötta barnet under de olika krävande faserna 

av undersökningen. I en studie av Salmela, Aronen och Salanterä (2011) beskrivs barnens 

behov av att ha föräldern närvarande vid en medicinsk procedur, där barn som inte hade med 

sin förälder var rädda och osäkra. Studier visar att de flesta föräldrar generellt vill vara med 

barnen vid undersökningen men i vissa fall är detta mindre lämpligt eftersom väldigt nervösa 

föräldrar kan öka barnets ångest (Jones, Qazi & Young, 2005). För det mesta har dock 

föräldrarnas närvaro en lugnande effekt på barnens ångest. Genom att föräldrar och 

röntgensjuksköterskan aktivt försöker underlätta för barnet vid undersökningen med till 

exempel distraktion kan sedering undvikas så långt det är möjligt.  

 

Sedering kan övervägas som alternativ för att minska barnets ångest men då måste hänsyn tas 

till att det i vissa fall kan påverka möjligheten att ge en korrekt diagnos förutom att sedering 

alltid innebär risker för barnet. Enligt resultatet i litteraturöversikten är minimal eller måttlig 

sedering önskvärd vid användning i samband med MUCG, vilket betyder att minska oro utan 

att påverka barnets medvetande. Risken finns dock att barnet överreagerar på sedering och 

förutom andningspåverkan kan sedering minska medvetandet så att till exempel 

tömningsfunktionen i blåsan påverkas. Med tanke på riskerna kan sedering beaktas som en 

sista utväg när den vanliga omvårdnaden inte räcker till för att hålla barnets ångest på en 

hanterbar nivå (Läkemedelsverket, 2014). 

 

Slutsats 

Författarna ville med denna litteraturöversikt sammanställa kunskapsläget om faktorer som 

kan minska ångest hos barn i samband med en MUCG-undersökning. Undersökningen är 

väldigt krävande och kan skapa mycket ångest och stress hos barnen. Resultatet i denna 

litteraturöversikt visar att information och förberedelser har stor betydelse för barnens ångest, 

och föräldrarna kan både direkt och indirekt påverka barnen. Ibland är det även nödvändigt 

att använda sig av sedering för att lugna och minska barns ångest. Ett lugnt och tryggt barn 

kan troligtvis vara mer stilla, vilket leder till att stråldosen minskar eftersom sekvenser 

kanske inte behöver tas om. Detta gör dessutom att färre undersökningar behöver bokas om 

på grund av att barnet inte klarar att genomföra undersökningen. Denna litteraturöversikt kan 
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bidra till att öka förståelsen för hur föräldrar och röntgensjuksköterskan kan stötta barnet och 

vara till hjälp vid framtagning av rutiner för MUCG-undersökningar. Det är tydligt att det 

behövs riktlinjer för hur röntgensjuksköterskan ska agera för att aktivt sträva efter att 

undersökningen ska bli så bra för barnen som möjligt, för detta behövs fortsatt forskning.  
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Bilaga 1. Protokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvantitativ metod. 

Anpassad utifrån SBU:s mallar för kvalitetsgranskning.   

 

Författare: 

År: 

Artikelnummer:  
 

Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

□ Ja  □ Nej 

 

Förekommer det inklusions- och exklusionskriterier? 

□ Ja  □ Nej 

 

Har studiens författare fört ett etiskt resonemang? 

 □ Ja  □ Nej 

 

Är urvalet relevant? 

□ Ja  □ Nej 

 

Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

□ Ja  □ Nej 

 

Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek? 

□ Ja  □ Nej 

 

Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

□ Ja  □ Nej 

 

Var de observerade grupperna rekryterade på ett tillräckligt likartat sätt? 

□ Ja  □ Nej 

 

Användes en lämplig randomiseringsmetod? 

□ Ja  □ Nej 

 

Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention som gavs? 

□ Ja  □ Nej 

 

Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

□ Ja  □ Nej 

 

Är resultatet logiskt? 

□ Ja  □ Nej 

 

Är resultatet tydligt beskrivet? 

□ Ja  □ Nej 

 

Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 

□ Ja  □ Nej 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:      □  Hög    □ Medel  □ Låg 


