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Abstrakt  

Bakgrund: Att vistas på ett sjukhus kan vara oroande för många barn. Barnradiologi är 

kunskap om barns anatomiska, fysiologiska, mentala utveckling. Det innebär också att ha 

kunskap i hur kommunikationen och samarbetet med barn och dess vårdnadshavare fungerar. 

För att hjälpa barn att hantera obehagliga och främmande situationer, som radiologiska 

undersökningar, finns det olika hjälpmedel för röntgensjuksköterska att använda.  

Syftet: Syftet med arbetet var att undersöka hur röntgensjuksköterskan kan bemöta och 

underlätta barns rädsla/ångest inför och under en radiologisk undersökning.  

-Hur kan röntgensjuksköterskan underlätta barns oro inför och under en radiologisk 

undersökning? 

-Vilka metoder/hjälpmedel finns att använda? 

Metod: Arbetet är en litteraturstudie där 13 stycken vetenskapliga artiklar har analyserats och 

sammanställts. Sökorden som användes var; child, anxiety, fear, radiology, x-ray, 

radiographer och imaging.  

Resultat: Två huvudkategorier; Olika hjälpmedel och information och förberedelser. Med 

olika hjälpmedel som färgbok, mock-MR, musik, animerad flicka, information och samspel 

mellan barn, vårdnadshavare och vårdgivare kan barnets stress och ångest minska inför och 

under en radiologisk undersökning. 

Slutsats: Med olika hjälpmedel, förberedelser och information kan röntgensjuksköterskan 

minska oro och ångest hos barn vid en radiologisk undersökning. Barn och vårdnadshavare är 

beroende av ordentliga förberedelser och att få information om vad som ska hända.  

 

Nyckelord: barn, ångest, oro, röntgen, röntgensjuksköterska 
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1. Inledning  

Vid en radiologisk undersökning träffar röntgensjuksköterskan olika patienter i varierade 

åldrar. Barn och vuxna besöker röntgenavdelningen och väntar på sin undersökning i samma 

rum. Barn kan vara i behov av en mer anpassad miljö utefter ålder och utvecklingsnivå [1]. 

Patient och vårdgivare är beroende av varandra för att omvårdnaden ska bli så bra som 

möjligt. Barnradiografi innebär att ha förmåga att använda kunskapen för att genomföra olika 

radiologiska undersökningar. Barn kommer till röntgenavdelningen och ska genomgå en 

radiologisk undersökning och röntgensjuksköterskan har som skyldighet att värna om en god 

omvårdnad. Genom god kommunikation och avledning kan röntgensjuksköterskan hjälpa 

barnet att känna sig trygg [2].  

 

Barnets utveckling i språk är individuellt och det är viktigt att få barnets förtroende samt 

skapa ett samarbete mellan barnet och vårdgivare. Att samtala är en del av kommunikationen 

men barn är duktiga på att läsa av kroppsspråk [1]. Informationen bör ges till barnen innan, 

under och efter undersökningen för att underlätta för barnet att kunna medverka. 

 

Att förbereda undersökningsrummet ordentligt innan en undersökning och att berätta vad som 

kommer hända är viktigt. För att hjälpa barn att hantera främmande situationer och miljöer, 

som radiologiska undersökningar ska denna litteraturstudie undersöka om det finns olika 

hjälpmedel att tillhandahålla. 
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2. Bakgrund  

2.1 Röntgen 

Wilhelm Conrad Röntgen var den som upptäckte hur röntgenstrålarna bildades och vad 

röntgenstrålarna hade för egenskaper. Denna upptäckt fick ett stort genombrott och år 1896 

genomfördes radiologiska undersökningar i både Sverige och Danmark [3,4]. Därefter var det 

Gösta Forsell som förstod vilken stor betydelse dessa röntgenstrålar skulle kunna få för både 

diagnostik och behandling. Medicinska avbildningsmetoder är viktiga vid både diagnostik och 

behandling [3].  

 

Det finns olika radiologiska modaliteter och dessa är:  

- Radiologisk undersökning - Röntgenstrålning, absorberas i vävnaden. 

- MR-avbildning - Stark magnet med radiovågor.  

- Isotopavbildning – Radioaktiv strålning. 

- Ultraljudsundersökning – Högfrekvent ljud skickas in kroppen och reflekteras tillbaka [3]. 

 

2.2 Barnradiologi 

Barnradiologi innebär kunskap om barns anatomiska, fysiologiska, och mentala utveckling. 

Det innebär att ha förmåga att använda kunskapen för att genomföra olika radiologiska 

undersökningar såsom; Datortomografi (DT), magnetresonans (MR) eller ultraljuds (UL)-

undersökningar. Undersökningarna ska genomföras så att resultaten av radiologiska 

undersökningarna blir så optimala som möjligt för att radiologen ska kunna rätt diagnos [2]. 

 

Barnradiologi innebär också att ha kunskap i hur kommunikationen och samarbetet med barn 

och dess vårdnadshavare fungerar. Vårdgivaren ska genomföra undersökningen utifrån 

patientens behov och behandlas med respekt, omtanke och värdighet [2].  

 

2.3 Vård och omsorg 

Från och med den 1 januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft. Det läggs mycket fokus på 

patienternas ställning, delaktighet och valfrihet. Lagen lägger fokus på att patienten ska känna 

sig trygg och att barn ska få en större inverkan över sin vård, vilket ska anpassas till själva 

situationen, åldern och barnets mognad [5]. 
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För att ge patienten den bästa möjliga vård är vårdgivaren väldigt betydelsefull. Den 

kompetens som vårdgivaren besitter, bidrar till den kvalitet som vårdtagaren upplever [6]. 

Vårdtagare och vårdgivare är beroende av varandra för att omvårdnaden ska bli så bra som 

möjligt [7]. Vårdgivaren har grundläggande kunskap och ska visa samarbete med vårdtagare, 

övrig personal och anhöriga [8]. 

 

2.4 Kommunikation 

Interaktionen mellan människor kan ske på olika sätt b.la. genom ögonkontakt, gester, miner 

och kroppshållning. Samtalet är en språklig handling, vilket innebär verbalt samtal som byggs 

upp av det talade ordet och även kroppsspråket [8]. Kommunikationen påverkas av patientens 

ålder och mognad, om vårdtagaren är ett barn ställer det höga krav på vårdgivaren. Att ha 

kunskap om barns utveckling samt deras utvecklingsnivå är viktigt då det är stor skillnad att 

kommunicera med ett förskolebarn, en tio-åring eller en tonåring [1].  

 

Vid en radiologisk undersökning har barn oftast med sig vårdnadshavare där samtalet äger 

rum med både barnet och vårdnadshavare [1]. I de flesta vårdutbildningar ingår någon form 

av träning i samtalsteknik och när kommunikationen inte följer det vanligaste mönstret ska 

teknikerna vara förebyggande. Det viktiga för en vårdgivare är att anpassa sig till den 

situation som den befinner sig i just då. Om vårdgivaren är lyhörd visas ett intresse hos 

vårdtagaren och därmed kan vårdtagaren känna sig trygg under undersökningen [6].  

 

Att samtala är en liten del av kommunikationen och barn är duktiga på att läsa av 

kroppsspråk. En tillförlitlig och förtroendefull vårdgivare behåller patientens förtroende [1]. 

Det första intrycket av en människa fås redan i samma sekund som personer möts. 

Kroppsspråket är det starkaste av alla intrycken som människor får. Vid ett möte ska det 

förmedlas positivitet och nyfikenhet. Visar vårdgivaren ett lugn så förs det vidare till 

vårdtagaren [5].  

