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ABSTRAKT 

Patienter beskriver Magnetresonans (MR) -undersökningar som att vara i en annan värld pga. 

det höga ljudet och det trånga utrymmet. Cirka 30 % av barnen beskriver MR-undersökningen 

som besvärlig och forskning tyder på att denna typ av undersökning ökar barnens stress. 

Sedering och anestesi har ökat vid MR-undersökningar. Syftet var att studera vilka metoder 

det finns för att minska användande av anestesi och sedering till barn i samband med en MR-

undersökning. En systematisk litteraturstudie genomfördes för att svara på syftet. Resultatet 

visade att förberedelse med övning, bild och ljud-system, immobilisering och förberedelse i 

tre steg kan minska behovet av sedering och anestesi. Däremot hade förberedelser i form av 

kognitiv beteendeterapi och fotobok ingen signifikant minskning av barnens stress och 

därmed behov av sedering och anestesi. Slutsatsen är, att för att kunna minska behovet av 

sedering och anestesi vid MR-undersökningar av barn, måste metoderna anpassas efter 

barnets ålder och mognadsnivå. 
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1. INLEDNING 

Det finns en trend av ökande antal magnetresonans (MR) – undersökningar både inom 

Sverige [1] och internationellt [2]. I Landstinget Västmanland genomfördes år 2008 ca 35 

MR-undersökningar per 1000 invånare jämfört med ca 45 MR-undersökningar per 1000 

invånare år 2010 [1]. År 2004 genomförde Danmark 23,5 MR-undersökningar per 1000 

invånare jämfört med 61,7 MR-undersökningar år 2011 [2]. Även hos barn i åldern 0 till 15 år 

finns en trend av ökat antal MR-undersökningar. Cirka 43,1% av barnen sederas eller får 

generell anestesi i samband med MR-undersökningar [3].  

Att undersöka barn på en röntgenavdelning kan vara en utmaning för personalen. Barnen ska 

positioneras och kunna ligga stilla för att undvika rörelseartefakter. Beroende på barnets ålder 

kan kommunikationen vara svår och måste anpassas efter det enskilda barnet. Radiologiska 

undersökningar kan vara skrämmande och barn behöver förberedas för att minska oron och 

öka samarbetsförmågan [4]. 

I kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor står det att hon ska se till att patienten 

upplever trygghet och välbefinnande, samt ge patienten uppmuntran och stöd att genomföra 

undersökningen. Vården som röntgensjuksköterskan ger ska vara personkoncentrerad och 

patientens specifika behov ska tillgodoses [5]. 

Då en stor andel av barnen genomgår sedering eller anestesi i samband med en MR-

undersökning, genomförs denna litteraturstudie för att undersöka om det finns metoder som 

kan hjälpa barnet att genomgå undersökningen utan sedering eller generell anestesi.  

 

2. BAKGRUND 

2.1. Barns rättigheter i vården 

I hälso- och sjukvårdslagen görs ingen skillnad på barn och vuxna. Det står att alla ska ha rätt 

till vård på lika villkor och att vården ska ges i samråd med patienten. Patienten ska få 

informationen individuellt anpassat. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har patienten rätt att 

känna trygghet i vården och inför sin behandling [6]. Enligt föräldrabalken är det 

vårdnadshavaren som har rättigheten, samt skyldigheten att bestämma över barnets personliga 

angelägenheter, men denne ska ta hänsyn till barnets åsikter [7]. Dessa personliga 
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angelägenheter rör även åtgärder inom hälso- och sjukvården och det är vårdnadshavaren som 

ska samtycka till det som erbjuds barnet [8]. 

2.2. Barns upplevelse av vården 

Barn ser sjukhus som något som kan ge både positiva och negativa följder. Vissa barn ser 

vården som ett sätt att få hjälp och må bra. Men för andra kan sjukhus upplevas som något 

hotfullt, förknippat med döden och att inte få hjälp [9]. Barn som patienter, kan känna rädsla 

för olika undersökningar, smärta, utrustning, att inte få tillräckligt med information och att de 

ska bli lämnade ensamma utan sina föräldrar [10,11]. Olika känslor som att vara ledsen, 

orolig, arg, hjälplös och känna skam kan vara ett uttryck för rädsla [10]. Sjukhusmiljön och 

osäkerhet inför en undersökning kan skapa oro även hos barn med tidigare erfarenheter av 

sjukhus. Barn använder TV, kompisar, skola och besök hos anhöriga på sjukhus som en källa 

för sin kunskap om vården [11]. 

Den påfrestande situation som barnet kan uppleva som patient skapar stress hos barnet som 

hon eller han ska hantera. Hur hanteringen ser ut varierar utifrån barnets ålder och 

mognadsutveckling. Detta innebär att barns språk, uttryckssätt, tidsuppfattning, fantasi, 

abstrakt och konkret tänkande, egocentrering samt kroppsuppfattning ser olika ut. Barn i 

åldern tre till sju år är intresserade av kroppen och de har en stark självständighetsutveckling, 

vilket gör att barnet vill bestämma över sig själv. Situationer då barnet behöver ligga stilla 

eller hållas fast kan därför upplevas som en kränkning av den kroppsliga integriteten. Detta 

späder ytterligare på barnets stress [12].  

2.3. Patienters upplevelse vid MR-undersökningen 

MR-kameran har ett tunnelliknande utseende som kan upplevas lång och trång, ljudet från 

gradienterna är högt [13] och undersökningen kan ta 30 till 60 minuter [14]. För att undvika 

rörelseartefakter måste patienten vara stilla. Under undersökningen placeras en spole på den 

kroppsdel som är aktuell [13]. Det som ytterligare särskiljer en MR-kamera är de 

säkerhetsrutiner som måste följas för att inte orsaka patienter, anhöriga och personal skada. 

Det starka magnetfältet gör att t.ex. pacemaker och vissa implantat är kontraindicerade, 

föremål som dras mot magneten kan bli till projektiler, radiofrekvens-pulsarna kan orsaka 

värmeökning i kroppen och gradienterna kan orsaka perifer nervstimulering [15]. 

Vuxna patienter som har genomgått en MR-undersökning beskriver upplevelsen som att vara 

instängd i en kista eller livmoder [16], i en annan värld, en speciell upplevelse utanför deras 

referensramar. Miljön, det trånga utrymmet och ljudet från MR-kameran påverkade deras 
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upplevelse [16,17]. Vissa patienter beskriver att de känner sig ensamma och beroende av 

andra. När patienterna har svårt att hantera upplevelsen kan de känna att de inte har kontroll 

över situationen. [17]. Cirka 30 % av barnen upplever en MR-undersökning som besvärlig. 

