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Sammanfattning

Bakgrund:Magnetisk resonanstomografi (MR) som medicinsk bilddiagnostik blir allt 

vanligare på en radiologisk avdelning. Med denna metod kan man ta snittbilder i alla 

önskade riktningar. Bilderna ger en detaljerad översikt över alla vävnadstyper utom tät 

benvävnad. Före en MR-undersökning får patienten skriftlig information om hur 

undersökningen går till samt får fylla i en checklista med kontraindikationer för 

undersökningen.

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka det skriftliga innehållet i det  

informationsmaterial som patienten får inför en MR-undersökning.

Metod: Författaren har med hjälp av innehållsanalysen  systematiskt analyserat det  

skriftliga informationsmaterial som skickas ut till patienter inför en MR-undersökning 

bland nio röntgenkliniker i Sverige.

Resultat: Två röntgenkliniker informerar om patienters möjlighet till tolk, likaså en 

patienten får ha med sig en extra person som stöd.  Tre röntgenkliniker i studien 

informerar om att det ej föreligger några påvisade biverkningar av en MR-undersökning

och fyra röntgenkliniker informerar om att undersökningen är smärtfri. Att det inte 

förekommer någon joniserande strålning i samband med röntgenundersökningen 

framgår av sex röntgenklinikers informationsmaterial. Sju röntgenkliniker informerar 

om vilka kontaktmöjligheter som patienten har med vårdgivaren under MR-

undersökningen. Att patienten har möjlighet till lyssna på musik medans MR-

undersökningen pågår framkom i informationsmaterialet för åtta röntgenkliniker, likaså 

information om magnetkamerans ljud. Information om betydelsen av att ligga stilla 

under tiden som MR-undersökningen pågår samt hur långt tid som undersökningen 

beräknas att ta framgick i alla röntgenklinikers informationsmaterial.

Slutsats:  Resultatet av studien visade att det förekommer både likheter och skillnader 

gällande innehåll och mängden information i röntgenklinikernas informationsmaterial

Nyckelord. MR-undersökning, patient, information, skriftlig.
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1. Introduktion

Intresse av patientinformationen vid MR-undersökningar väcktes då författaren kom i 

kontakt med patienter som skulle genomgå en MR-undersökning under sin VFU-

placering på Mälarsjukhuset Eskilstuna. Ofta ställde patienten frågor till 

röntgensjuksköterskan innan undersökningen påbörjats om undersökningen och vad 

som förväntades av dem. Detta bidrog till en djupare vilja att undersöka den skriftlig 

information som skickas ut till patienten med kallelsen inför en MR-undersökning.

2. Bakgrund

Magnetisk resonanstomografi (MR) som medicinsk bilddiagnostik blir allt vanligare på 

en radiologisk avdelning. Med denna metod kan man ta snittbilder i alla önskade 

riktningar.  Bilderna ger en detaljerad översikt över alla vävnadstyper utom tät 

benvävnad. MR är den vanligaste tekniken för bilddiagnostik då hjärnan och resten av 

det centrala nervsystemet ska undersökas då blod, grå och vit substans och 

cerebrospinalvätska framställs tydligt. MR lämpar sig även väl för utredning av 

mjukdelsskador samt tumörer och metastaser då tekniken framställer fett, muskler, 

senor, ledband, nerver och benmärg (1).

2.1 Magnetkamerans  teknik

Vid MR-undersökningar utnyttjas en egenskap hos atomkärnan som kallas spinn. Varje 

kärna som har ett spinn riktar in sig efter ett magnetfält. Ett starkt magnetfält skapas 

med hjälp av stora strömförande spolar som finns inuti magnetkameran. Då atomkärnor 

placeras i detta magnetfält kommer en del av dessa att rikta in sina spinn parallellt mot 

fältet och då har kärnorna lägsta möjliga energi i fältet. Med hjälp av en kort puls av 

elektromagnetiskt fält med en viss frekvens, som beror på magnetfältets styrka och 

vilken typ av atomkärna som påverkas kan energi tillföras. Denna radiofrekventa puls 

som kallas RF-pulsen innebär att kärnornas spinn ändrar riktning exempelvis då spinnen

ställer sig vinkelrät mot magnetfältets riktning. När RF-pulsen upphör kommer kommer

kärnornas spinn att återgå till en position som är parallell med magnetfältet. Då detta 

sker får atomkärnan lägre energi och överskottsenergi sänds ut som elektromagnetisk 

strålning i det radiofrekventa området (2). 
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2.2 Hur en MR-undersökning genomförs.