 

Stress hos människor kan uttryckas på flera olika sätt; rädsla, otrygghet, oro, aggressivitet och 

oförskämdhet. När ett barn visar rädsla eller att de är otrygga kan de uppfattas som arga [2].  

 

2.5 Barn och vårdnadshavare 

När barnet ska delta i en radiologisk undersökning kommer de inte ensamma utan har 

vanligen med sig en vårdnadshavare [1,2]. Samtalet ska föras med både barnet och 
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vårdnadshavare, de ska behandlas med respekt och bör få information för att de ska förstå vad 

som kommer hända [1,9]. Information måste ges till barnen innan, under och efter den 

radiologiska undersökningen för att underlätta för barnet att kunna medverka. Det är viktigt 

att förbereda, planera och vara lyhörd på vad vårdtagaren känner och tycker [10]. Något att 

tänka på är att skapa kontakt med barnet även om informationen om barnets tillstånd ges till 

vårdnadshavaren [11].  

 

För vårdgivaren är det nödvändigt att reflektera över föräldrasituation då de söker vård för sitt 

barn. Vårdnadshavare kan vara känslosamma både för hur de själva blir bemötta och för hur 

barnet blir bemött av vårdgivaren [1]. Situationen kan förvärras genom att vårdnadshavare ser 

sitt barn lida och av oklarheten om diagnos, behandling och prognos [11]. Vårdnadshavare 

som är rädda och otrygga kan visa detta genom att bete sig aggressivt [2]. Vårdnadshavarens 

beteende kan variera från att vara överbeskyddande till att överlämna barnet helt [12]. När 

vårdgivare möter barn och vårdnadshavare är det viktigt att vara medveten om att 

stressreaktioner kan utlösas. Om det förekommer en god kommunikation och att korrekt 

information ges, finns det goda möjligheter för bra samarbete mellan vårdgivare, barnen och 

vårdnadshavaren [2].  

 

Vid många tillfällen måste barn utsättas för obehagliga undersökningar och då är det 

nödvändigt att de förbereds på vad som kommer hända [1]. God kommunikation är nyckeln 

till att lära känna barnet och att skapa en tillitsfull relation med barn och vårdnadshavare. Det 

är barnet som står i centrum, titta, prata och lyssna därför på barnet. Att tänka på är att 

använda så enkla ord som möjligt genom att byta ut orden, exempelvis: Buk mot mage [2]. 

När barn ska delta under en radiologisk undersökning kan barnen känna oro pga. en 

främmande miljö, att inte ha kontroll av vad som kommer hända och barnet kan vilja ha sina 

vårdnadshavare närvarande [13]. 

 

2.5.1 Barns utveckling och mognad 

Personer upp till 18 år är barn enligt lagen. Är patienten under 18 år har den rätt till att ha med 

sig minst en vårdnadshavare [2].  

Barn är olika och vissa kan ha uppnått sin mognad medan andra inte. Att ha kunskap, 

erfarenhet och att även använda sitt omdöme är viktigt. Barn utvecklas olika och det gäller att 

bedöma barnens mognadsnivå. Två stora faktorer när det gäller barns utveckling är: kognitiva 

beteendet och den språkliga utvecklingen [1].  
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Eftersom barn utvecklas olika är det nödvändigt som vårdgivare att skaffa sig en uppfattning 

om det enskilda barnet och sedan anpassa sitt sätt att kommunicera. Barnets utveckling i språk 

är individuellt [1] och det är viktigt att få barnets förtroende samt skapa ett samarbete mellan 

barnet och vårdgivare. Att förbereda undersökningsrummet ordentligt och att berätta vad som 

kommer hända under undersökningen är väsentligt [14]. 

 

Yngre barn 0 – 3 år 

Under småbarnsperioden utvecklas barnets grov- och finmotorik hela tiden [11]. Under denna 

tid brukar barns första ord komma, lära sig att prata och även att börja gå till att kunna gå och 

springa [1,2,15]. Barn i denna åldersgrupp är vanligtvis rädda för smärta [2], reagerar oftast 

på ändrade rutiner och separation från vårdnadshavarna [2,11,12]. Genom att försöka låta 

barnet ha sina rutiner, sina vårdnadshavare nära, sitt gosedjur/snuttefilt kan det lindra oron hos 

barnen [11].  

 

När barn deltar under en radiologisk undersökning ska informationen i huvudsak ges till 

vårdnadshavaren. Barnen får inte uteslutas, de behöver också få information om vad som 

kommer att hända. Barnen behöver stöd och trygghet av vårdnadshavaren under 

undersökningen. Att använda en docka att visa på hur undersökningen går till, kan vara 

effektivt [14].  

 

Förskolebarn 3 – 7 år 

Barn i denna ålder kan prata och även förstå enkla förklaringar, ordlekar och gåtor [1,2]. 

Barnets motorik fortsätter att utvecklas även här [11] och vissa barn kan skriva, cykla, hoppa, 

klä sig och få en ökande förmåga att minnas och berätta [2,15].  

 

När barn kommer till en radiologisk undersökning kan en kort och enkel förklaring ges. En 

docka är praktiskt att använda för att beskriva hur undersökningen går till. Informationen bör 

därför utgå från dockan och visa att denna undersökning ska sen göras på dem själva. Det kan 

även vara effektivt att använda bilder på något annat barn som gjort denna undersökning [14].  

 

Genom att lindra ångesten hos förskolebarn kan vårdnadshavare vara närvarande, förbereda 

barnet på vad som kommer hända, att vara ärlig och låta barnet att leka ut sin ångest genom 

att exempelvis; ge sin nalle en spruta också [11]. För att öka barnets trygghet är det viktigt att 
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uppmuntra och berömma hela tiden [2,14]. 

 

Skolbarn 7 – 13 år 

Vid denna ålder kan barn vanligtvis tala med korrekt grammatik [14]. Barn i skolåldern har 

oftast livlig fantasi och genom att lindra ångesten hos skolbarn är det nödvändigt att berätta, 

förbereda och att vårdgivaren är lyhörd för barnets känslor [11]. Barn i denna åldersgrupp 

kommer in i puberteten och har en växande förmåga för förnuftiga resonemang [2].  

 

Vid denna ålder kan det vara svårt att använda en docka som informationsmedel. Eftersom 

barn utvecklas olika kan vissa tycka det är löjligt. Är barnen omogna kan dockan vara väldigt 

effektiv. Gruppen mellan 7 – 13 år ges informationen liknande 3 - 7 år men denna grupp är 

mer intresserade och vill veta mera. Att ge information blir lättare om barn kan beskriva sina 

känslor och förstår varför dem måste göra undersökningen [14]. Barnen kan oftast avledas 

med småprat och det är viktigt att ge beröm [2]. 

 

Tonåringar 13 – 18 år 

Barnen i denna grupp klarar av språklig information. Det kan vara svårare för en tonåring att 

uttrycka sig om de har med sig vårdnadshavare in i undersökningsrummet. Information kan 

ges till tonåringen och vårdnadshavare separat. Att vara lyhörd och använda sig utav humor 

har visat sig vara ett bra sätt att närma sig barnen i denna grupp. Tonåringarna bör få ställa 

sina frågor [14] och vårdgivare visa att den förstår hur patienten känner. I denna ålder är det 

viktigt att patienten känner av att vårdgivare ger ärliga förklaringar och de uppmuntrar till 

förtroende [12]. 

 

2.6 Hjälpmedel att använda 

Innan patienten tas in i undersökningsrummet ska vårdgivaren ha förberett allt [2]. 

Förberedelser kan innebära att informationen ges muntlig, visa bilder/teckningar på hur 

undersökningen går till. Bildböcker kan vara bra att använda för att ge exempel på hur 

undersökningen går till som barnen själva ska genomgå. Ett effektivt förberedelsemoment för 

barn kan vara att låta barnet leka genom situationen med exempelvis en docka för att ”utföra” 

undersökningen på [11]. 