Det som upplevs som besvärligast är insättandet av perifer venkateter (pvk) samt injektionen 

av MR- kontrastmedel [18]. Att stresshormonet kortisol ökar i saliven hos barn vid 

kontrasmedelsinjektionen är ytterligare ett bevis för att kontrastmedelssituationen är 

stressande för barnen [19]. Efter pvk och kontrastmedelsinjektionen följer det trånga 

utrymmet, att ligga stilla och det hamrande ljudet som faktorer som upplevs som obehagliga 

för barnen [18].  

2.4. Reaktioner på stress 

I dagligt tal kan betydelsen av begreppet stress både innefatta kroppens reaktion på en 

påfrestning och samtidigt vara orsaken till den reaktion som sker i kroppen. Inom medicin är 

stress kroppens reaktion och det som orsakar stressen kallas stressorer. Oro är en mildare form 

av ångest och kan vara en orsak till stress. [20].  

Vid en situation som uppfattas som farlig svarar hjärnan och kroppen automatiskt på det 

potentiella hotet [21] genom att det sympatiska nervsystemet aktiveras [22]. Kroppen gör sig 

därmed redo för kamp eller flykt [21,22]. Det sympatiska nervsystemet aktiveras även vid 

stress, oro och ångest. Barns omedelbara reaktion på stress är vanligtvis att bli oroliga, gråta 

och känna rädsla. Även spädbarn reagerar på hotfulla situationer. Det kan ta tid för barnet att 

återhämta sig efter en händelse som orsakat en stressreaktion [21]. 

2.5. Sedering och anestesi  

Utvecklingen inom radiologin har medfört att anestesi och sedering i samband med dessa 

undersökningar har ökat [23]. Sedering och anestesi används vid MR-undersökningar för att 

kunna kontrollera barnets rörelser och för att minska den psykiska påfrestningen samt stressen 

[15]. Låg ålder, mental retardation, klaustrofobi, smärta eller sjukdomar som gör att patienten 

inte kan ligga stilla, är vanliga orsaker till att en patient får göra MR-undersökningen under 

anestesi eller sedering. De patienter som sövs eller sederas inför en MR-undersökning är 

oftast barn, ca hälften av de som sövs är 3 år eller yngre [23]. 

Anestesi omfattar narkos och lokalbedövning. Narkos innebär att patienten blir reversibelt 

medvetslös genom läkemedel, vilket även kallas generell anestesi. Narkosläkemedel kan ges 

via inhalation eller intravenöst, oftast kombineras administrationssätten [24]. Av de 
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komplikationer som kan drabba barnen vid anestesi är ca 70-80 % av dessa komplikationer 

lokaliserade till andningen och som i sin tur kan ge påverkan på cirkulationen [25]. 

Sedativa läkemedel är läkemedel som ger en minskad vakenhetsgrad, samtidigt som de ger 

minskad oro och ångest. [26]. Patienten kan ges sedering i olika nivåer, från att patienten är 

lite dåsig med egen andning och kvarvarande reflexer, till djup sömn där patientens egen 

andning blir nedsatt, får ofria luftvägar samt bortfall av reflexer [27]. Det kan vara svårt att 

styra och kontrollera graden av sedering under en MR-undersökning. Det gör att barn som 

sederas vid undersökningen kan börja röra på sig eller få problem med andningen [23]. Vid 

djup sedering där patienten har förlorat medvetandet finns samma risker som vid generell 

anestesi d.v.s. minskad andning som i sin tur medför syrebrist i blodet [28]. 

Anestesi kräver särskild personal, tid, förberedelse och eftervård och är därför resurskrävande 

[15]. Personalen som genomför sederingen eller anestesin ska planera, genomföra, övervaka 

och dokumentera [29].  

2.6. Definition av barn 

Både enligt Socialtjänstlagen och enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, 

barnkonventionen, är en person som inte har fyllt 18 år ett barn [30,31]. I hälso- och 

sjukvårdslagen finns ingen definition av barn [6]. I denna uppsats definieras barn som noll 

till18 år då studier som ingår har denna åldersfördelning. 

2.7. Problemformulering 

Miljön vid en MR-undersökning kan upplevas som skrämmande för barn. En stor MR-

kamera, säkerhetsrutiner, högt ljud, tillsammans med att behöva ligga stilla under en längre 

tid kan göra det svårt för barnet att genomföra undersökningen utan sedering eller anestesi. Då 

sedering och anestesi är resurskrävande och kan orsaka komplikationer finns ett behov av 

andra metoder för att hjälpa barnet genom MR-undersökningen. Därför görs en litteraturstudie 

där metoder för att minska barns behov av sedering och generell anestesi vid MR-

undersökningar studeras. 

 

3. SYFTE 

Syftet var att studera vilka metoder som finns för att minska användande av anestesi och 

sedering till barn i samband med en MR-undersökning.  
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3.1 Frågeställning 

Vilka metoder finns det för att hjälpa barn att minska sin stress i samband med MR-

undersökningar, samt att genomgå en diagnostiskt godkänd MR-undersökning utan att 

använda sedering eller anestesi? 

4. METOD 

4.1. Sökstrategi 

För att svara på syftet gjordes en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström. 

En litteraturstudie redovisar ett resultat som är sammanställt av litteratur som har sökts och 

granskats på ett systematiskt sätt [32].  

Artiklar har sökts i databaserna Medline, Cinahl och psycINFO under april 2013. Sökord som 

användes och kombinerades var; children, pediatric, anxiety, coping strategies, nursing, 

radiology, imaging, sedation, anaesthesia och MRI. Artiklar hittades även genom manuella 

sökningar i pubMed, summon och google. De manuella sökningarna gjordes genom att 

granska referenser i artiklar, som hittats genom sökningarna i Medline, Cinahl och psycINFO. 

De artiklar vars referenser granskades, var review-artiklar och andra artiklar som sorterats 

bort i urvalsarbetet (tabell 1).  

