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ABSTRAKT 

Bakgrund: Magnetkameraundersökningar blir allt vanligare inom sjukvården för att 

fastställa diagnoser. Det är en lång undersökning och ett stort antal patienter upplever 

oro och ångest, ibland i så hög grad att undersökningen behöver avbrytas. 

Syfte: Syftet är att undersöka hur kommunikation och olika typer av patientinformation 

kan påverka patientupplevelsen vid en magnetkameraundersökning. 

Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes med artikelsökningar i databaserna 

PubMed och Cinahl. Tolv artiklar inkluderades. 

Resultat: Förbättrad kommunikation leder till minskad ångest och en bättre 

patientupplevelse. Utökad information leder till en minskning i antal rörelseartefakter. 

Resultaten för om utökad information leder till en minskning av ångestnivåer är 

motsägelsefulla och otillräckliga. 

Slutsats: Förbättrad kommunikation är ett relativt lätt sätt att förbättra patienters 

upplevelse av en magnetkameraundersökning men utökad information gör 

nödvändigtvis inte det. 

 

Nyckelord: kommunikation, magnetresonanstomografi, patientinformation, 

patientupplevelse, ångest. 
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1. INLEDNING 

Sedan magnetkamerans introduktion i sjukvården har den blivit ett allt vanligare 

verktyg för att fastställa diagnoser. Magnetkameraundersökningar tar lång tid att utföra 

och kräver att patienten ligger stilla. Ett stort antal patienter upplever någon form av 

ångest i samband med undersökningen (1), ibland i så hög grad att den behöver 

avbrytas (2, 3). 

Då magnetisk resonanstomografi blir en allt vanligare undersökningsmetod ville 

författarna med denna uppsats undersöka om förberedelser i form av bättre 

kommunikation och information kunde bidra till att fler patienter genomgår en lyckad 

undersökning.  

 

2. BAKGRUND  

2.1 Kommunikation  

Kommunikation är en grundläggande funktion i vårt samhälle och innebär en ömsesidig 

påverkan på varandra vilket sker genom ett utbyte av signaler mellan människor. 

Beroende på vilka förhållanden som råder i sammanhanget påverkas den 

kommunikation som skapas (4). Begreppet kommunikation används för många olika 

fenomen, till exempel individuella samtal eller chattande på internet (5). 

Kommunikation kan ske både verbalt och icke-verbalt. Med kroppslig icke-verbal 

kommunikation uttrycks känslor, sinnesstämningar och attityder och används också när 

orden inte räcker till (4). Den verbala kommunikationen innebär språkliga handlingar 

mellan talare och lyssnare, de språkliga handlingarnas mening är att framföra budskap 

till lyssnaren som i sin tur ska förstå vad de innebär. Kommunikation innebär för det 

mesta att både verbala och icke-verbala handlingar används samtidigt. Ofta är dessa 

handlingar samstämmiga, ibland kan de emellertid ha olika betydelse vilket kan skapa 

förvirring och frustration (4). 

Inom sjukvården innebär språkliga handlingar ofta att ge information. Den verbala 

kommunikationen för personal är många gånger att informera och handleda om något, 

ofta till en patient, vilket i sin tur är en av personalens viktigaste kommunikativa 

uppgifter (5). 
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Patientinformation som ges i de korta patientmötena som förekommer på en 

röntgenavdelning sker ofta genom så kallade uppgiftsrelaterade samtal. Det innebär att 

det finns ett visst mål med samtalet och det som deltagarna bemöter i samtalet handlar 

om att målet ska kunna uppnås. För att detta ska kunna uppnås finns ett begränsat antal 

samtalsämnen med en relativt bestämd turordning som avhandlas på ett visst sätt (4). På 

en röntgenavdelning, och specifikt inför en magnetkameraundersökning, är målet att 

patienten ska få tillräckligt mycket information om hur undersökningen går till för att 

kunna genomgå och slutföra undersökningen (6). 

Inför en magnetkameraundersökning skickas vanligtvis standardiserad skriftlig 

information om undersökningen till patienter i samband med ett kallelsebrev. Flera 

studier har påvisat att patienter anser att de inte vet tillräckligt om hur undersökningar 

ska gå till, samt att den standardiserade informationen de får inte är tillräcklig (7, 8). 

Allt eftersom tekniken går framåt utvecklas även sätten information kan ges på, med 

videoinformation kan till exempel sensorisk information såsom ljud förmedlas (9, 10). 

En studie visar att 37 % av patienter som ska genomgå en magnetkameraundersökning 

upplever någon form av ångest (1), patienters ångest i form av klaustrofobi kan ibland 

vara så allvarlig att de behöver avbryta undersökningen (2). 

 

2.2 Ångest   

Ångest är en känsla som kan ta kroppsliga uttryck såsom hjärtklappning, upprörd mage, 

yrsel eller tryck över bröstet. Enligt Barlow beskrivs ångest som “a state of 

helplessness, because of a perceived inability to predict, control, or obtain desired 

results or outcomes in certain upcoming personally salient situations or contexts” (11). 

Ångest kan uppstå när en rädsla blir större än vad som kan motiveras av faran (12), 

denna upplevelse kan vara obehaglig och göra att koncentrationen kan vara svår att 

behålla. Rädsla och ångest är helt naturligt och en del av människans viktigaste känslor, 

de är också till för att vi ska kunna känna av hot och vid behov fly från dem (12, 13). 

När en känsla av hot uppstår kopplas det sympatiska nervsystemet igång vilket leder till 

att pulsen höjs och att blodet når ut snabbare till muskler i ben och armar. Kroppen 

förbereds på att kunna hantera situationen, att antingen kämpa eller fly. När hotet 

avtagit och vi känner oss säkra återställer det parasympatiska nervsystemet kroppen till 
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viloläge igen. Denna känsla av hot och rädsla kan ibland vara så stark att det uttrycks 

som en fobi (13, 14). 

  

2.3 Fobier   

Ordet fobi betyder fruktan eller skräck och är en rädsla för en situation eller företeelse. 