 

Ett annat sätt att förbereda barn är genom filmvisning. Syftet med detta är att visa barn hur 

undersökningen går till innan barnet själv ska delta i undersökningen. Det är viktigt att 
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förberedelserna tar hänsyn till barnets ålder och mognad [11]. 

 

Genom att justera den radiologiska apparaturen rätt, visa hur det går till genom att låta barnet 

själv ”provköra” kan oron hos barn minska. Barn kan känna sig osäkra vare sig de fått 

information eller inte om vad som ska hända under undersökningen [2]. Det är stora 

radiologiska apparaturer och det kan vara bra med avledning så som en bilderbok, leksaker, 

såpbubblor och musik [1,2,12]. Det finns något som kallas handledd fantasi, ”Guided 

imagery” och det innebär att hjälpa barnet att fokusera på något annat än det som äger rum 

just nu [1].  

 

2.7 MR-undersökning 

Barn som ska genomföra en MR-undersökning kan känna oro. Maskinen är stor, det är för det 

mesta kallt i rummet och under undersökningen låter det mycket. Det kan ges möjlighet till 

olika hjälpmedel som att få besöka undersökningsrummet med MR-kameran i förväg. Barnet 

kan oftast få välja att ha med sig egen musik, ljudbok eller gosedjur. Vissa system kan även 

möjliggöra för barn att få titta på film under undersökningen En del sjukhus har lekterapeuter 

som kan förbereda barnet och en del andra sjukhus har mock-kamera. Mock-kamera är som 

en kopia av en MR-kamera som barnen kan få testa och ”leka” med [2]. Syftet med en del 

hjälpmedel är att minska användningen av sedering vid MR- och DT-undersökningar [16]. 
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3. Problemformulering  

Röntgensjuksköterskan har ett stort ansvar att skapa en trygg känsla hos barn när de ska 

genomgå en radiologisk undersökning. En radiologisk undersökning kan kännas obehaglig för 

ett barn då rummet kan vara kallt, mörkt och en stor apparatur finns i rummet. Barnet kommer 

till röntgenavdelningen pga. någon skada och kan ha ont. Det viktiga är att 

röntgensjuksköterskan har kunskap inom området och integrerar med barnet med respekt, ge 

en trygg miljö och visa förståelse. Barn kommer oftast inte själva till undersökningen utan de 

kommer med en förälder. Vårdnadshavare kan vara oroliga för barnet vilket leder till att 

barnet känner av detta och blir oroliga. Därför tycker jag att det är viktigt att belysa hur en 

röntgensjuksköterska ska/kan bemöta ett barn inför en radiologisk undersökning för att det 

ska gå så smidigt för alla parter. 

 

4. Syfte/Frågeställning 

Syftet med arbetet var att undersöka hur röntgensjuksköterskan kan bemöta och underlätta 

barns rädsla och ångest inför och under en radiologisk undersökning.  

 

Frågeställningar:  

-Hur kan röntgensjuksköterskan underlätta barns oro inför och under en radiologisk 

undersökning? 

-Vilka metoder/hjälpmedel finns att använda? 
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5. Metod 

 

5.1. Sökmetod 

För att besvara syftet och frågeställningen till litteraturstudien söktes vetenskapliga artiklar i 

databasen Cinahl. Det användes relevanta sökord för att hitta artiklar. Sökord som användes 

var child, anxiety, fear, radiology, radiography, x-ray och imaging. Begränsningarna för 

artiklarna var att de skulle vara publicerade på engelska, publicerade inom tio år och studier 

utförda på människor (human).  

 

5.2. Urval 

Vid första artikelsökningen i Cinahl till denna litteraturstudie framkom totalt 373 stycken 

träffar, samtliga artiklars titlar lästes igenom. Vid urval ett valdes artiklarna där titeln var 

intressant för denna litteraturstudie och 39 stycken artiklar var intressanta. Vid urval två lästes 

abstrakten tillhörande artiklarna och det blev totalt 15 stycken artiklar kvar i det andra urvalet. 

I urval tre lästes artiklarna i sin helhet och en mer detaljerad granskning gjordes.  

 

Artiklarnas syfte och resultat tolkades för att tydliggöra vad artikelförfattarna kommit fram 

till. Från 15 stycken artiklar blev det totalt 11 artiklar kvar. De fyra artiklar som valdes bort 

svarade inte på denna litteraturstudies syfte. Efter detta gjordes en manuell sökning och 

ytterligare två artiklar inkluderades som var relevanta till denna litteraturstudie. De två 

artiklarna påträffades i andras artiklars referenslistor. 

  

Studierna som exkluderades svarade inte på syftet, hade bristande kvalitet eller var review 

artiklar. Vid de olika sökningarna kom samma artikel upp flera gånger.  

 

Inklusionskriterier  

Artiklarna som valts ut är vetenskapliga, utförda på människor, publicerade engelska, 

publicerade inom tio år samt att de skulle vara granskade d.v.s. peer review artiklar. 

 

I tabell 1 finns sökningen och urval redovisade. 
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Tabell 1. Tabellen redovisar hur studiens sökmetod och urval genomfördes i Cinahl. 

 

 

5.3. Analys och bearbetning 

Till denna litteraturstudien lästes och analyserades arbetets relevanta artiklar. Artiklarna 

översattes till svenska och viktiga delar i artiklarna antecknades som, publicerings år, syfte, 

metod, resultat. Artiklarna sammanställdes för att få en bättre överblick av artiklarnas 

innehåll. De 13 artiklarna som ingår i denna litteraturstudie redovisas i en artikelmatris, se 

bilaga 1.  

 

Delar av artiklarnas resultat som var relevant för den här litteraturstudien delades upp i två 

grupper: Olika hjälpmedel och information och förberedelser. 

 

Artiklar som hade ett etiskt godkännande eller etiskt övervägande togs med i resultatet. 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt två olika checklistor som gjorts utifrån Forsberg och 

Wengström [17], se bilaga 2 och 3. Två olika granskningsmallar användes för kvalitativa 

artiklar och kvantitativa artiklar. Artiklarnas kvalitet bedömdes med låg, medel eller hög. 

Artiklarna bedömdes också utifrån checklistornas ja- och nej frågor. Det var ingen artikel som 

föll bort eller bedömdes ha låg kvalitet.  

Databas Begränsningar Datum Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl Human, 

engelska, 10 år, 

peer review 

artiklar 

190208 Child AND anxiety OR fear AND x-ray 44st 9st 4st 1st 

   Child AND anxiety OR fear AND 

radiology 

16st 7st 1st 1st 

   Child AND anxiety OR fear AND 

radiography 

67st 10st 7st 6st 

   Child AND imaging AND fear OR 

anxiety 

246st  13st 3st 3st 

Manuell 

sökning 

Andra artiklars 

referenslista 

190402   2 2 2 
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5.4. Etiskt övervägande 

Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas ska ett etiskt övervägande göras enligt 

Forsbergs och Wengström [17]. Övervägande ska göras med hänsyn till urval och resultat. De 

etiska aspekterna som följdes var att välja studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller 

där etiska överväganden har gjorts. Brister i tolkningen kan ha förekommit eftersom artiklarna 

var publicerade på engelska och författaren har själv översatt artiklarna till svenska. 
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6. Resultat 

De utvalda vetenskapliga artiklarna som svarar på denna litteraturstudies syfte redovisas i två 

kategorier; Olika hjälpmedel och Information och förberedelser. 

En summering av resultatet finns redovisat i tabell 2 på sidan 16. 