 

 

4.2. Urval 

Inkluderingskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, att de skulle vara 

granskade d.v.s. peer review, publicerade tidigast 1990 samt vara godkända av etisk kommitté 

eller ha etiska överväganden. Exklusionskriterier var review-artiklar och artiklar som 

granskade förberedelser vid andra radiologiska underökningar än MR. 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Medline children AND anxiety AND 

mri 

engelska,  

1990-2013 

50 5 3 2 

Medline children AND mri AND 

sedation 

engelska, 

1990-2013 

165 3 3 3 

Cinahl children AND anxiety AND 

imaging 

peer reviewed 

1997-2013 

26 4 1 1 

psycINFO children’s experience AND 

radiology 

peer reviewed, 

1990-2013 

9 1 1 1 

Manuella 

sökningar 

   7 5 4 

Tabell 1. Sökmatris 
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Vid sökning i databaserna lästes först rubrikerna. Vid urval ett valdes rubriker ut som ansågs 

intressanta. I urval två lästes abstrakt och i urval tre lästes artiklarna i sin helhet. De artiklar 

som inte uppfyllde inkluderingskraven eller svarade på uppsatsens syfte valdes bort. De 

artiklar som söktes manuellt genomgick samma granskning som de i databaserna (tabell 1). 

De elva artiklarna som fanns i urval tre kvalitetsgranskades enligt en mall som gjorts utifrån 

Forsberg och Wengström [32] (bilaga 1). Det som granskades var artiklarnas syfte, design, 

urval, kontrollgrupp, inklusions- och exklusionskriterier samt metod och resultat. I 

kvalitetsgranskningen kunde artiklarna få ett plus eller två plus, där två plus var av bättre 

kvalitet. Om någon av frågorna i mallen besvarades med ett nej ansågs artikeln ha en lägre 

kvalitet (bilaga 2). 

4.3. Analys 

Analyseringen innebär att på ett systematiskt sätt dela upp materialet i mindre delar för att 

kunna se mönster och teman [32]. Artiklarna som ingick i denna litteraturstudie lästes i sin 

helhet och titel, publiceringsår, syfte, metod och resultat granskades för sig och 

sammanställdes i en litteraturmatris (bilaga 2). Likheter och skillnader i de olika studierna 

analyserades och artiklarna delades in i olika kategorier. 

4.4. Etiska överväganden 

I en systematisk litteraturstudie ska etiska överväganden göras för både urval och 

sammanställning av resultatet. Fusk och ohederligheter får inte förekomma [32]. I denna 

litteraturstudie har alla artiklar och resultat som uppfyller inkluderingskriterierna redovisats. 

De artiklar som ingick i litteraturstudien var godkända av etisk kommitté eller hade etiska 

överväganden 

 

5. RESULTAT 

För att svara på syftet analyserades de elva artiklar. Resultatet presenteras efter metod och en 

sammanfattning i form av en tabell finns sist i resultatet (tabell 2). 

5.1. Fotobok 

Att förbereda barn innan MR-undersökningen med en fotobok, som med bilder och enkel text 

beskriver MR-undersökningen gav ingen minskning av stress och oro bland barn i åldern sju 

till tolv år. I studien har Hartman et al. gjort skillnad på tre olika typer av ångest; panikångest, 
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separationsångest och generell ångest. När de olika ångesttyperna studerades sågs en 

signifikant ökning av den generella ångesten hos barnen som fått läsa fotoboken. Ångesten 

mättes före och efter interventionen men innan MR-undersökningen. Denna ökning i generell 

ångest fanns inte hos kontrollgruppen. Föräldrar till de barn som förberetts med fotoboken 

rapporterade i högre grad att de var nöjda med förberedelsen, att de tyckte att deras barn hade 

mindre oro och var bättre förberedda än kontrollgruppen. Men detta var inte signifikanta 

skillnader [33].  

5.2. Kognitiv beteendeterapi 

Tyc et al. har i sin studie undersökt hur förberedelse med kognitiv beteendeterapi (KBT) 

påverkar barns stress i samband med MR-undersökningar, samt behov av sedering. Barnen 

var sex till 18 år. I studien innebar KBT en förberedelse på 45-50 minuter. KBT: n bestod av 

fem delar; barnen fick titta på en film med en jämnårig modell som visade hur 

undersökningen och insättandet av pvk skulle gå till, de fick träna på andningsövningar, lära 

sig använda fantasibilder som distraktion, träna på MR-undersökningen och pvk-insättandet 

samt bli motiverade genom ett pris som barnet kunde vinna [34]. 

Resultatet i Tyc et als. studie visade att det fanns en lägre nivå av stress hos barnen efter MR-

undersökningen och insättandet av pvk, jämfört med kontrollgruppen, men dessa skillnader 

var inte signifikanta. Den enda signifikanta skillnad som hittades var att personlens 

observerade stress hos barnen vid insättande av pvk var lägre hos de barn som genomgått 

KBT, än hos de barn som tillhörde kontrollgruppen. Det fanns inte några signifikanta 

skillnader i behov av sedering mellan grupperna [34]. 

5.3. Immobilisering av spädbarn 

En metod för att minska sederingen bland spädbarn är att immobilisera dem. 

Immobiliseringen innebär att barnet ligger i en anordning som sluter runt barnet utan att 

addera tryck. Tanken bakom immobiliseraren är att barnet ska känna sig varm och trött i den 

ombonande miljö den skapar runt barnet, samt att den gör att barnet inte kan röra sig [35]. 

Reilly et al. har i sin studie studerat journaler hos barn i åldern tre månader eller yngre med en 

slutförd MR-undersökning. De jämförde barn som gjort MR-undersökningen med sedering 

och barn som gjort undersökningen med immobiliserings-anordningen. Deras resultat visade 

att 94 % av barnen som genomgått MR-undersökningen med hjälp av immobiliserings-

anordningen hade diagnostiskt godkända bilder. Även om det inte störde den diagnostiska 

kvalitén, så hade den immobiliserade gruppen signifikant mer rörelseartefakter i sina bilder. I 
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gruppen med de sederade barnen hade alla barn diagnostiskt godkända bilder. Det som var till 

de immobiliserade barnens fördel var att deras undersökning tog kortare tid och att de hade 

färre komplikationer. De sederade barnen hade större risk att drabbas av lägre syremättnad 

och krävde i större utsträckning syrgas efter att undersökningen var slutförd. Dessa 

komplikationer och tidskillnaden mellan grupperna var signifikanta skillnader [35]. 