Vid en MR-undersökning placeras patienten på ett bord med en mottagarspole som är 

anpassad för aktuell undersökning.  Undersökningen tar vanligtvis mellan 30-45 min 

och det är viktigt att patienten ligger stilla för att bilderna skall bli tydliga. Oftast förses 

patienten med hörlurar med musik för att patenten lättare skall kunna slappna av. 

Genom  dessa hörlurar kan personalen även prata med patienten. Det finns även en 

knapp för patienten att trycka på för att kunna påkalla personalens uppmärksamhet. För 

att patienten skall kunna titta ut finns det även en spegel monterad inuti spolen (3). 

Ibland behövs kontrastmedel för att det undersökta organet ska framträda tydligt (4). 

Gadolinium kallas det verksamma substansen som ges intravenös vid MR-undersökningar  

(5) . Gadolinium är i naturligt tillstånd toxisk, men då ämnet binds till andra molekylära 

föreningar i framställandet elimineras dess toxiska egenskaper. Kontrastmedlet är inte 

giftig efter framställningen men kan påverka njurarna då det utsöndras ur kroppen (6). 

Före  en MR-undersökning får patienten skriftlig information om hur undersökningen 

går till samt får fylla i en checklista med kontraindikationer för undersökningen (1).

2.3 Risker med ferromagnetiska föremål  vid MR-undersökningar.

Lösa föremål av ferromagnetiskt material i närheten av ett magnetfält kan vara en direkt

fara för både patienter och personal. Magnetiska föremål kan attraheras av magnetfältet 

och dras in i magneten med stor kraft. Beroende på styrkan och hur pass nära magneten 

objektet är kan dragningskraften på föremålet vara större än styrkan som krävs av en 

individ för att förhindra rörelsen av objektet som kan föra objektet mot magneten. Ifall 

patienten har implantat av ferromagnetiskt material måste försiktighetsåtgärder vidtas. 

Det finns rekommendationer att patienten bör vänta 6-8 veckor innan undersökningen 

görs i de fall där implantatet är svagt ferromagnetiskt. Då har implantatet växt fast i 

kärlväggen, annars kan implantatet förflytta sig vilket kan bidra till olyckor. Även 

elektriskt aktiva implantat kan vara förenade med risker. Pacemakern är exempel på ett 

elektriskt aktivt implantat som idag anses vara en kontraindikation vid MR-

undersökningar. De problem som kan uppstå med pacemakern vid MR-undersökningar 

är att den inopererade pulsgeneratorn kan förflytta sig och att det kan uppstå 

förändringar i pacemakerns funktion (7). 
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Vissa sorter av tatueringar kan vara kontraindicerande då viss typ av tatueringsfärg kan 

ge lokal värmeökning. Detta beror på de ferromagnetiska metallföreningar som finns i 

dessa tatueringars pigment. Dessa föreningar kan i teorin skapa elektrisk ström som 

ökar den lokala hudtemperaturen, tillräckligt mycket för att skapa en brännskada (8).