Personer med en fobi vet att rädslan är överdriven men de har svårt att kontrollera den 

ångest det innebär att utsättas för detta, de upplever att de tappar sin förmåga till 

självkontroll. Fobier delas in i olika kategorier, en av dessa är agorafobi vilket betyder 

en stark rädsla för att lämna sina fasta trygghetspunkter. Ett vanligt exempel är folktäta 

platser såsom bussar, affärer eller biografer (13). 

En underkategori av agorafobi är klaustrofobi vilket innebär en rädsla för att bli 

instängd. Rädslan kan upplevas av patienter när de placeras i en magnetkamera, detta på 

grund av det trånga utrymmet (2, 15). Känslan grundar sig i att inte snabbt nog kunna 

återgå till tryggheten i de fall patienten grips av ångest, det är också ofta kombinerat 

med panikattacker (12, 13). 

 

2.4 Ångest och klaustrofobi kopplat till magnetisk resonanstomografi   

En magnetkameraundersökning kan vara påfrestande för patienter, inte bara på grund av 

ångest och fobier utan även eftersom de behöver ligga stilla under en lång tid i ett trångt 

utrymme. För att få en adekvat bildkvalité krävs ett homogent magnetfält runt patienten, 

detta skapas med hjälp av en smal, cylindrisk form på tunneln. Om patienter rör på sig 

under bildtagningen innebär det oskärpa i bildserierna, så kallat rörelseartefakter, detta i 

sin tur leder till ett reducerat diagnostiskt värde. Även ljudet under en 

magnetkameraundersökning kan vara påfrestande för patienter, detta ljud uppstår när 

radiofrekventa pulser sänds, vilket skapar vibrationer i metallen som finns i tunneln 

(16).  
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2.5 Röntgensjuksköterskans yrkesroll 

Röntgensjuksköterskan är den som utför en magnetkameraundersökning och gör även 

en första granskning av bildserierna för att avgöra om de är användbara eller behöver 

upprepas. Röntgensjuksköterskans uppgift är även att informera patienter inför 

undersökningen, svara på eventuella frågor samt kommunicera med dem under själva 

undersökningen (6). Med bättre kommunikation mellan patient och 

röntgensjuksköterska skulle patienters ångest kunna minskas (17). 

 

3. SYFTE  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur kommunikation och 

olika typer av patientinformation kan påverka patientupplevelsen vid en 

magnetkameraundersökning. 

 

3.1 Frågeställningar   

 Kan ångest reduceras i samband med en magnetkameraundersökning genom 

utökad information? 

 Kan patienter få en ökad känsla av självkontroll inför en 

magnetkameraundersökning genom bättre kommunikation och information?  

 Kan bättre kommunikation och information bidra till färre rörelseartefakter samt 

ett högre antal slutförda magnetkameraundersökningar?  

 Påverkas patientens upplevelse av magnetkameraundersökningen beroende på i 

vilket format informationen ges?   

 Kan röntgensjuksköterskans kommunikation med patienter påverka upplevelsen 

av en magnetkameraundersökning?  
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4. METOD    

Denna uppsats är utformad som en systematisk litteraturstudie. Författarna har granskat 

vetenskapliga artiklar relevanta till syftet, som framtagits genom databassökningar.     

Systematisk litteraturstudie valdes som metod då det kartlägger kunskapsläget inom ett 

visst område på ett adekvat sätt (18).  

  

4.1 Urvalsprocessen    

4.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier     

Inledningsvis gjorde författarna ostrukturerade pilotsökningar i databaserna PubMed 

och Cinahl för att precisera frågeställningarna samt identifiera inklusions- 

och exklusionskriterier enligt rekommendation ur Willman (19). Inklusions- 

och exklusionskriterier för studien valdes för att säkerställa att de inkluderade artiklarna 

var relevanta för studiens syfte. Pilotsökningarna gjordes också för att fastställa vilka 

sökord som gav mest relevanta träffar. För att inkluderas i studien krävdes att artiklarna 

var originalartiklar, peer-reviewed, engelskspråkiga samt handlade om magnetisk 

resonanstomografi. Artiklar exkluderades om de var äldre än 15 år, handlade om 

barn samt om de inte ansågs svara på författarnas frågeställningar. 

 

4.1.2 Etiska aspekter 

Enligt Forsberg och Wengström bör etiska överväganden göras gällande urval och 

inkludering av artiklar (20). Enbart artiklar som hade fått ett godkännande från en etisk 

kommitté inkluderades i studien.    

 

4.1.3 Datainsamling     

Datainsamling har i första hand skett via databaserna PubMed och Cinahl som enligt 

Forsberg och Wengström behandlar forskning kopplat till bland annat medicin och 

omvårdnad (20). Tio artiklar inkluderades genom denna typ av databassökning, 

se tabell 1.    
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Enligt Willman bör informationssökningen även kompletteras med en manuell sökning, 

till exempel via genomgång av referenslistor eller kontroll av läroböcker (19). Till 

denna studie inkluderades två artiklar genom manuell sökning.    

Vid databassökningarna användes sökord relevanta till författarnas syfte och 

frågeställningar vilket gav ett antal träffar, därefter lästes titlar vilket presenteras under 

urval 1. Urval 2 innebär antal lästa abstrakt och urval 3 är antalet artiklar som lästes i 

fulltext.   