5.4. Ljud och bildsystem 

Lemaire et al. och Harned et al. har båda studerat hur införandet av ett ljud- och bildsystem 

(audio/visual -system, A/V-system) har påverkat frekvensen av sedering hos barn som 

genomgår en MR-undersökning. A/V-systemet innebär att barnet under bildtagningen har ett 

par kikarliknande glasögon på sig som sluter runt barnet så att denne blir avskärmad, och ett 

par hörlurar. Glasögonen visar film och i hörlurarna kan barnet höra ljudet från filmen 

samtidigt som ljudet från MR-kameran utesluts [36,37].  

I båda studierna gav A/V-systemet ett positivt resultat [36,37]. I studien av Lemaire et al. 

fanns det en icke signifikant allmän minskning av sedering efter A/V-systemets införande. 

Året innan införandet sederades 32,3 % av barnen mellan noll och 18 år, efter 

implementeringen sederades 16,8 %.  Men det var bara i åldersgruppen fyra till tio år som det 

fanns en signifikant minskning av sedering, 34,6 % färre fyra till tioåringar behövde sedering. 

Året innan införandet av A/V-systemet sederades alla barn under sex år. Efter införandet 

klarade 16 av 673 barn under sex år d.v.s. 2,4 % att genomföra MR-undersökningen utan 

sedering [36]. 

Studien av Harned et al. visade på en signifikant allmän minskning av sedering bland barn i 

åldern noll till18 år efter införandet av A/V-systemet, från 49 % till 40 %. I denna studie fanns 

en signifikant minskning i åldersgrupperna tre till tio år och äldre än tio år. Innan införandet 

av A/V-systemet sederades 53 % av barnen och efter införandet sederades 40 % av barnen i 

åldersgruppen tre till tio år. För barnen som var äldre än tio år sederades 16 % innan 

införandet och 8 % efter införandet av A/V-systemet [37].  

5.5. Öva 

Att barnen en tid innan den riktiga MR-undersökningen får träna på sin undersökning i ett 

iordninggjort rum som är anpassat för barn, med en MR-kamera utan magnet i, har visat sig 

ge bra resultat. Träningen sker tillsammans med särskild personal som en lekterapeut [38-42]. 
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Carter et al. visade på en signifikant minskning i användandet av generell anestesi bland barn 

i åldern tre till 14 år, efter det att övningsrummet infördes [38 ]. När Carter et al. och 

Hallowell et al. studerade olika åldersgrupper fann de att interventionen hade störst effekt på 

de yngre barnen [38,39]. Carter et al. fann att i åldersgruppen tre till åtta år var andelen barn 

som behövde generell anestesi signifikant mindre (21,8 %) jämfört med barn i samma ålder 

som inte genomgått övningsinterventionen (37,9%). I åldersgruppen nio till 14 år hade 

däremot de barn som genomgått interventionen en högre andel som behövde generell anestesi 

än de som inte genomgått interventionen [38]. 

Hallowell et al. har studerat hur många barn, i åldern fyra till 17 år, som klarat av en 

diagnostiskt godkänd MR-undersökning efter det att barnen genomgått övningsinterventionen. 

Barn som under övningen klarade av att ligga stilla i övningskameran i fem minuter fick gå 

vidare till en klinisk MR-undersökning utan generell anestesi. Av de barn som klarade av 

övningsinterventionen var det 4,1 % i gruppen fyra till sex år om inte klarade av en 

diagnostiskt godkänd bild vid den följande MR-undersökningen. Samma siffror för 

åldersgruppen sju till tio år var 2,1 %.  I den äldre åldersguppen, 13 till 17 år, var det en större 

andel barn, 18,2 %, som inte klarade en diagnostiskt godkänd MR-undersökning, efter att de 

genomgått övningen. Sett till de barn som efter godkänd övning sedan genomgick en MR-

undersökning utan generell anestesi var det 96 % som klarade en godkänd undersökning. Sett 

till alla barn i urvalet var det 75 % som klarade en diagnostiskt godkänd MR-undersökning 

efter interventionen [39]. 

de Amorim e Silva et al. hade en större andel barn, 84 %, som klarade en diagnostiskt 

godkänd bild efter att ha genomfört övningsinterventionen. Barnen i studien var fyra till 16 år. 

I denna studie fann författarna däremot inga signifikanta skillnader mellan olika åldersgrupper 

[40]. I studien av de Bie et al. klarade 90 % av barnen, i åldern fyra till 15 år, en godkänd 

MR-undersökning efter att ha genomgått övningsinterventionen. de Bie et al. tittade även 

specifikt på åldersgruppen under sju år. I denna åldersgrupp klarade 88 % av en godkänd MR-

undersökning med acceptabel mängd rörelseartefakter efter genomförd övningsintervention 

[41]. 

Rosenberg et al. har undersökt vilken effekt att få träna på MR-undersökningen har på 

barnens stress genom att mäta puls, blodtryck, saturation och självrapporterad stress. De 32 

barn, sex till 17 år, som genomgick övningen genomförde senare en MR-undersökning. 

Resultatet visade att från övningens start till slut fanns det en signifikant minskning i 

hjärtfrekvens och den självrapporterade stressen. Kontrollgruppen hade en signifikant högre 
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hjärtfrekvens och självrapporterad stress vid MR-undersökningens början jämfört med 

interventionsgruppen. Kontrollgruppens hjärtfrekvens och självrapporterad stress sjönk 

signifikant till mätningen efter MR-undersökningen men den var högre än hos 

interventionsgruppen. Den lägre hjärtfrekvensen och den lägre självrapporterade stressen hos 

interventionsgruppen var inte signifikant. Kontrollgruppen hade en sämre bildkvalité som inte 

var signifikant. Den skillnaden kan ha berott på det låga antalet barn i kontrollgruppen. 

Studien visade inte på några samband med ålder [42].  

5.6. Förberedelse i tre steg 

I en studie av Törnqvist et al. på barn i åldern tre till nio år fick interventionsgruppen 

genomgå en åldersanpassad förberedelse i tre steg. Barnen fick en sagobok hemskickad innan 

undersökningen. Den skulle läsas tillsammans med föräldern. Boken var i text och med ritade 

bilder och handlade om en flicka som berättar om sin MR-undersökning som en saga. Barnen 

fick genom boken en genomgång av alla de händelser som kommer att ske från det att barnet 

anländer till sjukhuset. När barnen på undersökningsdagen anlände till sjukhuset fick de på 

dagvårdsavdelning prova att göra en MR-undersökning på en docka, i en MR-apparat i 

dockstorlek, med huvudspole och inspelat ljud från en MR-kamera. Det tredje steget var att 

barnet erbjöds att titta på en DVD-film under MR-undersökningen. Alla barn erbjöds även att 

besöka röntgenavdelningen innan undersökningen. Barnen i interventionsgruppen gjorde sin 

MR-undersökning vakna, till skillnad från kontrollgruppen som genomgick standardrutinen, 

vilket innebar att de flesta barn genomgick MR-undersökningen i djup sedering eller anestesi. 