2.4 Biologiska risker med MR-undersökningar

Införandet av MR-teknik som klinisk bildtagningsteknik har bidragit till att fler människor 

utsatts för starka statiska magnetfält. Omfattande studier har gjorts för att se ifall det 

finns något samband  med exponering av  kortvariga statiska magnetiska fält jämfört 

med dem som skapas hos en magnetkamera och effekterna som dessa kan ha på 

biologiska vävnader.  Dessa studier inkluderar undersökningar på bland annat 

förändringar i celltillväxt, cell reproduktion, dna strukturen, nervaktivitet, kognitiv 

funktion och beteende, temperatur reglering och andra biologiska processer. I de flesta 

av dessa studier var författarnas slutsatser att exponeringar av  statiska magnetfält inte 

bidrar till skadliga biologiska effekter. Dock har det förekommit en del rapporter där 

effekterna av statiska magnetfält potentiellt skulle kunna vara skadliga för enskilda 

celler och organismer. Ingen av dessa effekter har dock verifierats som vetenskapligt 

faktum. Då det gäller effekterna av exponering av statiska magnetiska fält på lång sikt 

skulle interaktioner mellan vävnader och statiska magnetfält teoretiskt kunna leda till 

patologiska förändringar för människor. Dessa mekanismer understiger dock 

tröskelvärdet med hänsyn till negativa biologiska effekter vid kvantitativa analyser (9).

2.5 Patientinformation 

Enligt nationalencyklopedin betyder patientinformation” muntlig eller skriftlig 

information till patienter om sjukdomars uppkomst, symtom och förlopp, om 

förebyggande av sjukdom, om prover och undersökningar, om läkemedel och om andra 

behandlingsformer ” (10). Enligt kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor 

skall röntgensjuksköterskor ansvara för att ge information i samband med 

undersökningar samt stödja vårdtagaren inför fortsatta vårdhändelser (11). 
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Uttrycket att kommunicera kommer från latinets communicare och betyder ”att göra 

gemensamt”. Kommunikationen kan ske på olika sätt och brukar delas in i verbal och 

icke-verbal typ. Den verbala kommunikationen kommer till uttryck genom tal och skrift

medan den icke verbala kommunikationen utgörs av gester. Kommunikation underlättar 

vårdkvaliteten genom att den vägleder, informerar samt tillgodoser grundläggande 

behov i möten mellan vårdgivare och patient (12).  Enligt patientlagen skall patienten få

information om det förväntade vård och behandlingsförloppet. Informationen som 

lämnas till patienten ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga 

bakgrund och andra individuella förutsättningar. Den som ger informationen ska så 

långt som det är möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och 

betydelsen av den lämnade informationen (13).

I en rapport som gjordes av myndigheten för vårdanalys var det övergripande syftet att 

stärka svenska patienters ställning genom att identifiera hur Sverige kan uppnå en mer 

patientorienterad hälso- och sjukvård. Fem punkter användes som analysramverk för 

utvärdering, där en av punkterna var ”patienter som medaktörer i vården genom 

information och utbildning” vilket innebar att patienten skulle ha tillgång till den 

information de behöver för att kunna fatta välgrundade beslut om sin hälso- och 

sjukvård. Undersökningen visade att svenska patienters behov av information inte var 

särskilt tillgodosett. Bland de elva länderna som ingick i studien var det endast norska 

patienter som hade färre positiva erfarenheter avseende hur väl deras behov av 

information och utbildning tillgodosågs. Resultatet visade också att det finns relativt lite

information, utbildning och stöd för svenska patienter som vill ta en mer aktiv del i sin 

vårdprocess och att den information som är tillgängligt inte förmedlas optimalt för att 

patienten ska kunna ta ett genomtänkt beslut (14).

Sjukvårdens mål är att främja liv och hälsa samt bota, lindra och trösta vid sjukdom. . 

Om vårdgivaren kan förmedla information patientens hälsotillstånd, om olika insatser 

som är möjliga och vad dessa insatser innebär så underlättar det för patienten att 

medverka i den vård hon får. För att detta skall kunna vara möjligt är det viktigt för att 

undvika informations- och kommunikationsproblem. 
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Vårdgivaren måste vara införstådd med att patienten ofta är i underläge genom att hon 

kan sakna den medicinska kunskap som vårdgivaren har och kanske inte förstår vad 

som sägs. Att inte vara hemmastadd i miljö, eller om patienten är orolig eller har ont är 

ytterligare faktorer som kan komma att påverka hur pass mottaglig patienten är för den 