 

Tabell 1. Databassökning. Lästa titlar i urval 1, lästa abstrakt i urval 2, artiklar lästa i 

fulltext i urval 3.  
Databas   Sökord   Datum   Antal 

träffar   
Urval 

1   
Urval 

2   
Urval 

3   

Inkluderade   Tidsintervall

  

Pubmed  mri information 

patient anxiety   

2019-02-26   162   162   16   5    4  2009-01-01-

2019-02-26   

Pubmed  magnetic 

resonance imaging 

patient leaflet 

information   

2019-02-26   15   15   1   1    1  2014-01-01-

2019-02-26   

Cinahl  mri patient 

information 

anxiety   

2019-02-26   33   33   5   3    1  2006-01-01-

2019-02-26   

Pubmed  magnetic 

resonance imaging 

anxiety 

management   

2019-02-26   118   118   7   0   0  2014-01-01-

2019-02-26   

Pubmed  patient mri  

information 

claustrophobia   

2019-03-01   34   34   6   1    1  2005-01-01-

2019-03-01   

Pubmed  patient education  

mri  

information   

2019-03-01   59   59   6   2    2  2005-01-01-

2019-03-01   

Pubmed  magnetic 

resonance 

intervention reduce 

anxiety   

2019-03-01   81   81   3   1    1  2005-01-01-

2019-03-01   

   

Manuell 

sökning   

-   2019-03-01    2  2  2  2  2   -  
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4.2 Granskning    

Inledningsvis lästes alla artiklar från urval tre på varsitt håll, därefter gjordes en 

granskning av artiklarnas kvalitet enligt granskningsmallar från Forsberg 

och Wengström (20), se bilaga 1. Utifrån dessa mallar användes ett poängsystem där 

varje artikel fick en gradering baserat på dess styrkor och svagheter. Graderingarna var 

låg, medel och hög. För att få en hög kvalitetgrad behövde artikeln uppnå en poäng som 

motsvarade 80 % och högre, för medel krävdes en poäng som motsvarade mellan 70 – 

79 %. Om artiklar hade fått en poängnivå som låg under 70 % hade de klassificerats 

som en låg kvalitetgrad och därmed exkluderats från studien. Alla artiklar som 

granskades hade en kvalitetgrad på medel eller hög och inkluderades i studien, vilket 

redovisas i bilaga 2. 

En gemensam innehållsanalys av artiklarna gjordes enligt Kristensson (21). Artiklarna 

granskades ursprungligen ytligt och delades in i kategorierna “patientupplevelser” eller 

“information”. Därefter analyserades artiklarnas resultat på djupet och mönster, likheter 

och skillnader som var relevanta till frågeställningarna fångades upp och 

sammanfattades i tre teman i stället för de två ursprungliga kategorierna, då författarna 

till denna uppsats såg att artiklarnas resultat kunde svara på fler än en frågeställning. 

 

5. RESULTAT  

I resultatet inkluderades 12 originalartiklar. Av dessa var tre randomiserade 

kontrollerade studier, fyra kvalitativa, fyra kvantitativa samt en som var både kvalitativ 

och kvantitativ. Utifrån artiklarnas resultat identifierades tre teman vilket gav 

underrubrikerna; patientupplevelser, information, och ångest. 

 

5.1 Patientupplevelser  

Patienter upplevde ibland ett hot mot sin självkontroll när de utsattes för en främmande 

miljö (22), detta beskrevs som en känsla av att vara isolerad, instängd, ensam och 

beroende av andra (23). Ju större hotet mot självkontrollen upplevdes vara, desto mer 

stöd i form av muntlig kommunikation behövdes från röntgensjuksköterskan för att 
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patienterna skulle kunna hantera situationen (22). Om stödet upplevdes vara otillräckligt 

ökade känslan av hot mot självkontroll (22, 23). 

Förbättrad kommunikation med patienter leder till en högre nivå av tillfredställelse (24), 

det leder även till en statistisk signifikant skillnad i antalet genomförda 

undersökningar (25). Norbash et al. resultat visade även att antalet patienter som uteblev 

från sina undersökningar minskade signifikant med bättre kommunikation (25). 

Åttio procent av patienter som fick videoinformation upplevde att den stärkte deras 

självförtroende att genomgå undersökningen (26), patienter uppskattade denna typ av 

information och kände sig mindre förvirrade (27). Ahlander et al. fann ingen skillnad 

gällande patientupplevelser och oro (28).  

 

5.2 Information  

Den standardiserade skriftliga informationen som medföljde kallelsebreven upplevdes 

som otillräcklig samt svår att förstå (22, 29), patienter hade önskat få mer information 

inför undersökningen (30). Resultatet i Ginat et al. studie visade att 94 % av patienterna 

ansåg att utökad skriftlig information var hjälpsamt, det var också en statistisk 

signifikant skillnad i hur väl patienterna förstod hur undersökningen skulle gå till (31). 

Patienter som fick utökad information uppskattade både den skriftliga samt visuella 

delen (29), patienter som däremot inte fick det uttryckte ett behov av att få visuell 

information (27). 

Utökad muntlig information inför och under undersökningen upplevdes ge en större 

känsla av trygghet och kontroll över situationen (23). Patienter som fick 

videoinformation kände sig mer avslappnade i samband med 

magnetkameraundersökningen (28), de kände sig även mer förberedda (26, 32). 

Patienter som fått information över telefon kände sig mer förberedda än de som fick 

videoinformation eller standardiserad skriftlig information, det var även en statistisk 

signifikant skillnad i hur väl förberedda patienterna i interventionsgrupperna kände sig. 

Ingen skillnad sågs i antalet rörelseartefakter mellan de tre grupperna (32), inte heller 

Ahlander et al. såg något samband mellan antal rörelseartefakter och utökad information 

(28). 
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Videoinformation ledde till att patienter i högre grad slutförde sin undersökning, det 

ledde även till en minskning av antalet rörelseartefakter (26), i två studier minskade 

antalet rörelseartefakter signifikant av utökad information (30, 33).  

 

5.3 Ångest   

En studie fann att 51,4 % av patienter upplever ångest inför en 

magnetkameraundersökning (32). Bättre kommunikation ledde till reducerad ångest hos 

patienter (24), även utökad information gav en minskad känsla av ångest (26, 32), en 

studie av Tugwell et al. visade att denna minskning var signifikant (32). Två studier 

fann ingen signifikant skillnad i ångestnivåer om patienter fått utökad information, 

däremot uppvisade kvinnor högre nivåer av ångest än män (28, 30).  