Resultatet av studien visade att 30 av 33 barn (91 %) som genomgått interventionen klarade 

sedan av sin MR-undersökning, jämfört med 100 % i kontrollgruppen. Det var 13 barn i 

interventionsgruppen som hade rörelseartefakter, jämfört med fem barn i kontrollgruppen, där 

sex barn genomförde MR-undersökningen vakna medan resterande genomförde MR-

undersökningen med djup sedering eller anestesi [43].  
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Tabell 2. Sammanfattning av resultatet. 

 

 

Metod Ålder Resultat 

Fotobok 

Hartman et al. 

7-12 år Gav ingen minskning av oro och stress. Den generella ångesten 

ökade signifikant för interventionsgruppen. 

KBT 

Tyc et al. 

6-18 år Personalen rapporterade en signifikant lägre stressnivå hos 

interventionsgruppen vid insättandet av pvk. En icke signifikant 

minskning av stress efter MR-undersökningen och vid insättandet av 

pvk. Ingen minskning av sederingsbehov. 

Immobilisering av 

spädbarn 

Reilly et al. 

≤ 3 månader Signifikant högre andel rörelseartefakter i bilderna.  94 % hade 

diagnostiskt godkänd bild. Signifikant kortare undersökningstid och 

färre komplikationer. 

A/V-system 

Lemaire et al. 

 

 

 

Harned et al. 

 

0-3 år 

4-10 år 

11-18 år 

 

0-2 år 

3-10 år 

11-18 år 

 

En icke signifikant minskning av sedering i gruppen 0-18 år. 

Signifikant minskning av sedering i åldern 4-10 år 

 

 

Signifikant minskning av sedering i gruppen 0-18 år. Signifikant 

minskning i grupperna 3-10 år och >10 år. 

Öva 

Carter et al. 

 

 

 

Hallowell et al. 

 

 

 

 

 

 

 

de Amorin e Silva 

et al. 

 

de Bie et al. 

 

 

Rosenberg et al. 

 

3-8 år 

9-14 år 

 

 

4-6 år 

7-12 år 

13-17 år 

 

 

 

 

 

4-16 år 

 

 

4-15 år 

<7 år 

 

6-17 år 

 

3-14 år: Signifikant minskning av GA efter införandet.  

3-8 år: signifikant mindre andel barn i behov av GA.  

9-14 år: en högre andel barn i behov av GA. 

 

4-17 år: Av de barn som efter övningen genomgick en MR-

undersökning klarade 96 % en godkänd MR-undersökning. 

4-6 år: 4,1 % en icke-diagnostiskt godkänd undersökning. 

7-12 år: 2,1 % en icke diagnostiskt godkänd undersökning 

13-17 år: 18,9 % en icke diagnostiskt godkänd under-sökning. 

75 % klarade en godkänd undersökning, räknat på hela urvalet. 

 

 

84 % klarade en diagnostiskt godkänd undersökning. 

 

 

4-15 år: 90 % klarade en diagnostiskt godkänd undersökning. 

<7 år: 88 % klarade en diagnostiskt godkänd undersökning. 

 

Vid MR-undersökningens början fanns en signifikant lägre nivå av 

självrapporterad stress och hjärtfrekvens. Interventionsgruppen hade 

icke signifikant lägre självrapporterad stress och hjärtfrekvens efter 

MR-undersökningen jmf med kontrollgruppen. Icke signifikant bättre 

bildkvalitet. 

Förberedelse i tre 

steg. 

Törnqvist et al. 

3-9 år 91 % av barnen i interventionsgruppen kunde sedan genomföra en 

MR-undersökning med acceptabla bilder jmf med 100 % i 

kontrollgruppen. 
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6. DISKUSSION 

6.1. Metoddiskussion 

För att få ett tillräckligt stort urval accepterades artiklar publicerade redan på 1990-talet. Det 

skulle ha kunnat påverka resultatet negativt. Men sannolikt var barnets upplevelse av en MR-

undersökning detsamma på 1990-talet som på 2000-talet, då miljön fortfarande är densamma, 

och därför ansågs även dessa artiklar vara relevanta för denna uppsats. 

De elva artiklar som har hittats vid databassökningarna är de artiklar som uppsatsen resultat 

bygger på. Hade sökningarna gjorts på annat sätt kunde resultatet ha sett annorlunda ut. Det 

som hade kunna gjorts annorlunda är att sökningar med MeSH-termer hade kunnat görats. 

För den kvalitetsgranskningen som gjorts av artiklarna i denna uppsats, har en egengjord mall 

konstruerats. Mallen är gjord delvis efter Forsberg och Wengström [32]. Mallen har justerats 

och anpassats för denna uppsats (se bilaga 2). Detta innebär att granskningsmallen som 

använts i denna uppsats inte är helt fullständig och därmed kan resultatet påverkas på ett 

negativt vis, på så sätt att resultatet blir mindre starkt. Det som framförallt skiljer sig från 

Forsberg och Wengström är, att enligt dem är randomiserade kontrollerade studier en design 

med högt bevisvärde medan registerstudier har sämre värde. Det sämre bevisvärdet på 

registerstudien beror på att den är retrospektiv samt att den är beroende av hur systematiskt 

och noggrant journaler och register är skrivna [32]. I denna uppsats har studier med material 

hämtat från journaler ansetts ha samma kvalitet som icke registerstudier, om de har en 

kontrollgrupp. I den egengjorda mallen har inte lika mycket vikt lagts vid om intervention- 

och kontrollgrupper har gjorts genom randomiserat urval. Alla kontrollgrupper har ansetts ha 

samma värde. Artiklarna kunde få ett eller två plus, där två är av bättre kvalitet än ett. 

I kvalitetsgranskningen ansågs tre studier ha en lägre kvalitet. de Bie et al. hade ingen 

kontrollgrupp [41] och Hallowell et al. samt de Amorim e Silva et al. hade ingen 

kontrollgrupp samt att metoden ansågs kunna ha varit mer utförlig i fråga om hur data skulle 

analyseras [39,40]. I Hallowell et als. fall ansåg den etiska kommittén att alla barn skulle ingå 

i interventionen och därför fanns ingen kontrollgrupp i deras studie [39].   