information som ges. Patientinformation fyller många olika funktioner då det kan 

underlätta för patienten att känna kontroll över sin tillvaro samt att den välinformerade 

patienten många gånger troligtvis bidrar till att patientens motivation till att samarbeta 

stärks vilket ökar sannolikheterna till en framgångsrik behandling (15). Forskning har 

visat att det inte bara är information i allmänhet som patienter vill ha. För att 

informationen ska uppfattas som relevant ska fakta representeras av rätt person, vid rätt 

tidpunkt och med rätt utformning, helst både skriftligt och muntligt (16). För att 

sjukvården skall kunna bemöta patienters önskemål angående given information är det 

viktigt att ta patienters behov i beaktande. I en studie som gjordes av Suhonen och 

medarbetare var målet att undersöka innehållet i patientinformationen som patienter får 

under sin sjukhusvistelse för att se ifall det motsvarar deras personliga behov ifråga om 

informationens innehåll. Det kunde konstateras att patienternas informationsbehov och 

den information som de fått från hälso- och sjukvårdspersonal inte överensstämmer. Det

viktigaste för patienten var att få information av medicinsk karaktär snarare än 

information som är relaterad till levnadsvanor (17).

2.6 Skriftlig information 

Vid sidan om den verbala information är sjukvården beroende av 

informationsbroschyrer för att kunna öka patienter kunskap.  Den logiska förklaringen 

till detta är att patienter inte kommer ihåg all verbal information. 

Informationsbroschyrer sparar också tid inom vården, då patienter kan läsa 

informationen själv istället för att en professionell person inom vården blir tvungen att 

förmedla informationen verbalt. Kostnaden att producera dessa broschyrer  anses vara 

låg vilket är fördelaktigt. Ytterligare fördelar med skriftliga informationsbroschyrer är 

att dem är (18,19) : 
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• återvinningsbara

• permanenta

• läsaren själv bestämmer i vilken takt informationen mottas

• lätt att reproducera

• lätt att distribuera

• konsekvent i dess budskap

• portabel

2.7 Patienters kunskapsnivå om MR undersökningar 

Inför en MR-undersökning kan information ges på olika sätt. Patienten kan få muntlig 

information av sjukvårdspersonal eller skriftlig information som skickas till patienten 

innan undersökningen (20). Det är  vanligt att patienter söker information från vänner 

och familj eller andra patienter. Detta kan påverka hur patientens upplevelser och 

förväntningar med undersökningen. Det kan missleda patienten då information som 

patienten får från släkt, vänner eller andra patienter kan handla om andra 

undersökningar än den som patienten skall genomgå samt att informationen kan vara 

felaktig. Finns ingen annan information eller om patienten inte läser den information 

som ges av röntgenklinikerna som sänds ut innan undersökningen kan dessa historier 

förstöra informationen från patientbroschyrerna (20,21). I en studie från Skottland var 

syftet att undersöka vilka förkunskaper patienter har om ultraljud, datortomografi (DT) 

och MR-undersökningar genom att besvara 12 frågor om undersökningarna där endast 

alternativet ja eller nej fanns. Urvalskategorin bestod av 300 patienter som skulle 

undersökas med ultraljud samt 150 med DT och 50 MR-patienter. Studiens resultat 

grundades slutligen på 372 patienter som svarade på enkätens alla frågor. Det visade sig 

att mer hälften av alla patienterna inte visste vilken typ av undersökning de skulle 

genomgå. Bland de patienter som skulle genomgå en MR underökning var det 19 av 38 

som visste vilken typ av undersökning de var kallade till vilket motsvarade 50 procent. I

genomsnitt hade samtliga patienterna svarat rätt på 3,8 frågor utav 12  Motsvarande 

siffra för patienter som skulle genomgå en MR- undersökning var 3,58 (21).
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2.8 Informationens betydelse inför MR-undersökningar

I en studie från 2003 fick 19 personer 12 kvinnor och sju män mellan 22-73 år med 

varierande erfarenheter av tidigare MR-undersökningar genomgå en MR-undersökning. 