 

6.1 Olika hjälpmedel 

Johnson A et al. använde en färgbok som innehöll tecknade beskrivningar av apparaturen 

samt även korta förklaringar av vad radiologi är och hur undersökningen går till. Barnen i 

studien var mellan 3 – 10 år gamla och syftet var att undersöka ångestnivåer hos barn samt 

effekten av en färgbok. Johnson A et al. erbjöd barnen och vårdnadshavarna färgboken i 

väntrummet före undersökningen. Vårdnadshavarna tyckte att färgboken var informativ och 

att boken hjälpte dem och barnen att bli mindre oroliga trotts att barnens ångestnivåer 

signifikant inte minskade innan undersökningen [18].  

Hartman JH et al. undersökte om en fotodagbok kan minska oro hos barn i samband med en 

MR-undersökning. Barnen var mellan 7 – 12 år gamla och fotodagboken beskrev hur en MR-

undersökning gick till med enkla beskrivningar samt färgbilder. Studien ifrågasätter 

fördelarna med förberedande undervisning med information om MR-undersökningen. Studien 

visade att ångesten hos barnen inte minskade med hjälp av en fotodagbok inför/under en MR-

undersökning. Vårdnadshavarna till barnen som förberetts med fotodagboken visade en högre 

grad av att de var nöjda med förberedelsen [19].  

 

En av metoderna som används för att minska oro och ångest är musik. Park G et al. har i sin 

studie valt att barnen skulle få lyssna på barnmusik och hjärtslagsljud. Barnens ålder var 0 – 4 

år gamla och syftet var att undersöka om ångestnivån kunde minska hos barn med hjälp av 

barnmusik och hjärtslagsljud. Park G et al. kom fram till att musiken kan gynna många barn i 

olika typer av undersökningar. De barn som fick lyssna på musiken hade minskat sin ångest 

jämfört med gruppen som inte fick lyssna på musiken [20]. Barry P et al. utvecklade en metod 

genom musikterapi vilket visade att stressen minskade hos barn innan de skulle genomgå 

undersökningen. Barnens ålder var mellan 4 – 16 år och sex stycken av barnen skapade en CD 

med deras egna valda musik på och de skulle lyssna på musiken innan undersökningen. 

Resultatet visade att barn med hjälp av musiken minskade sin rädsla inför en radiologisk 
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undersökning [21].  

 

Szeszak S et al. undersökte barn som fick se en video som följer berättelsen om en flicka när 

hon genomgår en MR-undersökning. Det var 24 stycken barn som deltog och barnen var 

mellan 5 – 11 år gamla. Animationen förbättrade kunskapen och minskade den förväntade 

ångesten hos barnen som skulle genomföra en MR-undersökning. Genom att få följa ett 

animerat barn via en video som genomgick en radiologisk undersökning, kan hjälpa att 

förbereda barn som ska genomföra en MR-undersökning [22]. 

 

Carter AJ et al. undersökte om en mock-MR är effektiv mot ångest hos barn. Det var 888 

stycken barn som deltog och barnen var mellan 3 - 14 år gamla. Användningen av en mock-

MR visade sig vara effektiv i förhållande till att använda anestesi hos barn mellan åldrarna 3 – 

8 år. Resultat visar på både direkta och indirekta fördelar av en mock-MR [23]. de Amorin e 

Silva et al. utvärderade effekten av en mock-MR för att förbereda barn inför en MR-

undersökning utan sedering. Barnen som deltog i studien var 134 stycken och 4 - 16 år. de 

Amorim e Silva et al. kom fram till att förberedelser är en effektiv metod för att minska 

behovet av sedering för barn som ska genomgå en MR-undersökning. De menar på att det ger 

en positiv medicinsk erfarenhet för barn, vårdnadshavare och vårdgivare vilket resulterar i 

kostnadsbesparingar för sjukhusen [24]. 

 

Harding J et al. kom fram till sin studie genom att ha ett mer barnanpassat rum och att 

exempelvis flytta på den radiologiska apparaturen innan barnet kommer in i 

undersökningsrummet minskar rädslan och oron hos barnen. Barnens ålder var 3 mån-14 år 

och totalt var det 79 stycken barn som deltog. Effektiva metoder som används av personalen 

innebär att barnet ska vara med så tidigt i undersökningen som möjligt, ge belöningar, 

förklara på ett sätt som är lämpligt för barnets ålder. Att minska smärta, ångest och oro hos 

barn under en undersökning kan vara en orsak till deras framtida rädsla för sjukvården. Finns 

det möjlighet för röntgensjuksköterskan att använda olika metoder och tekniker för att minska 

ångest och rädsla hos barn, så kan barnet bli mer samarbetsvillig även inför andra 

undersökningar [25].  
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6.2 Information och förberedelser 

Gårdling J et al. menar att barn gärna vill ha mer information och förklaring om hur en MR-

undersökning går till. I studien var det åtta stycken barn och åldrarna var mellan 6 – 10 år. 

Barnen ville gärna undersöka och få se sig runt i undersökningsrummet då de flesta av barnen 

inte hade någon tidigare erfarenhet om hur en MR-undersökning går till. Barnen hade heller 

ingen tidigare kunskap om hur MR-kameran såg ut och Gårdling et al. menar på att många 

barn kände sig trygga när de insåg att MR-kamerans tunnel inte släcktes under 

undersökningen. Genom att få se sig runt i undersökningsrummet ökade trygghetskänslan hos 

barnen. Några av barnen skulle även vilja få information hem där det stod förklarat hur 

undersökningen går till innan de själva skulle genomgå undersökningen [26]. 

 

Det framkommer i Gårdling J et al. studie att barn känner trygghet och minskad oro om de har 

sina vårdnadshavare närvarande vid en MR-undersökning. Genom att veta att sina föräldrar 

var närvarande ökade trygghetskänslan hos barnen. Att höra föräldrarna eller känna deras 

närvaro vid undersökningen minskade oron hos barnen. Det är viktigt för både barnen och 

vårdnadshavarna att få information om vad som kommer att hända. Får vårdnadshavarna 

information kan de förbereda barnen och därmed kan ångesten minska hos barnen. Det blir 

lättare att genomföra undersökningen om barn har fått information och förstått vad som 

kommer hända [26]. 

 

Jeremy F et al. undersökte sambandet mellan barns rädsla och deras reaktioner på ett 

stressfullt medicinskt tillvägagångssätt, voiding cystourethrogram (VCUG) undersökning. 

Under VCUG töms urinblåsan på urin genom transuretral kateterisering. Det var 34 stycken 

barn som deltog och åldern var 4 - 10 år. Resultatet de kom fram till är att eftersom 

patienterna kan minska sin ångest genom att de lämnar information om sina förfaranden och 

känslor, kan barn som genomgår en VCUG dra nytta av information riktade mot deras rädslor. 

Att berätta om undersökningen och uppkomsten för obehag kan hjälpa till att lindra lite av den 

förväntande ångesten som barnen bär med sig till undersökningen. Resultatet visar att 

information och förberedelseprogram är förebyggande för barn med oro och ångest som ska 

genomgå en VCUG eller andra medicinska förfaranden [27]. 

 

Harding J et al., Runeson I et al. och Björkman B et al. kom fram till att det är många barn 

som känner oro innan de ska till sjukhuset då de inte vet vad som kommer att hända. 
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Informationen som ges till barnen ska individanpassas utifrån ålder, mognad och behov 

[25,28,29]. Vissa barn behöver mer information än andra menar Runeson I et al. Det är även 

nödvändigt att rikta informationen till både barnen och vårdnadshavare. Det var många 

vårdnadshavare som uppgav att de inte visste vad som skulle hända. Mer kunskap och 

forskning behövs för att se vilka fler faktorer som spelar roll, exempelvis miljö, förtroende 

och vårdgivarens betydelse för barnets erfarenhet före, under och efter undersökningarna [28]. 