 

6. DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudien är en vanlig uppsatsform inom det hälso- och vårdvetenskapliga 

området. En av fördelarna är att kunskap kan sammanställas inom ett specifikt område 

för att sedan kunna användas som förslag för att sätta nya riktlinjer (21). Då syftet med 

denna uppsats var att undersöka hur kommunikation och information kunde påverka 

patienters upplevelser vid en magnetkameraundersökning valdes systematisk 

litteraturstudie som design. Detta för att kunna göra en fördjupning av kunskapsläget 

inom området.  

Kristensson skriver att de booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT kan användas 

för att kombinera sökord och att det är i stort sett omöjligt att inte använda dem vid en 

litteratursökning (21). Sökoperatorerna AND och OR används per automatik vid 

sökningar i PubMed, dock inte i Cinahl, vilket var en begränsning för författarna. 

Vidare användes enbart dessa två databaser vid sökning av artiklar. Hade fler databaser 

använts eller fler sökningar i Cinahl gjorts, med bättre kunskap om sökoperatorer, hade 

eventuellt fler artiklar kunnat hittas. I metoden redovisas enbart en sökning i Cinahl då 

pilotsökningar visade svårigheter att hitta artiklar kopplade till syftet, samt att bara en 
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sökning gav relevant resultat. Vid pilotsökningar i databaserna framkom att ordet 

“experience” inte gav tillräckligt relevanta artiklar för författarnas syfte. Detta ord var 

ofta kopplat till ångest, vilket är anledningen till att “anxiety” var det sökord som 

användes i de slutgiltiga sökningarna.  

Utifrån de söktermer som användes inkluderades till sist 12 artiklar som var relevanta 

för frågeställningarna. Fler artiklar hade kunnat hittas om frågeställningarna utökats 

eller ämnet breddats, i stället utökades publiceringsdatum för artiklarna från att 

ursprungligen ha fått vara maximalt tio år gamla till att inkludera artiklar som var upp 

till 14 år gamla.  

Artiklarna som inkluderades i den systematiska litteraturstudien var “peer-reviewed”, 

vilket innebär att de kvalitetsgranskats innan publicering (21), denna inkludering 

gjordes för att författarna ville ha högre vetenskaplighet i sin uppsats. Enligt Friberg 

behöver dock inte peer-reviewed innebära att artikeln är vetenskaplig (18).  

Då det finns ett stort antal vetenskapliga publikationer så kommer de att vara av 

varierande kvalitet. En noggrann kritisk granskning av artiklar bör göras så att de med 

högst kvalitet tas med i litteraturstudien (20, 21). De inkluderade artiklarna granskades 

enligt Forsberg och Wengströms olika modeller (20), se bilaga 1. Av de 12 inkluderade 

studierna bedömdes tio vara av hög kvalitet och två av medelhög kvalitet. Inga studier 

bedömdes ha låg kvalitet.  

Då författarna inte tidigare gjort en systematisk litteraturstudie där artiklar granskats 

enligt granskningsmallar kan detta ha påverkat den bestämda kvalitetsgraden på 

artiklarna. En styrka var dock att samtliga inkluderade artiklar granskades av båda 

författarna individuellt och sedan jämfördes, vilket stärkte reliabiliteten då författarna 

kom fram till samma kvalitetgrad (34).  

Rent geografiskt var åtta studier gjorda i Europa, en i Australien och tre i USA. En 

större geografisk spridning av studier hade varit intressant. Fem av studierna var dock 

utförda i Sverige vilket gör att det kan finnas en större möjlighet att resultatet skulle 

kunna tillämpas i praktiken i Sverige. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Författarna valde i denna uppsats att undersöka huruvida bättre kommunikation och 

information skulle kunna förbättra patienters upplevelser vid en 

magnetkameraundersökning. Två studier kom fram till att förbättrad information leder 

till minskad ångest hos patienter, i dessa studier innebar det att informationen gavs via 

video (26, 32). Fördelar med videoinformation är att undertexter kan användas i de fall 

patienter inte förstår det nationella språket, detta är även något som nämns av Ahlander 

et al. (28). Tugwell et al. undersökte om information given via telefon var mer 

fördelaktig än den standardiserade skriftliga, vilket det visade sig vara eftersom 

patienter då kände sig mest förberedda (32), det skulle även kunna bero på att patienter 

hade möjligheten att ställa frågor och direkt få svar på dessa i samband med 

telefonsamtalet.  

Vidare har Tugwell et al. i sin studie fått analysera sina resultat baserat på patienternas 

slutgiltiga kontroll- och interventionsgrupper utöver den ursprungliga grupperingen. 

Detta på grund av att patienter fick byta mellan grupper då vissa av dem på egen hand 

sökt utökad information (32), detta ledde till ett mer svårtolkat resultat.  

Även om Tugwell et al. och Powell et al. resultat visade att utökad information ledde till 

minskad ångest (26, 32) bör inga slutsatser dras enbart utifrån dessa två studier, detta på 

grund av att de hade ett bortfall vilket gav en minskning av power i studierna (i Tugwell 

et al. behövdes 90 deltagare för att uppnå en tillräcklig power i studien, 74 

medverkade). Bortfallet i Powell et al. studie gav dock inte en lika stor minskning av 

power, (88 deltagare behövdes, 83 medverkade). Detta innebär att slutsatser som dras 

utifrån dessa resultat kan vara missvisande men det finns andra studier som stödjer 

deras resultat (35-37). 

Att ångest skulle minskas av utökad information är dock något som motsägs av både 

Ahlander et al. och Törnqvist et al. som i sina studier kommit fram till att ingen skillnad 

fanns i patienters ångestnivåer om de fick standardiserad jämfört med utökad 

information. Dock fanns en skillnad i ångestnivåer hos män och kvinnor där kvinnor 

upplevde högre nivåer av ångest (28, 30), denna skillnad mellan könen skulle kunna 

bero på att kvinnor överlag upplever mer ångest än män (38). En annan förklaring skulle 
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kunna vara teorin att pojkar uppfostras att bemöta sina rädslor i högre grad än vad 

flickor gör (39).  