Syftet med studien var att undersöka patienternas upplevelser av undersökningen genom

att frivilligt medverka i en inspelad intervju efter undersökningen. Patienterna upplevde 

en känsla av att ”vara i en annan värld” då de kände sig isolerade, ensamma och i behov

av andras hjälp. Denna känsla av att ”vara i en annan värld” hotade de flesta patienters 

självkontroll i varierande grad. Resultatet visade att informationen som patienten fick 

var en faktor av betydelse för patientens upplevelse av undersökningen. Studien visade 

även att patienter har olika behov av stöd. Det fanns patienter som upplevde en känsla 

av panik. Dessa behövde mer detaljerad information för att stärka sin känsla av 

självkontroll (22).

I en studie från Danmark var syftet att skapa och utvärdera ett protokoll för att minska 

den oro som kan vara förknippad med en MR-undersökning. Sammanlagt deltog 64 

patienter i studien. En tvågrupps experimentell design användes med en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick information om 

undersökningen enligt sjukhusets vanliga rutiner. De fick även ett bifogat STAT-T 

formulär att fylla i före undersökning och ett STAI1-S formulär för att fylla i då 

patienten infann sig på MR-avdelningen på undersökningsdagen där de subjektivt angav

graden av oro graderat från noll till tio före undersökningen. Inne i MR-kameran fick 

patienterna återigen subjektivt gradera graden av ångest. Denna procedur upprepades 

under hela undersökningen. Den retrospektiva graderingen av patientens oro gjordes 

med ett STAI-R test. Personer i interventionsgruppen fick genomgå samma procedur 

men förberedelserna var annorlunda jämfört med kontrollgruppens. De fick ett 

informationshäfte med information om undersökningen samt kognitiva strategier för att 

dämpa oron. Det kontrollerades att patienten hade läst häftet och förstått dess innehåll. 

Patienten fick även lyssna på en kassett med inspelat ljud från MR-kameran för att 

bekanta sig med ljudet. Kontrollrummet visades för patienten där patienten fick se 

1State-Trait Anxiety Inventory (STAI) : psykologisk skattningskala bestående av 40 frågor där en självskattning avseende graden av 

ångest och oro anges.
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magnetkameran genom observationsfönstret och den tekniska utrustningen visade för 

patienten. Detta bidrog till att patienten kunde bekanta sig med miljön och förstå på 

vilka sätt röntgensjuksköterskan kunde hålla kontakt med dem genom undersökningen.  

Inne i MR-kameran fick patienten en knapp där musiken kunde höjas och sänkas och en

klocka positionerades framför patientens synfält. Resultatet visade inga stora skillnader 

i graden av oro innan undersökning hade påbörjats. Däremot visade resultatet en 

signifikant skillnad i graden av oro då patienten befann sig i skannern och efter 

undersökningen. Bland 14 deltagare som tillfrågades i undersökningsgruppen om den 

modifierade undersökningen fann alla informationshäftet som ”hjälpfull” eller ”mycket 

hjälpfull”. Häftet hade hjälpt dessa patienter att förstå vad undersökningen innebar och 

hur de skulle kunna handskas med eventuell oro (23). En liknande typ av studie med en 

tvågruppsexperimentell design gjordes på ett Universitetssjukhus i Egypten. Syftet var 

att undersöka om instruktioner designad av forskarna som beskrev och förklarade olika 

avslappningstekniker inför MR-undersökningen kunde påverka graden av oro hos 

patienterna. STAI användes för att kunna mäta graden av patienternas oro. 

Kontrollgruppen fick före undersökningen endast sjukhuset rutinmässiga instruktioner 

medan undersökningsgruppen även fick forskarnas designade instruktioner muntligt 

innan undersökningen. Direkt efter undersökningen mättes graden av ångest med hjälp 

av STAI. Resultatet visade att graden av oro var större hos kontrollgruppen (24). 