6.2. Resultatdiskussion  

Aspekter som kan ha påverkat uppsatsens resultat är skillnader i studiernas upplägg och 

metod. Dels är deltagarna i studien av Rosenberg et al. rekryterade barn som genomgår 

interventionen enbart i forskningssyfte [42]. I de andra artiklar är deltagarna patienter, vilket 
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skulle kunna påverka deras nivå av oro negativt. Undersökning av olika kroppsdelar kan 

också ha påverkat då det skulle kunna göra skillnad i orosnivå beroende på placering av spole 

samt åt vilket håll patienten åker in i gantryt d.v.s. huvudet eller fötterna först.   

Ytterligare en aspekt som skulle kunna påverka resultatet av denna uppsats är att olika 

instrument har används för att mäta oro. Oron har mätts ur olika perspektiv, barnens 

självskattade orosnivå, föräldrar och personalens uppskattning av barnets orosnivå samt 

observatörer som studerat barnet.  

Resultatet visade att förberedelse av barn med en fotobok inte minskade barnens stress och 

oro inför MR-undersökningen. Den generella ångesten ökade t.o.m. hos interventionsgruppen 

[33]. Studier av Tabak et al. och Thompson visar att detta resultat är rimligt. Det kan inte tas 

förgivet att ökad kunskap ger minskad oro och ångest. Vissa barn hanterar och minskar sin 

ångest genom att inte öka sin kunskap inför en MR-undersökning eller sjukhusvistelse. Andra 

söker aktivt mer kunskap för att på så sätt hantera sin oro [44,45]. Minskad oro ger i sin tur 

bättre sammarbetsförmåga hos barnet vid MR-undersökningen [44]. Detta visar att ökad 

information hos vissa barn kan få en positiv effekt på oron och hos andra barn en negativ 

effekt. Därför skulle det vara önskvärt att ta reda på hur barnet använder information eller 

avsaknaden av information för att hantera sin oro, innan förberedelsematerial i form av 

information ges till barnet. 

I flera av artiklarna används dock information i form av en bok till barnet som en del av 

interventionen [39,40,43]. Det kan ifrågasättas hur stor påverkan informationsböckerna har på 

interventionerna. I studierna av Carter et al. och de Bie et al. används inte informationsbok i 

samband med övningsinterventionen [38,41], vilket däremot de Amorim et al. och Hallowell 

et al. gör [39,40]. De fyra studierna visar dock alla på ett positivt resultat. Även Törnqvist et 

al. har en sagobok med som en del av sin intervention [43]. Det skulle kunna vara så att 

sagobok påverkar barnet positivt när den används som ett komplement tillsammans med andra 

metoder. de Amorin e Silva et al. och Hallowell et al. beskriver inte sina böcker närmare, men 

anledningen skulle också kunna vara skillnader i hur de är utformade. 

KBT var en metod som minskade stress hos barnet men minskningen var inte signifikant, och 

det fanns inte någon minskning av sedering. Däremot ansåg personalen att barnens stress vid 

insättandet av pvk minskade för de barn som genomgått interventionen [34]. Att använda 

KBT som förberedelse har även prövats vid andra medicinska undersökningar som kan vara 

stressfulla för barn. En studie av Klosky et al. har undersökt KBT inför strålbehandling av 
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cancersjuka barn. Den studien visade inte heller på någon signifikant minskad frekvens av 

sedering. Den enda signifikanta skillnaden som de fann var att hjärtfrekvensen hos de barn 

som genomgått KBT var lägre [46]. I dessa fall har barnen endast genomgått en session av 

KBT. Det skulle kunna vara där problemet ligger. I en studie av Schiff et al. har barn med 

HIV förberätts med KBT i tre omgångar inför venpunktioner. Efter varje KBT-tillfälle 

genomgick barnet en venpunktion. Studien visade att det fanns en signifikant minskning av 

barnens stress vid venpunktionen med tiden. Vid första tillfället fanns ingen signifikant 

minskning, men vid andra tillfället fanns en signifikant minskning som sedan fortsatte att öka 

[47]. Att förbereda barn med KBT skulle kunna vara mer användbart på barn som kommer att 

behöva göra upprepade MR-undersökningar och därför kan genomgå KBT i flera steg och vid 

upprepade tillfällen. 

Harned et al. och Lemaire et al. visade att införandet av ett A/V-system generellt minskade 

antalet sederade barn. Det fanns däremot ingen minskning av sedering bland de allra yngsta 

barnen. Enligt studierna går gränsen vid tre till fyra år [36,37]. Anledningen till det skulle 

kunna vara att barnen är för unga för att förstå och kunna ta till sig interventionen. 

Att träna på sin MR-undersökning visade sig vara en metod som är bra på att minska behovet 

av generell anestesi och sedering. I de olika studierna har det gått olika lång tid mellan 

övningstillfället och MR-underökningen vilket inte har påverkat resultatet. I studierna av 

Carter et al. och Hallowell et al. gick det sämre för de äldre åldersgrupperna [38,39]. Enligt 

Carter et al. kan deras resultat av en högre andel barn i åldersgruppen nio till 14 år som 

behövde sederas jämfört med de yngre barnen, beror på att barnen i gruppen nio till 14 år 

hade en högre andel barn med försenad utveckling [38]. Enligt Hallowell et al. kan det faktum 

att gruppen 13 till 17 år endas bestod av elva barn vara orsaken till att de hade en större andel 

barn som inte klarade en diagnostiskt godkänd MR-undersökning [39]. Två av studierna i 

uppsatsens resultat, de Amorin e Silva et al. och Hallowell et al., är gjorda på samma sjukhus. 

Studien av de Amorim e Silva et al. är publicerad fyra år tidigare, är en retrospektiv studie där 

journaler har granskats och har ett mindre urval av barn än studien av Hallowell et al. [39,40]. 

I uppsatsens resultat visade det sig att när barnen hemma fick läsa en sagobok samt 

tillsammans med en lekterapeut leka med en MR-kamera i dockstorlek och under MR-

undersökningen titta på film, klarade 91 % av barnen senare av att genomgå en MR-

undersökning [43]. Detta resultat bekräftas av Preesdee et al. När de införde metoden att 

barnen fick leka innan med en MR-kamera i dockstorlek minskade antalet misslyckade MR-
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undersökningar [48]. En studie av Potasz et al. bekräftar även den att lek har effekt på barnens 

stressnivå. Potasz et al. visade att nivån av stresshormonet kortisol minskade bland barn i 

åldern sju till elva år, när de under sin sjukhusvistelse fick leka i ett rum med leksaker och 

utbildad personal eller ta med leksaker till sitt rum på avdelningen [49]. 