Patienterna i Ahlander et al. studie fick information i form av video precis innan sin 

undersökning (28), medan patienterna i Törnqvist et al. studie fick skriftlig information 

i samband med sitt kallelsebrev en längre tid innan undersökningen (30). Det skulle 

kunna argumenteras om varför det inte är någon skillnad i dessa resultat när olikheterna 

i när, och hur patienterna fick information var så pass stor. Författarna till denna uppsats 

menade att de patienter som fick information så pass långt innan sin undersökning 

skulle ha längre tid på sig att bearbeta informationen och därmed minska eventuell 

ångest. Information som ges precis innan en undersökning skulle däremot kunna 

påverka patienters ångest till det negativa då de kanske redan är oroliga inför sin 

undersökning, dessa tankar motsattes dock av artiklarnas resultat (28, 30).  

Något som också skulle kunna påverka patienters ångest är hur väl de förstår hur 

undersökningen ska gå till, men även hur mycket psykologiskt stöd de får (40), enligt 

Ginat et al. leder utökad skriftlig information till en bättre förståelse för hur 

undersökningen och bildtagningen ska gå till (31). Författarna till denna uppsats tror att 

denna typ av information kan vara den mest tillgängliga samt lättast att ta fram. Enligt 

Törnqvist et al. leder inte utökad skriftlig information till en minskning av ångest (30), 

denna studie var dock inte randomiserad och många skillnader fanns mellan 

interventions- och kontrollgrupp gällande patienters diagnoser, längd på undersökning, 

samt kontrastmedelsinjektioner.  

Förbättrad kommunikation är däremot något som sänker patienters ångestnivåer enligt 

Munn et al. Resultatet var dock inte signifikant (24) men stödjer Carlsson et al., samt 

Törnqvist et al. teori om att kommunikation är en viktig del för patienter inför en 

magnetkameraundersökning (22, 23). En annan studie visade att en förbättrad möjlighet 

för patienter att kunna kommunicera med personalen under själva undersökningen 

genom att med en ringklocka påkalla personalens uppmärksamhet också minskade 

patienternas ångest (17). Sättet personalen kommunicerar på kan även påverka 

patienters upplevelser till den grad att fler av dem klarar av att genomföra hela sin 

undersökning (25). Patienter som haft en bra upplevelse av undersökningen kan enligt 

författarna till denna uppsats i högre grad sprida en bättre bild av magnetisk 
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resonanstomografi och hur undersökningen går till. De som inte har tidigare 

erfarenheter av sjukvård skulle kunna söka information på egen hand vilket kan leda till 

att oriktig information sprids (35), detta i sin tur kan skapa onödig oro hos patienter. Om 

patienter däremot haft en bra upplevelse av undersökningen kan denna information 

spridas vidare, vilket kan leda till att färre patienter uteblir från sina undersökningar, 

detta var något som påträffades i Norbash et al. studie. De undersökte ursprungligen om 

personalens sätt att kommunicera med patienter kunde påverka deras förmåga att 

fullfölja sin undersökning, ett bifynd var att bättre kommunikation dessutom ledde till 

att färre patienter uteblev från sina undersökningar (25).  

Tidigare nämnda resultat tyder på att kommunikation som kan individualiseras gör 

patienter lugnare och bättre förberedda inför en undersökning. Carlsson et al. skriver att 

patienter föredrog att få information muntligt (22), detta skulle kunna bero på att frågor 

som ställs kan besvaras på en gång samt på ett mer individualiserat sätt. Även Tugwell 

et al. skriver att muntlig information, dock via telefon, upplevdes som positivt då den 

kunde individualiseras (27). Inför varje magnetkameraundersökning finns en viss tid 

tilldelad som bör användas för att informera patienten om hur undersökningen ska gå 

till. Eftersom patienter kräver olika mycket information samt kommunicerar på olika 

sätt kan det vara svårt för röntgensjuksköterskan att individanpassa varje patientmöte. 

Även då uppsatsens resultat visar att förbättrad kommunikation leder till både minskad 

ångest samt en bättre patientupplevelse fungerar det inte alltid i praktiken.  

Rörelseartefakter kan påverka det diagnostiska värdet i bilder och uppstår i upp till 7 % 

av alla magnetkameraundersökningar (41). Patienter uttryckte ett behov av att få mer 

information än den standardiserade skriftliga som medföljde kallelsebrevet (29), enligt 

Ali et al. och Törnqvist et al. leder utökad skriftlig information till en minskning av 

rörelseartefakter (30, 33), detta skulle kunna bero på att patienter i högre mån förstod 

vikten av att ligga stilla. I Ali et al. studie hade dock majoriteten av de patienter som 

fick utökad skriftlig information tidigare erfarenhet av en magnetkamera (33), vilket i 

sin tur skulle kunna innebära att de inte upplevde samma oro som någon som genomgår 

undersökningen för första gången. Det skulle även kunna bero på att den utökade 

skriftliga informationen också innehöll bilder, vilket inte fanns i informationsbladet som 

Törnqvist et al. tog fram. Detta skulle kunna vara en anledning till att Ali et al. resultat 
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visade en signifikant minskning av antal rörelseartefakter (33), medan Törnqvist et al. 

visade en minskning som inte var signifikant (30).   

En annan typ av information som tagits upp i denna uppsats är videoinformation. 

Resultaten för om videoinformation påverkar rörelseartefakter är motstridiga då två 

studier visar att patienter som fått se videoinformation inför sin undersökning inte har 

ett minskat antal rörelseartefakter i sina bilder (28, 32) medan en studie motsäger detta 

(26). Denna skillnad i resultat skulle kunna tänkas bero på att innehållet i videoklippen 

varierade mellan de olika studierna. Patienterna i Powell et al. studie fick till exempel 

både se information om hur undersökningen skulle gå till samt en instruktionsvideo om 

hur de lättare skulle kunna slappna av (26). Har patienter däremot inte sett en 

informations- eller avslappningsvideo inför sin magnetkameraundersökning är det 

röntgensjuksköterskans uppgift att få patienten att känna sig tillräckligt trygg och 

avslappnad.  