I en studie var syftet att undersöka ifall mer skriftligt material innan en MR-

undersökning minskar patientens ångest och rörelseartefakter. Denna studie hade en 

kontrollerad tvågruppsexperimentell design. Sammanlagt 242 patienter delades in i två 

grupper. Kontrollgruppen bestod av 118 patienter som fick sjukhusets rutinmässiga 

information medan interventionsgruppen fick ett frågeformulär på två sidor med titeln 

”vill du veta mer om MR-scanning?” samt en kort muntlig förklaring om 

undersökningen. Förutom STAI användes STAT-T för att mäta graden av patientens 

ångest.  Patienten fick även fylla i en blankett med fem frågor där de tillfrågades om de 

var nöjda med undersökningen och informationen före undersökningen. Bedömning av 

undersökningen gjordes av en radiolog. Resultatet visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna gällande grad av oro för eller under undersökning. Både grupperna 
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var nöjda över den muntliga eller skriftliga informationen. Dock fanns det patienter som

ville ha mer information, 14 % i kontrollgruppen samt 9 % i interventionsgruppen. 

Den stora skillnaden mellan gruppernas resultat gällde rörelseartefakter i bilden. I 

interventionsgruppen utgjorde dessa patienter med rörelseartefakter endast 4 %. 

Andelen patienter med rörelseartefakter i kontrollgruppen var 15,4%. Studien menar att 

resultat ändå bör tolkas med försiktighet då ingen kontrollerad pilottest förekom. Det 

var även stora skillnader mellan grupperna gällande; patienternas diagnoser, längden på 

undersökningarna och kontrasttyp som kan ha påverkat resultatet. Slutsatsen var att det 

behövs mer forskning för att undersöka ifall oro kan dämpas av information inför en 

MR-undersökning och att det bör undersökas ifall skriftlig och/eller muntlig 

information om varför och när en patient skall ligga stilla är tillräcklig för att minska 

rörelseartefakter under en MR-undersökning (25).

3. PROBLEMFORMULERING

Tidigare studier har visat att svenska patienters behov information inom hälsa-och 

sjukvård inte är särskilt tillgodosett (14). Inom radiologin visar tidigare studier att 

patienter har låg kunskapsnivå om olika röntgenundersökningar (21).Studier visar även 

att mer skriftlig information underlättar undersökningen för patienten samt stärker 

patientens känsla av självkontroll (20,23). Detta visar att det är angeläget att öka 

kunskapen hos patienterna om MR-undersökningar. Denna studie ämnar undersöka 

innehållet i det skriftliga informationsmaterial som patienten får inför en MR-

undersökning.

4. SYFTE

Syftet med denna studie var att undersöka det skriftliga innehållet i det informationsmaterial

som patienten får inför en MR-undersökning.
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5. METOD

5.1 Datainsamling

Studien baserades på Landstingsdrivna röntgenkliniker som utför MR-undersökningar i 

Dalarnas läns landsting, Västmanlands läns landsting, Region Örebro län, Sörmlands 

läns landsting, Gävleborgs läns landsting samt Region Östergötland. Metoden som 

användes för att ta reda på vilka röntgenkliniker som ingick i dessa landsting var att 

besöka respektive landstings hemsidor, där det även framgick vilka av dessa kliniker 

som utförde MR-undersökningar. Röntgenkliniker som utförde MR-undersökningar i 

dessa landsting var 15 till antalet. Dessa röntgenkliniker kontaktades via telefon. 

Författaren bad att få tala med enhetschefen för att förklara vilken information som 

behövdes, samt syftet med studien och hur resultatet av studien skulle representeras. Det

material som efterfrågades av enhetschefen på respektive röntgenklinik var det skriftliga

informationsmaterial som patienterna fick inför en MR-undersökning. 