Att immobilisera spädbarn under MR-undersökningen visades sig vara en bra metod för att 

inte behöva sedera [35]. Resultatet stöds av Mathur et al. och Windram et al. Deras mat- och 

sovmetod går ut på att barnet är relativt nymatat, inlindat i filtar och fixerat med en typ av 

vacuumanordning som sluter runt barnet[50,51]. Mathur et als. erfarenhet är att mindre än 10 

% av spädbarnen vid undersökningar av hjärnan har misslyckade MR-undersökningar i form 

av större mängd rörelseartefakter.  De barnen får göra om MR-undersökningen, även då utan 

sedering. Inga av de nyfödda barnen har behövt genomföra en MR-undersökning sederade på 

deras klinik [50]. I studien av Windram et al. klarade 20 av 20 barn under sex månader av en 

diagnostiskt godkänd kardiovaskulär MR-undersökning med mat- och sovmetoden [51].  

Det skulle vara intressant att i framtida studier väga in de ekonomiska aspekterna, då sedering 

och anestesi av patienter är en resurskrävande åtgärd, i form av tid, anestesipersonal och 

eftervård. Ett annat forskningsområde inför framtiden är även att studera hur stor betydelse 

tidigare genomgången MR-undersökning har på barnets oro, och om de barnen är mer 

mottagliga för interventioner än barn som inte tidigare genomgått en MR-undersökning. Ett 

annat område är att titta på interventioner vid akuta undersökningar. Vissa interventioner som 

ingår i denna litteraturstudie kräver framförhållning och skulle kunna vara svåra att 

implementera på barn som genomgår en icke planerad MR-undersökning.  

 

7. KONKLUSION  

Uppsatsens resultat visade att för att kunna hjälpa barn att genomföra en MR-undersökning 

utan sedering eller generell anestesi, behöver metoderna anpassas efter barnets ålder och 

utveckling. Att barn tillsammans med lekterapeut får leka och träna på sin MR-undersökning, 

att avskärma barnet med ett A/V- system, samt immobilisering av spädbarn gav positivt 

resultat. Förberedelse med KBT gav en icke signifikant minskning av stress men ingen 

minskning av sedering. Fotobok gav ingen hjälp till barnet att genomföra MR-

undersökningen. 
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Bilaga 1. Mall för kvalitetsgranskning. 

1. Finns tydligt syfte, frågeställningar el hypotes? 

2. Är designen lämplig för att svara på syfte, frågeställningar el hypotes? 

3. Är urvalet representativt för studiens syfte? 

4. Finns kontrollgrupp? 

5. Var kontrollgruppen representativ? 

6. Är inklusions- och exklusionskriterier redovisade? 

7. Är metoden och interventionen tydligt och utförligt beskriven? 

8. Redovisas resultatet på ett tydligt sätt? 

9. Kan resultatet tillämpas i klinisk verksamhet? 
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Bilaga 2. Artikelmatris 

Författare, 

År, Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Carter AJ et al. 

2010 
 

Mock MRI: 

reducing the need 
for anaesthesia in 

children 

Att avgöra huruvida 

introduktionen av 
en övnings-MR 

bidrog till minskad 

frekvens av GA hos 
barn som genomgår 

en MR-

undersökning. 

Registerstudie 

 
Journaler gicks igenom ca 

ett år efter införande av ett 

övningsrum. De jämförde 
med journaler hos barn i 

samma ålder ca ett år 

innan införandet. 
 

Frekvensen av GA 
värderades. 

Interventionsgrupp: 

875 barn varav 132 
genomgick 

övningen. 

 
Kontrollgrupp: 

756 barn. 

 
3-14 år. 

En signifikant 

minskning av GA. 

+ + 

de Amorim e Silva 

CJT et al. 

2006 
 

Practice MRI: 

Reducing the need 
for sedation and 

general anaesthesia 

in children 
undergoing MRI 

Att utvärdera 

effekten av en 

övnings-MR-
kamera för att 

förbereda barn inför 

en MR-
undersökning utan 

sedering eller GA.  

Registerstudie 

 

Barn som normalt sätt 
skulle fått GA, har fått 

genomgå en övnings-MR-

undersökning i en MR-
kamera utan magnet.  

 

Rörelseartefakter 
värderades. 

Interventionsgrupp: 

134 barn. 

 
Bortfall efter inter-

ventionen: 3barn. 

 
4-16 år. 

84 % klarade 

diagnostiskt 

godkänd MR-
undersökning 

(räknat på 131). 

 

+ 

de Bie HMA et al. 

2010 

 
Preparing children 

with a mock 

scanner training 
protocol 

results in high 

quality structural 

and functional 

MRI scans 

Att utvärdera ett 

tränings-MR-

protokoll i syfte att 
förbereda barn i 

åldern 3-14 år, både 

vid strukturell MR-
undersökning och 

funktionell MR-

undersökning. 

Kvasi-experimentell 

studie utan kontrollgrupp. 

 
Barnen förbereddes med 

träning i en låtsas-MR. 

 
Rörelseartefakter 

värderades. 

Interventionsgrupp: 

90 barn. 

 
4-15 år. 

90 % klarade en 

diagnostiskt 

godkänd MR-
undersökning. 

 

+ 

Hallowell LM et 

al. 
2008 

 

Reviewing the 
process of 

preparing children 

for MRI. 

Att avgöra effekten 

av en praktisk 
intervention innan 

MR-undersökning i 

syfte att minska 
användandet av 

GA. 

Klinisk utvärdering 

 
Interventionen innebar att 

barnen tillsammans med 

en lekterapeut övade på 
MR-undersökningen i en 

MR-kamera (utan 

magnet). 
 

Rörelseartefakter 

värderades. 

Interventionsgrupp: 

291 barn. 
 

4-17 år. 

75 % klarade en 

godkänd MR-
undersökning. 

 

+ 

Harned RK et al. 
2001 

 

MRI-compatible 

audio/visual 

system: impact on 

pediatric sedation 

Att undersöka 
vilken effekt ett 

ljud- och 

bildsystem har på 

behovet av sedering 

av barn vid MR-

undersökningar, 
genomströmning 

undersökningstid 

och kostnader. 