 

7. SLUTSATS 

 Många patienter känner oro och ångest inför sin magnetkameraundersökning, med 

förbättrad kommunikation mellan röntgensjuksköterska och patient kan denna oro och 

ångest minskas och med utökad information skulle den kunna minskas ytterligare.  

Utökad skriftlig information är antagligen det som skulle vara lättast och mest 

kostnadseffektivt att implementera i praktiken då patienter redan får skriftlig 

information tillsammans med sitt kallelsebrev. Utökad skriftlig information leder även 

till ett färre antal rörelseartefakter, därmed skulle en sådan implementering kunna leda 

till kortare undersökningstider och minskade kostnader. 

Konklusionen i denna uppsats är därmed att bättre kommunikation är ett relativt lätt sätt 

att förbättra patienters upplevelser av en magnetkameraundersökning men att utökad 

information inte nödvändigtvis gör det. Utifrån detta föreslår författarna till denna 

uppsats att mer forskning behöver göras inom området. 
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9. BILAGOR  

9.1 Bilaga 1 

Granskningsmallar  

 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier  

A. Syftet med studien?  

 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   

o Ja/Nej  

 Är designen lämplig utifrån syftet?  

o Ja/Nej  

B. Undersökningsgruppen  

 Vilka är inklusionskriterierna?  

 Vilka är exklusionskriterierna?  

 Vilka urvalsmetoder användes?  

o Randomiserat urval  

o Obundet slumpmässigt urval  

o Kvoturval  

o Klusterurval  

o Konsekutivt urval  

o Urvalet ej beskrivet  

 Är undersökningsgruppen representativ?  

o Ja/Nej  

 Var genomfördes undersökningen?  

 Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  

C. Mätmetoder  

 Vilka mätmetoder användes?  

 Var reliabiliteten beräknad?  

o Ja/Nej  

 Var validiteten diskuterad?  

o Ja/Nej  

D. Analys  

 Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

o Ja/Nej  

o Om nej, vilka skillnader fanns?  

 Hur stort var bortfallet?  

 Fanns en bortfallsanalys?  

o Ja/Nej  

 Var den statistiska analysen lämplig?  

o Ja/Nej  

o Om nej, varför inte?  

 Vilka var huvudresultaten?  
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 Erhölls signifikanta skillnader?  

o Ja/Nej  

o Om ja, vilka variabler?  

 Vilka slutsatser drar författaren?  

 Instämmer du?  

o Ja/Nej  

E. Värdering  

 Kan resultaten generaliseras till en annan population?  

o Ja/Nej  

 Kan resultatet ha klinisk betydelse?  

o Ja/Nej  

 Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

o Ja/Nej  

o Motivera varför eller varför inte!  

  

  

Checklista för kvalitativa artiklar  

A. Syftet med studien?  

 Vilken kvalitativ metod har använts?   

 Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningar?  

o Ja/Nej  

B. Undersökningsgruppen  

 Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions- 

och exklusionskriterier ska vara beskrivna)  

o Ja/Nej  

 Var genomfördes undersökningen?  

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

 Vilken urvalsmetod användes?  

o Strategiskt urval  

o Snöbollsurval  

o Teoretiskt urval  

o Ej angivet  

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

demografisk bakgrund)  

 Är undersökningsgruppen lämplig?  

o Ja/Nej  

C. Metod för datainsamling  

 Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)?  

o Ja/Nej  

o Beskriv:  
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 Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes 

etc.)?  

o Beskriv:  

 Ange datainsamlingsmetod:  

o Ostrukturerade intervjuer  

o Halvstrukturerade intervjuer  

o Fokusgrupper  

o Observationer  

o Video-/bandinspelning  

o Skrivna texter eller teckningar  

 Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

o Ja/Nej  

D. Dataanalys  

 Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

 Ange om:  

o Teman är utvecklade som begrepp  

o Det finns episodiskt presenterade citat  

o De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna  

o Svaren är kodade  

 Resultatbeskrivning:  

 Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

o Ja/Nej  

 Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

o Ja/Nej  

 Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

o Ja/Nej  

 Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

o Ja/Nej  

 Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

o 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)?  

o Ja/Nej  

E.  Utvärdering  

 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

o Ja/Nej  

 Stöder insamlade data forskarens resultat?  

o Ja/Nej  

 Har resultaten klinisk relevans?  

o Ja/Nej  
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 Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

o Ja/Nej  

 Finns risk för bias?  

o Ja/Nej  

 Vilken slutsats drar författaren?  

 Håller du med om slutsatserna?  

o Ja/Nej  

o Om nej, varför inte?  

 Ska artikeln inkluderas?  

o Ja/Nej  

  

  

Checklista för kvantitativa artiklar – RCT (randomiserade kontrollerade studier)  

A. Syftet med studien?  

 Är frågeställningarna tydligt beskrivna?   

o Ja/Nej  

 Är designen lämplig utifrån syftet?  

o Ja/Nej  

B. Undersökningsgruppen  

 Vilka är inklusionskriterierna?  

 Vilka är exklusionskriterierna?  

 Är undersökningsgruppen representativ?   

o Ja/Nej  

 Var genomfördes undersökningen?  

 När genomfördes undersökningen?  

 Är powerberäkning gjord?  

o Ja/Nej  

 Vilket antal krävdes i varje grupp?  

 Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp 

(KG)?  

o EG = KG =   

 Var gruppstorleken adekvat?  

o Ja/Nej  

C. Interventionen  

 Mål med interventionen?  

 Vad innehöll interventionen?  

 Vem genomförde interventionen?  

 Hur ofta gavs interventionen?  

 Hur behandlades kontrollgruppen?  

D. Mätmetoder  

 Vilka mätmetoder användes?  

 Var reliabiliteten beräknad?  
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o Ja/Nej  

 Var validiteten diskuterad?  

o Ja/Nej  

E. Analys  

 Var demografiska data liknande i EG och KG?  

o Ja/Nej  

o Om nej, vilka skillnader fanns?  