 

Vid den radiologiska undersökningen visade barnen ångest och smärta enligt Björkman B et 

al. Det var 110 stycken barn mellan 5 - 15 år som deltog i studien och syftet var att undersöka 

barns ångest, smärta och nöd under en akut radiologisk undersökning. De ville även 

undersöka hur dessa faktorer kan relateras till barnens uppfattning om vården. Barnen blev 

ombedda att rangordna den smärta samt ångest på två olika skalor. Björkman et al. menar att 

information ska vara anpassad till barnets förståelsenivå som då underlättar känslan av 

förtroende vilket resulterar i mindre ångest hos barnen. Barn upplevde det vårdande 

tillvägagångsättet som hjälpande. Författarna i studien menar på att resultatet kan vara 

gynnsamt att använda i ett kliniskt och akademiskt sammanhang då röntgensjuksköterskor 

inte är specialiserade på barn [29]. 

 

I en annan studie med Björkman et al. var det 35 stycken barn mellan 3 – 15 år. Björkman B 

et al. undersökte barn som skulle genomgå en akut radiologisk undersökning och deras oro 

inför den. Resultatet visade att barnen hade både negativa och positiva känslor i kombination 

med skada och radiologiska undersökningar. Det visades att de yngre barnen kände oro inför 

den radiologiska undersökningen medan de äldre barnen uttryckte oro över vad resultatet 

skulle visa. Barnen kände även att personalen tog hand om dem under undersökningen. 

Björkman et al. kom fram till att de flesta röntgensjuksköterskor inte är specialiserade på barn 

fast de integrerar med dem dagligen. Kunskap om barns erfarenhet av en akut radiologisk 

undersökning kan vara användbar för att utveckla vården. Det är viktigt att mer forskning görs 

angående kommunikation och interaktion under undersökningen mellan barnet och 

vårdgivaren [30].  

 

Information och förberedelser inför en radiologisk undersökning är betydelsefullt enligt 

Björkman B et al. och Johnson A et al [18,30]. När barnen fick information och berättat för 

sig av röntgensjuksköterskan på ett sätt som gjorde att barnen förstod, minskade oron [30]. 

Det är viktigt att informationen anpassas efter barnets ålder och mognad [29,30]. För att barn 
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ska känna sig trygga i situationer är det bra med samarbete mellan barnet och vårdgivaren. 

Harding J et al. menar att samarbetet mellan vårdgivare och vårdtagare är betydelsefullt för att 

minska oro. Vårdgivare bör prata med barnvänlig ton, vara i barnets ögonhöjd, ge beröm [25]. 

 

Tabell 2. Tabellen visar en översikt över resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare Johnson A et 

al. [18] 

Hartman JH et 

al. [19] 

Park G et al. 

[20] 

Barry P et al. 

[21] 

Carter AJ et 

al. [23] 

de Amorim  

e Silva et al 

CJT. [24] 

Szeszeka 

S et al. 

[22] 

Olika 

hjälpmedel 

Färgboken var 

effektiv, 

minskar oron 

och stressen 

hos barnen 

En fotodagbok 

minskade inte 

stressen hos 

barnen 

Att lyssna på 

musik och 

hjärtslagsljud 

gynnar 

många barn 

med oro 

Genom 

musikterapi 

minskade 

barnens rädsla 

och oro  

En mock-MR 

visade sig 

vara effektiv 

som 

förberedelse 

mock-MR är 

effektiv, 

minskning av  

sedering 

Se en 

animerad 

flicka 

genom 

en video 

minskade 

oron hos 

barnen 

Författare Harding J et al. 

[25] 

Gårdling J et 

al. [26] 

Jeremy F et 

al. [27] 

Runeson I et al. 

[28] 

Björkman B 

et al. [29] 

Björkman B 

et al. [30] 

 

Information 

och 

förberedelser 

Förberedelser 

ska göras 

innan barnet 

tas in i 

undersöknings-

rummet 

exempel; 

barnanpassat 

rum, förflytta 

apparaturen  

Barn vill se sig 

runt, få 

information 

hem, vill ha 

vårdnadshavare 

med 

Lämnar barn 

information 

om sina 

känslor och 

förfaranden 

minskar oron 

Barn känner 

oro inför 

besöket, 

information 

ska ges till 

både barn och 

vårdnadshavare 

Information 

ska vara 

anpassad till 

barnens 

förståelsenivå 

De flesta 

röntgen-

sjuksköterskor 

är inte 

specialiserade 

på barn 
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7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

Studien valdes att genomföras som en litteraturstudie för att ta reda på vilka metoder som kan 

användas av röntgensjuksköterskan för att minska oro hos barn som ska genomgå en 

radiologisk undersökning. Till denna litteraturstudie valdes databasen Cinahl med 

inklusionskriterier för artiklarna och dessa var: publicerade på svenska eller engelska, studier 

utförda på människor och att studierna helst skulle vara publicerade inom 10 år. Cinahl är den 

databas som innehåller artiklar som är riktade mot omvårdnad och medicin. Då antalet artiklar 

var begränsat valdes en artikel som publicerades år 2007 och en som publicerades 2006 att ha 

med då de ansågs relevant att ha med i denna litteraturstudie. Det gjordes två manuella 

sökningar i form av sökning i referenslistor pga. brist av artiklar inom området. Om sökningar 

gjorts på annat sätt eller att ha använt någon mer databas, kan resultatet sett annorlunda ut. 

Sökning i databasen PubMed gjordes men till denna litteraturstudie hittades inga artiklar som 

passade och svarade till detta arbetets syfte. Det fanns en del intressanta rubriker i PubMed 

men författaren till denna uppsats bedömde att artiklarnas rubrik inte stämde överens med 

innehållet. 

 

Till denna litteraturstudie valdes relevanta sökord för ämnet och sökningen gjordes med 

många olika sökordskombinationer för att få så många artiklar som möjligt. Det som kunde ha 

gjorts annorlunda är att ha använt Cinahl heading termer. För att besvara litteraturstudiens 

syfte valdes sökning av vetenskapliga studier istället för att göra detta arbete i praktiken. 

Arbetet kunde ha utförts med en enkät- eller intervjustudie istället. Det skulle kräva mycket 

arbete och tid att göra detta i praktiken. Att göra exempelvis en intervjustudie tar lång tid att 

genomföra pga. att författaren hade behövt sätta in sig i ämnet först, utforma intervjufrågor, 

vara med i praktiken och att sammanställa svar m.m. Detta kunde ha inneburit att författaren 

inte hade hunnit samlat in material för att få fram ett resultat. Författaren till denna uppsats 

valde att göra en litteraturstudie då det var mest fördelaktig för att besvara litteraturstudiens 

syfte. 

 

I litteraturstudien har både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. De artiklar som 

användes till denna studie är vetenskapliga och peer review granskade.  
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Det kan finnas felkällor i metoden då författaren till denna litteraturstudies modersmål inte är 

engelska samt att artiklarna är skrivna med ett fackligt språk som kan leda till brister i 

översättningen. Artiklarna skulle även kvalitetsgranskas vilket var svårt, då ingen tidigare 

erfarenhet fanns för att göra en kvalitetsgranskning. Detta är något som kan ha påverkats 

denna uppsats slutliga kvalitet.   

Artiklarna hade blandade metodkvalitet vilket gör att trovärdigheten blir lidande. Detta borde 

inte påverka denna litteraturstudiens resultat då de flesta hjälpmedel visat sig vara effektiva. 