Registerstudie med 
kontrollgrupp 

 

Ett ljud- och bildsystemet 

användes av barnen under 

MR-undersökningen. 

Journaler gick igenom på 
barn som genomgått MR-

undersökning de första 6 

månaderna med 
interventionen. En 

kontrollgrupp etablerades 

genom att hämta uppgifter 
från de som genomgått 

MR-undersökning under 

samma period året innan. 
 

Behov av sedering 
jämfördes. 

 

Interventionsgrupp: 
1 112 barn. 

 

Kontrollgrupp:  

955 barn 

 

0-18 år. 
 

Signifikant 
minskning av 

sedering. 

+ + 

GA= generell anestesi 
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Fortsättning av artikelmatris 

Författare, 

År, Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Hartman JH et al. 

2009 
 

Does a photo diary 

decrease stress and 
anxiety in children 

undergoing 

magnetic resonance 
imaging? 

Att undersöka om 

förberedelse med en 
fotobok minskar 

stress och oro inför 

en MR-
undersökning hos 

skolbarn i åldern 7-

12 år. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 
 

Interventionsgruppen 

fick en 24-sidor lång 
fotobok att läsa. 

Boken beskrev med 

bild och lättläst text 
vad barnet kan 

förvänta sig under 

MR-undersökningen. 
 

Oro och stress 
mättes med enkäter 

av barn och 

föräldrar. 

Interventionsgrupp: 

25 barn 
 

Kontrollgrupp: 

27 barn 
 

7-12 år. 

 

Ingen minskning av 

oro och stress.  

+ + 

Lemaire C et al. 
2009 

 

Impact of 
audio/visual 

systems in pediatric 

sedation in 
magnetic resonance 

imaging. 

Att utvärdera 
användandet av ett 

ljud- och bildsystem 

som alternativ till 
sedering hos barn 

som genomgår MR-

undersökning.  
 

 

Registerstudie med 
kontrollgrupp. 

 

Journaler gicks 
igenom från en 4 

månaders period 

efter att systemet 
installerats. De 

jämfördes med 

journaler från samma 
period året innan. 

 

Rörelseartefakter 

och behov av 

sedering 

jämfördes.  

Interventionsgrupp: 
673 barn. 

 

Kontrollgrupp:  
558 barn. 

 

0-18 år. 
 

Icke signifikant 
minskning av 

sedering. Signifikant 

minskning i åldern 
4-10 år. 

 

Inget barn fick en 
icke diagnostiskt 

godkänd MR-

undersökning. 

+ 

Reilly L et al. 
2012 

 

Does the use of an 
immobilizer provide 

a quality MR image 

of the brain in 
infants? 

Det primära syftet 
var att utvärdera 

kvalitén på MR-

bilder av hjärnan 
hos nyfödda och 

små spädbarn, vid 

användandet av 
immobilisering, 

jämfört med 

sedering. 

Registerstudie med 
kontrollgrupp 

 

Granskning av 
journaler hos 

spädbarns som 

antingen genomgått 
MR-undersökning 

med sedering eller 

immobilisering.  
 

Sedering, 

komplikationer och 
undersökningstid 

jämfördes. 

Interventionsgrupp: 
36 barn. 

 

Kontrollgrupp: 
36 barn. 

 

≤ 3 månader 

Interventionsgruppen 
hade 94 % 

diagnostiskt 

godkända bilder, 
kortare 

undersökningstid 

och färre 
komplikationer. 

+ + 

Rosenberg DR et al. 

1997 
 

Magnetic resonance 

imaging of children 
without sedation: 

preparation with 

simulation. 

Hypotes: att en MR-

simulator får barnen 
att uppleva den 

efterföljande MR-

undersökningen 
som mindre 

skrämmande, och 

därmed öka 
följsamheten och 

minska 

undersöknings-tiden 
som behövs för att 

få högkvalitativa 

bilder utan sedering. 

Kvasi-experimentell 

studie 
 

Barnen förbereddes 

med en övnings-MR-
kamera. Barnens 

puls, blodtryck och 

saturation mättes, 
samt deras 

självuppskattade 

nivå av stress under 
olika delar av 

övningen. Sedan 

genomgick barnen 
en MR-undersökning 

av hjärnan.  
 

Bildkvaliteten 

(signal to noise 
ration) jämfördes. 

 

Interventionsgrupp: 

32 barn. 
 

Kontrollgrupp:  

10 barn. 
 

6-17 år 

Signifikant lägre 

hjärtfrekvens och 
självrapporterad 

stress vid MR-

undersökningens 
början. 

 

 

+ + 
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Fortsättning av artikelmatris 

 

 

 

 

 

Författare, 

År, Titel 

Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Tyc VL et al. 

1997, 

 
Evaluation of a 

cognitive-

behavioral 
intervention for 

reducing distress in 

pediatric cancer 
patients undergoing 

magnetic resonance 

imaging procedures. 

Att utvärdera 

effekten av kognitiv 

beteendeterapi 
(KBT) innan MR-

undersökning för att 

minska förväntad 
stress, barnens 

självrapporterade 

stress, observerad 
stress och behov av 

sedering, jmf med 

standard-
förfarandet. 

Randomiserad klinisk 

studie 

 
Stressen mättes via 

formulär av barnen, 

föräldrarna och 
personalen. Barnen 

observerades. Behov 

av sedering mättes. 
Detta jämfördes med 

en kontrollgrupp. 

 
 

Interventionsgrupp: 

28 barn. 

 
Kontrollgrupp: 

27 barn. 

 
6-18 år 

 

Ingen minskning av 

sedering. 

Personalens 
värderingar av 

barnens oro under 

insättande av pvk 
var signifikant lägre 

i KBT-gruppen. 

+ + 

Törnqvist et al. 

 

Do children going 
through magnetic 

resonance imaging 

need deep sedation 
or anaesthesia? 

Att undersöka om 

barn mellan 3 och 9 

år kan genomgå 
MR-underökning 

utan sedering eller 

anestesi, om de 
genomgår 

åldersanpassad 

förberedelse. 

Kontrollerad 

experimentell studie. 

 
Interventionsgruppen 

genomförde en 

förberedelse i tre 
steg; bok, lek och 

film.  

 
Bildkvaliteten jmf 

mellan kontroll och 

interventionsgruppen.  

Interventionsgrupp: 

33 barn. 

 
Kontroll-grupp:  

36 barn 

 
3-9 år 

90 % av barnen 

kunde genomföra en 

godkänd MR-
undersökning efter 

interventionen. 

+ + 