Röntgenklinikerna ombads att skicka ett exemplar av dessa. Av dessa 15 röntgenkliniker

skickade 13 röntgenkliniker det utlovade materialet efter första telefonkontakten, vilket 

gav svarsfrekvensen 86%. Två av dessa landsting använde av sig av samma 

informationsmaterial för alla röntgenkliniker inom landstinget. Av denna anledning 

uteslöts fyra röntgenkliniker. En röntgenklinik skickade endast ett exemplar av en 

kallelse från sin röntgenklinik utan att bifoga något informationsmaterial och en 

röntgenklinik valde att inte skicka något material alls. Även dessa röntgenkliniker 

uteslöts. Den röntgenklinik som inte skickat det utlovade materialet och den röntgenklinik 

som inte bifogat informationsmaterialet som medföljer med kallelsen kontaktades två 

gånger via telefon utan resultat. Resterande nio röntgenkliniker ingick i studien. Vid 

utformandet av arbetet togs det även hänsyn till fyra etiska principer som är grundläggande 

enligt Bryman. Dessa principer var informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (26). Då röntgenklinikerna kontaktades 

förklarades syftet med studien och författaren betonade att röntgenklinikerna själva fick 

bestämma om de ville medverka  i studien . Röntgenklinikerna i studien utlovades 

konfidentialitet genom sifferkodning samt att inga informanter skulle komma att namnges. 

Författaren förklarade även att studien endast avsågs att att användas i forskningssyfte.
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5.2 Bearbetning: Enligt Bryman  är innehållsanalysen en metod som används då 

dokument och texter skall analyseras på ett systematiskt sätt (26). Författarens ville 

undersöka vilken typ av information som fanns i det skriftliga informationsmaterial som

skickas ut inför en MR-undersökning. Först lästes informationsmaterialet igenom vid ett

flertal tillfällen. För att kunna strukturera ut vilken information som fanns i 

informationsmaterialet från de olika röntgenklinikerna skapades en tabell där författaren

skrev en sammanfattning av informationsmaterialets innehåll för respektive 

röntgenklinik. Utefter innehållet i denna tabell skapade författaren sedan 12 kategorier 

för att visa vilken typ av information som fanns i respektive röntgenkliniks 

informationsmaterial. Dessa kategorier sammanställdes sedan i ett stolpdiagram för att 

lättare kunna tydliggöra hur pass förekommande varje kategori var. 

6. Resultat

I resultatet beskrivs vilken information som fanns i det skriftliga förberedelsematerial för 

respektive röntgenklinik (se tabell1), samt hur pass förekommande varje informations 

kategori var (se figur 1)

6.1 Förekommande information

Tabell 1. visar en sammanfattning av informationen som skickas till patienten inför en 

MR-undersökning. 

Röntgenklinik Information

1 Tunneln är öppen.

Tunnel är belyst.

En person får följa med in som stöd vid behov.

Under bildserierna hörs ett knackande ljud.

Undersökningstiden.

Det är möjligt att lyssna på musik.

Det är viktigt att ligga still.

Undersökningen är smärtfri,

2 Ingen joniserande strålning används.

Under bildserierna hörs ett knackande ljud.

Undersökningstiden.

Det är möjligt att lyssna på musik.

11



Det är viktigt att ligga still.

Möjlighet till tolk nämns.

Kontaktmöjligheter via signalklocka finns. 

3 Tunneln är öppen.

Undersökningstiden.

Det är möjligt att lyssna på musik.

Det är viktigt att ligga still.

Kontaktmöjligheter med sjukvårdspersonal med sjukvårdspersonal 

finns.

4 Ingen joniserande strålning används.

Under bildserierna hörs ett knackande ljud.

Undersökningstiden.

Det är viktigt att ligga still.

Kontaktmöjligheter med sjukvårdspersonal via högtalare  finns.

5 Ingen joniserande strålning används.

Tunneln är öppen.

Tunnel är belyst.

Under bildserierna hörs ett knackande ljud.

Undersökningstiden.

Det är möjligt att lyssna på musik.

Det är viktigt att ligga still.

Möjlighet till tolk nämns

Kontaktmöjligheter via signalklocka finns och det går att prata med 

sjukvårdspersonal mellan bildtagningarna.

6 Ingen joniserande strålning används.

Tunneln är öppen.

Tunnel är belyst.

En person får följa med in som stöd vid behov.