 

7.2. Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att skapa och bilda en översikt över olika studier, för att 

se om det fanns olika hjälpmedel för en röntgensjuksköterska att tillgå inför en radiologisk 

undersökning av barn med oro. 

 

Resultatet delades upp i två huvudkategorier; olika hjälpmedel och information och 

förberedelser. Det som visas i resultatet är att det finns olika hjälpmedel för en 

röntgensjuksköterska att använda inför och under undersökningar för att minska ångest och 

oro hos barn. Resultatet i den här litteraturstudien visade att det finns hjälpmedel att tillgå, 

exempelvis: mock-MR, böcker och musik som kan användas för att underlätta för barn som 

ska genomgå en radiologisk undersökning. 

 

7.2.1 Olika hjälpmedel 

Alla barn är olika och mognaden hos barnen varierar beroende på b.la. ålder och utveckling. 

Att det finns olika alternativ till hjälpmedel är väldigt betydelsefullt för att kunna tillgodose 

barnens behov. Hjälpmedlen som mock-MR, musik, animation och bok visade på en positiv 

effekt för röntgensjuksköterskan att lindra ångest, oro och rädsla hos barn. Genom att använda 

hjälpmedel kan det göra en stor skillnad för barnen och vårdhavarna. Johnson A et al. använde 

sig utav en färgbok med korta förklaringar och beskrivningar hur en radiologisk undersökning 

går till. Resultatet visade på att färgboken hjälpte barnen att bli mindre oroliga inför en 

radiologisk undersökning [18]. En annan studie använde sig utav en fotodagbok istället där 

barnen fick gå igenom den radiologiska undersökningen före barnen själva skulle genomgå 

undersökningen. Hartman J et al. menar att barnens ångest eller oro inte minskade inför en 

MR-undersökning [19]. Förutom fotodagboken som visat sig vara ineffektiv [19], visade 

resultatet på att färgbok, mock-MR, animation och musik är effektiva att använda som 

hjälpmedel inför och under en radiologisk undersökning [18,20,21,22,23,24].   
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En av metoderna som används för att minska oro och ångest är musik. Park G et al och Barry 

et al. undersökte om ångestnivån minskade hos barnen om de fick lyssna på musik [20,21]. En 

annan studie som styrker detta undersökte barn som fick lyssna på musik under en MR-

undersökning. Barnen var mellan 4 - 8 år och delades in i en kontrollgrupp och en grupp som 

fick lyssna på musik. Det var fler barn i musikgruppen än i kontrollgruppen som klarade av att 

genomgå undersökningen utan sedering [31]. 

 

Till denna litteraturstudie hittades en studie som granskade stressfulla förfaranden hos 

patienter som genomgick en radiologisk undersökning samt sätt att minimera stress på.  

De ansåg att exempelvis MR och DT har utvecklat ljusdisplay, videoskydd och interaktiva 

leksaker för att minska stress. Andra metoder var genom förberedelse av patienterna, 

distraktion och andningsövningar som visade sig vara effektiva [33].  

 

Carter AJ et al. och de Amorim e Silva et al. undersökte om en mock-MR är effektiv mot 

barnens oro och ångest inför en radiologisk undersökning. Användningen av en mock-MR 

visade sig vara effektiv i båda studierna [23,24] och de Amorim e Silva et al. menade på att 

det ger en positiv upplevelse och erfarenhet för barn, vårdnadshavare och personal vilket 

resulterar i kostnadsbesparingar för sjukhusen [24]. Genom att använda sig utav exempelvis 

en mock-MR, kan fler barn fullfölja sin riktiga undersökning. I en annan studie gjord utav 

Pressdee et al. fick barn leka med en miniatyr som liknande en MR-kamera. De kom fram till 

att förberedelser hjälper barn att minska sin oro [34] och det styrker uppsatsens resultat 

[23,24]. 

 

Genom att använda sig utav exempelvis en animerad flicka som genomgår en radiologisk 

undersökning och att barn får följa tillvägagångssättet innan de själva ska genomgå 

undersökningen visade sig vara effektiv. Den förväntade ångesten hos barnen minskade [22] 

och till denna litteraturstudie hittades en annan studie där de har utvecklat en gratis, 

spelbaserad app. Appen är riktade till barn i åldern 4 - 8 år för att förbereda dem för alla 

medicinska bildbehandlingar så som röntgen, DT, MR och ultraljud m.m. Appen finns 

tillgänglig, gratis och i spelen kunde barnen leta ”efter havets stjärnor på ultraljudet”, ”efter 

klistermärken på DT”, ”efter de brutna benen” m.m. [35].  

 

Förberedelsen kan underlätta för barn som ska genomgå en radiologisk undersökning genom 
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att använda olika filmer eller appar. Radiologiska avdelningar borde överväga att införskaffa 

exempelvis olika läsplattor men det är såklart även en kostnadsfråga. Övervägning bör i alla 

fall göras med de fördelar som medför, exempelvis kan läsplattor användas flera gånger och 

kan användas av både barn och vuxna. Finns det redan idag olika appar för ”förberedelser” 

inför en radiologisk undersökning borde information komma ut till patienter som ska 

genomgå en undersökning. 

 

7.2.2 Information och förberedelser 

En röntgensjuksköterska med b.la. erfarenhet, kompetens och kunskap kan lindra obehagliga 

känslor som kan uppstå vid radiologiska undersökningar. Harding J et al. menar på att 

samarbetet mellan vårdgivare och patient är betydande för att minska oro och ångest hos 

barnen [25]. Vårdgivare behöver anpassa sig efter barnet och använda barnvänlig ton, bör 

vara i barnets position, ögonhöjd, ge beröm och belöning. Det är viktigt att informationen 

anpassas efter barnets ålder och mognad [25,28,29,30]. Information ska anpassas till ålder, 

mognad, erfarenhet m.m. enligt patient lagen (SFS 2014:821). Barnets inställning ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad [36]. För att kunna genomföra 

en så bra undersökning som möjligt med ett barn behöver röntgensjuksköterskan anpassa sitt 

bemötande och mottagande utifrån ålder och mognad på barnet. Röntgensjuksköterskan kan ta 

reda på ålder genom remissen [25] och kan själv bilda sig en första uppfattning om barnets 

mognad. Att barn kommer till röntgenavdelningen är en vardag för röntgensjuksköterskan 

men inte för barnet. En trygghet hos barn är deras vårdnadshavare och att ha dem närvarande 

minskar oron hos barnen [30].  

 

Gårdling J et al. menar på att många barn kände sig trygga när de insåg att MR-kamerans 

tunnel inte släcktes under undersökningen. Om barnen skulle få lyssna på musik under 

undersökningen skulle undersökningen kännas tryggare och lättare [26]. En annan studie 

visade att de flesta barn förväntade sig att undersökningen skulle vara otäck och obehaglig 

pga. den stora apparaturen [32]. Trots att barn fått information om den radiologiska 

undersökningen hade barnen svårt att förstå hur undersökningen skulle gå till enligt Runesson 

et al. och Chesson et al. [28,32].  

 

När barn och föräldrar fick besöka och bekanta sig med MR-kameran innan undersökningen 

kände de en trygghet. Gårdling J et al. menar på att barnen skulle vilja få komma in i 

undersökningsrummet innan den riktiga undersökningen för att se hur MR-kameran såg ut 
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och lyssna på hur den lät [26]. Att genomgå en MR-undersökning kan vara obehagligt då 

apparaturen låter en del och undersökningen tar längre tid än vad exempelvis en DT-

undersökning gör. Det är även ett ganska trångt utrymme att behöva vistas i under en längre 

tid och detta kan medföra obehag. 