 Hur stort var bortfallet?  

 Kan bortfallet accepteras?  

 Var den statistiska analysen lämplig?  

o Ja/Nej  

o Om nej, varför inte?  

 Vilka var huvudresultaten?  

 Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG?  

o Ja/Nej  

o Om ja, vilka variabler?  

 Vilka slutsatser drar författaren?  

 Instämmer du?  

o Ja/Nej  

F. Värdering  

 Kan resultaten generaliseras till annan population?  

o Ja/Nej  

 Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

o Ja/Nej  

 Överväger nyttan av interventionen ev. risker?  

o Ja/Nej  

 Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

o Ja/Nej  

 Motivera varför eller varför inte!  

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

9.2 Bilaga 2  

Tabell 2. Kvalitetsgransknings- och artikeltabell. 

Titel:    

Författare:    

Tidskrift:    

Årtal:     

Design    Syfte    Metod    Resultat     Gradering 

   

‘The situation and the uncertainty about 

the coming result scared me but 

interaction with the radiographers 

helped me through’: a qualitative study 

on patients’ experience of magnetic 

resonance imaging examinations   
Carlsson S, Carlsson E    
J Clin Nurs   
2013   

Kvalitativ studie   Beskriva patienters 

förväntningar innan, 

och upplevelser under 

en MR-undersökning 

med huvudet först in 

i gantryt.   

Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 10 patienter. 
Patienter missförstod den 

information de fick i samband 

med kallelsebrevet.   
Patienter upplevde ett hot mot 

sin självkontroll i samband 

med undersökningen, detta 

kunde hanteras genom mer 

stöd och kommunikation från 

personalen.  

 Hög   

It’s like being in another world – 

patients’ lived experience of magnetic 

resonance imaging   
Törnqvist E, Månsson A, Larsson EM, 

Hallström I.   
J Clin Nurs   
2006   

Induktiv kvalitativ studie   Belysa patienters 

upplevda erfarenheter 

under en MR-

undersökning.  

Ostrukturerade intervjuer med 

samma utgångsfråga. 19 patienter. 
Vissa patienter upplevde ett 

hot mot sin självkontroll och 

behövde då mer stöd från 

röntgensjuksköterskan.  
Otillräckligt stöd ökade 

känslan av hot mot 

självkontroll.   

Hög   

Addressing the patient experience in a 

magnetic resonance imaging 

department: final results from an action 

research study   
Munn Z, Pearson A, Jordan Z, Murphy 

F, Pilkington D, Anderson A, et al.   
J Magn Reson Imaging   
2016   

Kvalitativ och kvantitativ 

studie   
Undersöka 

hur förbättringar i 

kommunikation mellan 

röntgensjuksköterska 

och patient påverkade 

patienters upplevelser.   

Ett flödesschema över hur 

kommunikation med patienter kunde 

förbättras togs fram. Observation av 

personal, samt surveyundersökning 

av patienter innan och efter 

flödesschemat implementerats. 

Totalt 241 patienter. 

Resultatet visade minskad 

ångest hos patienterna samt 

en högre nivå av 

tillfredsställelse efter att 

kommunikationen 

förbättrats.   

Hög   

The experience of patients participating 

in a small randomised control trial 

that explored two different interventions 

to reduce anxiety prior to an MRI scan   
Tugwell-Allsup J, Pritchard AW.   
Radiography   
2018   

Kvalitativ studie   Undersöka patienters 

upplevelser av att få 

standardinformation 

jämfört med utökad 

information via telefon 

eller video.   

Undersökte patienters upplevelser 

utifrån en tidigare, kvantitativ 

studie, se “Alleviating anxiety in 

patients prior to MRI...”. 74 

patienter fick svara på ett 

frågeformulär med tre öppna frågor 

efter undersökningen.  

Patienter som fått 

videoinformation kände sig 

mindre förvirrade inför 

undersökningen, de i 

kontrollgruppen uttryckte ett 

behov av att få visuell 

information. Utökad 

Hög   
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information via telefonsamtal 

upplevdes som positivt då 

information var mer 

individualiserad samt att 

patienterna hade möjlighet att 

ställa frågor.   
Meeting patient information needs 

before magnetic resonance imaging: 

development and evaluation of an 

information booklet   
Bolejko A, Sarvik C, Hagell P, Brinck A

.   
J Clin Nurs   
2008   

Kvalitativ studie   Utveckla samt utvärdera 

en förberedande 

informationsfolder inför 

en MR-undersökning   

Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 10 patienter. 

Patienter uttryckte ett behov 

av utökad information utöver 

informationen som fanns i 

kallelsebrevet. Alla patienter i 

studien värdesatte 

informationen i foldern, även 

den visuella informationen 

som fanns i form av en bild på 

MR-kameran uppskattades.   

Hög   

Effect on team training on improving 

MRI study completion rates and no-

show rates   
Norbash A, Yucel K, Yuh W, Doros G, 

Ajam A, Lang E, et al.   
J Magn Reson Imaging   
2016   

Kvantitativ studie   Utvärdera om bättre 

kommunikation mellan 

personal och patient 

påverkade patienters 

förmåga att fullfölja sin 

undersökning.   

Personal genomgick träning för 

förbättrad patientkommunikation.    
Forskarna gick igenom antalet 

genomgångna samt uteblivna 

undersökningar ett år innan, och ett 

år efter implementeringen av 

träningen.  

Resultaten visade en 

statistiskt signifikant ökning i 

antalet patienter som 

genomförde sin undersökning, 

det visade även att antalet 

patienter som uteblev från 

sina undersökningar minskade 

signifikant efter personalens 

utbildning.   

Hög   

Positive effect on patient experience of 

video information given prior to 

cardiovascular magnetic resonance 

imaging: A clinical trial.   
Ahlander BM, Engvall J, Maret E, 

Ericsson E.   
J Clin Nurs   
2018   

Prospektiv randomiserad 

interventionsstudie   
Utvärdera hur effekten 

av videoinformation 

inför en kardiovaskulär 

MR-undersökning 

påverkar patientens 

ångest, samt om det 

påverkar antalet 

rörelseartefakter.   

Patienterna i interventionsgruppen 

fick videoinformation precis innan 

sin undersökning.   
Patienters ångest och känslor mättes 

precis innan och efter 

undersökningen, samt ytterligare en 

gång en vecka senare.  Totalt 148 

patienter. 

Resultatet visade att det inte 

var någon signifikant skillnad 

i ångestnivå mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen, inte heller 

gällande patientupplevelse 

och oro. Kvinnor upplevde 

mer ångest än män. 

Patienterna i 

interventionsgruppen kände 

sig mer avslappnade. Det var 

ingen skillnad i antal 

rörelseartefakter mellan 

grupperna.  

Hög   
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A printed information leaflet about MRI 

and radiologists improves 

neuroradiology patient health literacy.   
Ginat DT, Christoforidis G.   
Neuroradiol J   
2018   

Kvantitativ studie   Att undersöka hur 

informativ en folder 

med text och bilder 

gällande magnetkamera 

är för patienter som ska 

genomgå en MR-

undersökning av 

hjärnan.   

Frågeformulär med 12 frågor: tre 

ja/nej-frågor, sex frågor 

med likertskalor och tre 

demografiska frågor. 147 patienter. 

Majoriteten av patienterna 

ansåg att informationsbladet 

var i alla fall något hjälpsamt. 

Det var en statistisk 

signifikant skillnad i hur väl 

patienterna förstod hur 

undersökningen skulle gå till 

innan, jämfört med efter att de 

läst informationsbladet.   

Hög   

Improving magnetic resonance imaging 

(MRI) examinations: Development and 

evaluation of an intervention to reduce 

movement in scanners and facilitate 

scan completion.   
Powell R, Ahmad M, Gilbert FJ, Brian 

D, Johnston M.   
Br J Health Psychol   
2015   

Randomiserad kontrollera

d studie   
Utvärdera om 

videoinformation 

påverkar patienters 

förmåga att genomföra 

en MR-undersökning 

samt med färre 

rörelseartefakter.   

En DVD-skiva med visuell 

information om hur en MR-

undersökning skulle gå till skickades 

till en interventionsgrupp medan 

kontrollgruppen erhöll den 

standardiserade skriftliga 

informationen. 83 patienter. 

Av de patienter som fått 

videoinformation innan 

undersökningen ansåg 90 % 

att videon gjorde dem bättre 

förberedda inför 

undersökningen, 70 % uppgav 

en minskning av ångest och 

80 % att den stärkte deras 

självförtroende att genomgå 

undersökningen. Patienterna i 

interventionsgruppen hade 

färre rörelseartefakter än de i 

kontrollgruppen samt 

slutförde i högre grad sin 

undersökning.   

Medel   

Reducing clinical MRI motion 

degradation using a prescan patient 

information pamphlet.   
Ali SH, Modic ME, Mahmoud SY, 

Jones SE.   
AJR Am J Roentgenol   
2013   

Kvantitativ studie.    Undersöka om utökad 

skriftlig information 

med bilder inför en MR-

undersökning kan bidra 

till bättre bildkvalité 

samt ett minskat antal 

rörelseartefakter.   

Två patientgrupper jämfördes, den 

ena gruppen fick utökad information 

i form av ett informationsblad med 

text och bilder medan 

kontrollgruppen fick standardiserad 

skriftlig information. 628 patienter. 

Utökad information gav en 

signifikant minskning av 

rörelseartefakter, 0,09 

upprepade bildsekvenser per 

undersökning i 

interventionsgruppen jämfört 

med 0,17 upprepningar i 

kontrollgruppen.   

Hög   

Impact of extended written information 

on patient anxiety and image 

motion artifacts during magnetic 

resonance imaging.   
Törnqvist E, Månsson A, Larsson EM, 

Hallström I.   

Kvantitativ studie.   Utvärdera om utökad 

skriftlig information 

inför en MR-

undersökning minskar 

ångest och 

Interventionsgruppen erhöll utökad 

skriftlig information medan 

kontrollgruppen fick standardiserad 

skriftlig information. 242 patienter. 

I interventionsgruppen hade 

4 % av patienterna 

rörelseartefakter i sina bilder 

jämfört med kontrollgruppen 

där samma värde var 15,4 %. 

Ingen signifikant skillnad i 

Hög   
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Acta Radiol   
2006   

rörelseartefakter hos 

patienter.   
ångestnivåer kunde ses mellan 

interventions- och 

kontrollgrupp, dock upplevde 

kvinnor högre ångestnivåer än 

män. Patienter i 

kontrollgruppen uttryckte ett 

behov av mer information.  
Alleviating anxiety in patients prior to 

MRI: A pilot single-centre single-

blinded randomised controlled trial to 

compare video demonstration or 

telephone conversation with a 

radiographer versus routine 

intervention.   
Tugwell JR, Goulden N, Mullins P.   
Radiography (Lond)   
2018   

Randomiserad 

kontrollerad studie. 
Undersöka om utökad 

information via telefon 

eller video kunde 

minska ångest hos 

patienter inför en MR-

undersökning.  

Patienter delades in i tre grupper där 

de fick standardiserad skriftlig 

information, utökad muntlig 

information via telefon eller utökad 

information i form av video.   
Bilderna som togs bedömdes för att 

fastställa om samband fanns mellan 

ångest och rörelseartefakter. Totalt 

74 patienter slutförde studien. 

51,4 % av patienterna 

upplevde någon form av 

ångest inför undersökningen. 

Det var ingen signifikant 

skillnad i ångestnivå hos 

patienterna i de två 

interventionsgrupperna 

jämfört med kontrollgruppen 

innan undersökningen.   
Inget samband hittades mellan 

patienternas ångest och 

rörelseartefakter i bilderna, 

inte heller någon skillnad sågs 

i antal rörelseartefakter 

mellan de tre grupperna. 

Medel   

Förkortningar: MR-undersökning (magnetkameraundersökning). 