 

Genom att ha sina föräldrar närvarande vid den radiologiska undersökningen ökade 

tryggheten hos barnen enligt Björkman et al. De äldre barnen föredrog att föräldrarna väntade 

i väntrummet och de visade en annan slags rädsla än vad de yngre barnen gjorde. De äldre 

barnen var oroliga för vad den radiologiska undersökningen skulle visa och hur skadan skulle 

påverka dem i framtiden [30]. Melody A et al. menar på att kommunikation mellan personal, 

barn och vårdnadshavare är viktig. Ångest hos barn kan minska när de får verklighets- och 

åldersanpassande instruktioner på ett förfarande [33]. Föräldrarnas stress kan minska när de 

får information om hur proceduren ska gå till och kan då förmedla trygghet till barnet. Bra 

kommunikation är enkelt men betydelsefullt för att minimera stress under radiologiska 

undersökningar och bör vara i fokus för all medicinsk personal vid arbete med barn. 

 

Barnen kände sig trygga genom röntgensjuksköterskans erfarenhet och kompetens. Att få ha 

föräldrarna närvarande kände barnen sig trygga vid den radiologiska undersökningen [30]. En 

studie visa att främmande miljö, separation från föräldrarna, undersökningar och att inte ha 

någon kontroll är några av de faktorer som kan orsaka rädsla och oro hos barn. Att förlora 

kontrollen förvärrar barnens oro och rädsla. Genom att använda god kommunikation minskas 

stressen för barnen och föräldrarna [31]. Resultatet i denna uppsats styrks då Björkman et al. 

menar på att om vårdnadshavaren fick hjälpa till vid undersökningarna ökade 

trygghetskänslan för barnen. Vårdnadshavarens närvaro och röntgensjuksköterskans 

trygghetskänsla vid en radiologisk undersökningen minskade oron hos barnen. Får barnen 

förtroende för röntgensjuksköterskan blir barnen mer trygga och kan förlita sig på 

röntgensjuksköterskan. Barnen kände sig trygga när röntgensjuksköterskorna gav barnen 

uppmärksamhet och använde humor [30].  

 

Många barn har ont under en radiologisk undersökning [29] och att särskilja på smärta och 

oro hos barnen kan vara svårt för röntgensjuksköterskan. Genom att avleda barn och att de 

känner förtroende för röntgensjuksköterskan skapar trygghet. Känner barnen sig trygga inför 

och under den radiologiska undersökningen upplever barnen undersökningen som bra [29,30]. 
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Yngre barn som får vänta länge inför en radiologisk undersökning upplever väntetiden som 

mer jobbig och stressig än de äldre barnen. De äldre barn oroar sig istället över vad diagnosen 

kommer visa samt hur det kommer påverka dem i framtiden [30]. Barn som fick vänta länge 

inför en radiologisk undersökning upplevdes väntan som jobbig pga. smärtan de hade [28,30]. 

 

De barn som har besökt röntgenavdelningen tidigare känner sig mer trygga [18,30]. Det kan 

bero på att de kommer ihåg vad de fick göra förra gången och att det inte är så farligt som de 

trodde första gången de var där. Björkman B et al. menar att vårdnadshavarens betydelse för 

barnet förändras beroende på barnets ålder och mognad vid en radiologisk undersökning. 

Äldre barn vill och kan tänkta sig vara ensamma under undersökningen med yngre barn mår 

bra av att ha med sig sina föräldrar [30]. Det kan vara positivt och negativt att ha med 

föräldrar in i undersökningsrummet. Föräldrar kan ta över under undersökningen men enligt 

Björkman B et al. kan vårdnadshavare vara till hjälp genom att hålla och vara med som stöd 

under undersökningen [30]. 

 

Enligt Harding J et al. kan den korta tiden för förberedelser göra att barnet känner oro inför en 

undersökning och undersökningen kan bli komplicerad. Genom att kunna ge barnet bra 

omvårdnad behövs gott om tid inför/under undersökningen [25]. Många barn kände oro och 

ångest innan de skulle till sjukhuset och undersökningen då de inte vet vad som skulle hända 

enligt Harding J et al. och Runeson I et al. Utifrån barnets ålder och behov ska informationen 

och förklaringar som ges individanpassas [25,28].  

 

Avdelningschefer borde erbjuda hantering av stress och oro hos barn genom att exempelvis ha 

utbildningar och kurser för hela avdelningen. Personalen på röntgenavdelningen spelar en stor 

roll för att minimera stress hos barn genom god kommunikation. Det borde även ingå mer om 

barns oro och ångest inför undersökningar under röntgensjuksköterskans grundutbildning.  

 

När författaren till denna litteraturstudie varit på VFU har det funnits olika hjälpmedel att ta 

del av. Men det finns behov av mer forskning kring detta ämne och mer material bör 

införskaffas. Att investera i hjälpmedel som dekoration och olika leksaker kan underlätta 

genomförandet av radiologiska undersökningar på barn. 
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8. Slutsats 

Röntgensjuksköterskan kan minska ångest och oro hos barn med hjälp av olika hjälpmedel. 

Det är viktigt att röntgensjuksköterskan vet vilka metoder och hjälpmedel som finns att 

använda. De olika hjälpmedel som finns att tillämpa enligt denna litteraturstudie inför och 

under en radiologisk undersökning är böcker, musik, mock-MR m.m. Med tillgång till dessa 

hjälpmedel, noggranna förberedelser och information kommer samarbetet mellan barn och 

vårdgivare gå smidigt och bra som möjligt. Barn och deras vårdnadshavare är i behov av 

information om vad som kommer hända. Det finns inte mycket forskning angående detta 

ämne och jag anser att mer forskning behövs. För att kunna genomföra radiologiska 

undersökningar på barn behöver röntgensjuksköterskor få mer kunskap och utbildning inom 

detta område.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1. Artikelmatris som ger en översikt av sökningen och urvalsprocessen. 

Författare, år, titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalit

et 

Park G, et al. 2015.  

 

Randomized single-

blinded clinical trial on 

effects of nursey songs for 

infants and young 

children’s anxiety before 

and during head computed 

tomography. 

Syftet var att se om 

barnmusik och 

hjärtslagsljud kunde 

minska barns oro och 

ångest. 

Kvantitativ 62 stycken barn 

 

 

 0 - 4 år 

Resultatet visar att 

ångesten minskade hos 

de barn som fick 

lyssna på musik. 

Hög 

Johnson A, et al. 2009. 

 

Decreasing pediatric 

patient anxiety about 

radiology imaging tests: 

prospective evaluation of 

educational intervention. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av en 

färgbok och barns 

ångestnivåer 

Kvantitativ 276 stycken barn  

 

 

3 - 10 år 

 

 

Resultatet visar att 

effekten av en 

färgboken kan hjälpa 

barnen att vara mindre 

oroliga. De flesta 

föräldrar ansåg att 

färgboken var 

informativ och hjälpte 

dem och deras barn att 

bli mindre oroliga. 

Hög 

Björkman B, et al. 2012. 

 

Childrens experience of 

going through an acute 

radiopraphic examination 

Syftet var att 

undersöka om det 

fanns skillnader 

mellan språkligt 

samspel mellan barn 

och 

röntgensjukskötersko

r beroende på barnets 

ålder 

Kvalitativ 35 stycken barn 

 

3 - 15 år 

Studien kom fram till 

att de flesta 

röntgensjuksköterskor 

inte är specialiserade 

på barn fast att dem 

integrerar med den 

dagligen. Kunskap om 

barns erfarenhet av en 

akut radiologisk 

undersökning kan vara 

användbar för att 

utveckla vården 

Hög 

Björkman B, et al. 2014 

 

Childrens anxiety, pain 

and distress related to the 

perception of care while 

undergoing an acute 

radioprahpic examination 

Syftet var att 

undersöka barns 

ångest, smärta och 

nöd under en 

radiologisk 

undersökning. 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

110 stycken barn 

 

5 – 15 år 

I en studie kom de 

fram till att barn 

visade ångest och 

smärta vid en 

radiologisk 

undersökning. 

Hög 
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Harding J, et al. 2015 

 

An observational study 

based on the interaction 

between the paediatric 

patient and radiographer 

Syftet var att hitta 

metoder som 

används av 

röntgensjuksköterska

n för att lindra ångest 

hos barnet 

Kvalitativ 79 stycken barn  

 

 

3 mån-14 år 

Resultatet visar på att 

ångesten hos barnen 

minskade genom 

användning av 

barnvänlig utrustning 

och att information till 

barnen som är 

anpassande till barnets 

ålder 

Hög 

Runeson 1, et al. 2007 

 

Children’s knowledge and 

degree of participation in 

decision making when 

undergoing a clinical 

diagnostic procedure. 

Syftet var att 

undersöka barnens, 

utifrån information, 

kännedom om vad 

som ska hända  

 

 

 

  

Kvalitativ 23 stycken barn  

 

6 - 11 år 

Resultatet visar att 

vårdgivaren behöver 

mer kunskap om hur 

barn kan förberedas 

inför sjukhusvistelsen 

samt vad det är som 

påverkar barnet. 

Medel 

Gårdling J, et al. 2014. 

 

Children’s and parent’s 

perceptions of magnetic 

resonance imaging 

examination. Journal of 

radiology nursing 

Syftet var att se 

föräldrarna och 

barnens intryck 

inför/efter en MR-

undersökning 

Kvalitativ 8 stycken barn  

 

6 - 10 år 

Resultatet visar att  

när barn och 

vårdnadshavare fick 

information och blev 

förberedda kände de 

sig trygga. Barnen 

tyckte det var positivt 

att ha med föräldrarna- 

Medel 

Hartman JH, et al. 2009 

 

Does a photo diary 

decrease stress and 

anxiety in children 

undergoing magnetic 

resonance imaging? A 

randomized controlled 

study. 

Syftet var att 

undersöka om en 

fotodagboksförbered

else minskar oro och 

ångest hos barn inför 

en MR-

undersökning. 

Kvantitativ 52 stycken barn  

 

7 – 12 år 

Resultatet visar att 

med hjälp av en 

fotodagbok minskar 

inte stressen och 

ångesten hos barnen 

inför en MR-

undersökning 

Hög 
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Carter AJ, et al. 2010. 

 

Mock MRI: reducing the 

need for anaesthesia in 

children. 

Syftet var att se hur 

informationen av en 

mock-MR bidrog till 

minskad anestesi hos 

barn som genomgår 

en MR-

undersökning. 

Kvantitativ 1631 stycken barn 

 

Bortfall: 743 barn 

 

3 - 14 år 

Resultatet visade på en 

minskning av anestesi. 

Hög 

Szeszak S, et al. 2016 

 

Animated educational 

video to prepare children 

for MRI without sedation: 

evaluation of the appeal 

and value. 

Syftet var att barn 

skulle få se en video 

som följer berättelsen 

om en tjej när hon 

genomgår en MR-

undersökning. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

24 stycken barn 

 

5 – 11 år 

Resultatet visade att 

animationen 

förbättrade kunskapen 

och även minskade 

förväntad ångest hos 

barnen om att göra en 

MR-undersökning 

Medel 

de Amorim e Silva CJT 

et al. 2006 

 

Practice MRI: Reducing 

the need for sedation and 

generell anaesthesia in 

children undergoing MRI 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av en mock-MR för 

att förbereda barn 

inför en MR-

undersökning utan 

sedering.  

Kvantitativ 134 stycken barn 

 

Bortfall: 3st barn 

 

4 – 16 år 

Resultatet visade att 

förberedelser är en 

säker och effektiv 

metod för att minska 

behovet av sedering 

för barn som ska 

genomgå en MR-

undersökning. 

Medel 

Barry et al. 2010 

 

Music Therapy CD 

Creation for Initial 

Pediatric Radiation 

Therapy: A Mixed 

Methods Analysis.  

Syftet var att 

undersöka effekten 

av musikterapi på 

barn med 

rädsla/ångest inför en 

radiologisk 

undersökning. 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

11 stycken barn 

 

6 - 13 år 

Resultatet visade att 

musikterapin minskade 

ångesten hos barnen. 

Medel 
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Jeremy F et al. 2016 

 

Children’s anxious 

reactions to an invasive 

medical procedure: The 

role of medical and non-

medical fears. 

Syftet var att 

undersöka sambandet 

mellan barns rädsla 

och deras reaktioner 

till VCUG- 

undersökning. 

Kvantitativ 34 stycken barn 

 

4 - 10 år 

Resultatet genom att 

patienterna får lämna 

information om sina 

förfarandet och 

känslor kan ångesten 

minska. Barn som 

genomgått en VCUG 

kan dra nytta av 

information riktade 

mot deras rädslor.  

Medel 
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10.2 Bilaga 2.  

Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syftet med studien?  

Vilken kvalitativ metod har använts?  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  

Ja □ Nej □   

 

B. Undersökningsgruppen  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja □ Nej □   

Var genomfördes undersökningen?  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Strategiskt urval  

□ Snöbollsurval  

□ Teoretiskt urval  

□ Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund).  

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja □ Nej □ 

 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  

Ja □ Nej □ 

Beskriv:  
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Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv:  

 

Ange datainsamlingsmetod:  

□ Ostrukturerade intervjuer  

□ Halvstrukturerade intervjuer  

□ Fokusgrupper 

□ Observationer  

□ Video/bandinspelning  

□ Skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja □ Nej □ 

 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

 

Ange om:  

□ Teman är utvecklade som begrepp  

□ Det finns episodiskt presenterade citat  

□ De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

□ Svaren är kodade  

 

Resultatbeskrivning:  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja □ Nej □ 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  
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Ja □ Nej □ 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja □ Nej □ 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja □ Nej □ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja □ Nej □ 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja □ Nej □ 

 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja □ Nej □ 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja □ Nej □ 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja □ Nej □ 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja □ Nej □ 

Finns risk för bias?  

Ja □ Nej □ 

Vilken slutsats drar författaren?  

Håller du med om slutsatsen? 

Ja □ Nej □ 

Om nej, varför inte?  

Ska artikeln inkluderas?  

Ja □ Nej □ 



35 
 

10.3 Bilaga 3  

Checklista för kvantitativa artiklar  

A. Syftet med studien?  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja Nej  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

Ja Nej 

  

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna?  

Vilka är exklusionskriterierna?  

Vilken urvalsmetod användes? 

Randomiserat urval  

Obundet slumpmässigt urval  

Kvoturval  

Klusterurval  

Konsekutivt urval  

Urvalet är ej beskrivet  

 

Är undersökningsgruppen representativ?  

Ja Nej  

Var genomfördes undersökningen?  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

 

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?  

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja Nej  

Var validiteten diskuterad? 

Ja Nej  

 

D. Analys  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

Ja Nej  
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Om nej, vilka skillnader fanns?  

Hur stort var bortfallet?  

Fanns en bortfallsanalys?  

Ja Nej  

Var den statistiska analysen lämplig?  

Ja Nej  

Om nej, varför inte?  

 

Vilka var huvudresultaten?  

Erhölls signifikanta skillnader?  

Ja Nej  

Om ja, vilka variabler?  

 

Vilka slutsatser drar författaren?  

Instämmer du?  

Ja Nej 

  

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja Nej  

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja Nej  

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja Nej  

Motivera varför eller varför inte! 