Under bildserierna hörs ett knackande ljud.

Undersökningstiden.

Det är möjligt att lyssna på musik.

Undersökningen är smärtfri.

Det är viktigt att ligga still

Inga biverkningar har påvisats

Kontaktmöjligheter via signalklocka finns.

7 Ingen joniserande strålning används.

En person får följa med in som stöd vid behov.

Undersökningstiden.

Möjligt att lyssna på musik.

Undersökningen är smärtfri.

Inga biverkningar har påvisats

Det är viktigt att ligga still.

Kontaktmöjligheter via signalklocka finns. Sjukvårdspersonal kan se 

och höra patient.
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8 Ingen joniserande strålning används.

Tunneln är öppen.

Tunnel är belyst.

Under bildserierna hörs ett knackande ljud.

Undersökningstiden.

Möjlighet att lyssna på musik.

Undersökningen är smärtfri.

Det är viktigt att ligga still.

Inga biverkningar har påvisats

Kontaktmöjligheter via signalanordning finns. Sjukvårdspersonalen

kan både se och höra patient. Det går även att prata med 

sjukvårdspersonalen mellan bildtagningarna.

9 Under bildserierna hörs ett knackande ljud.

Undersökningstiden.

Möjligt att lyssna på musik.  

Det är viktigt att ligga stilla.

6.2 Informationskategorier

Typ av information som fanns i respektive röntgenkliniks informationsmaterial samt hur

pass förekommande varje kategori var framgår av figur 1.

Figur 1. Visar hur pass förekommande de olika informationskategorierna var i 

röntgenklinikernas skriftliga informationsmaterial.
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Utifrån resultat (se figur 1) framgår det att två röntgenkliniker informerar om patienters 

möjlighet till tolk, likaså att en patienten får ha med sig en extra person som stöd.  Tre 

röntgenkliniker i studien informerar om att det ej föreligger några påvisade biverkningar

av en MR-undersökning och fyra röntgenkliniker informerar om att undersökningen är 

smärtfri. Att det inte förekommer någon joniserande strålning i samband med 

röntgenundersökningen framgår av sex röntgenklinikers informationsmaterial. Sju 

röntgenkliniker informerar om vilka kontaktmöjligheter som patienten har med 

vårdgivaren under MR-undersökningen. Att patienten har möjlighet att lyssna på musik 

medan MR-undersökningen pågår framkom i informationsmaterialet för åtta 

röntgenkliniker, likaså information om magnetkamerans ljud. Information om 

betydelsen av att ligga stilla under tiden som MR-undersökningen pågår samt hur lång 

tid som undersökningen beräknas att ta fanns i alla röntgenklinikers 

informationsmaterial.

7.Diskussion

7.1 Metoddiskussion

I studien gjordes ett systematiskt urval geografiskt för de röntgenkliniker som 

kontaktades. Urvalet av röntgenkliniker gjordes av författaren för att minska antalet 

kliniker i studien. Urvalet av röntgenkliniker omfattade flera Landsting med 

röntgenkliniker från både länssjukhus och universitetssjukhus för att kunna få en större 

variation. Röntgenklinikerna kontaktades genom telefon av författaren. Författaren bad 

om att få tala med enhetschefen för att förklara vilken information som behövdes för 

studien. Denna metod gav röntgenklinikerna möjlighet att fråga om syftet med studien 

samt hur resultatet av studien skulle presenteras. Detta minskade eventuella 

missförstånd om studiens syfte och presentation. I samband med kontakten med 

röntgenklinikerna utlovades konfidentialitet genom sifferkodning samt att inga 

informanter skulle komma att namnges. Av dem 15 röntgenkliniker som kontaktades var

det 13 som skickade det utlovade informationsmaterialet vilket gav svarsfrekvensen 

86%. Av dessa ingick nio i studien. Det höga svarsfrekvensen hos röntgenklinikerna för 

att delta i studien kan möjligtvis bero på detta. Författaren ville undersöka vilken typ av 
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information finns i det skriftliga informationsmaterial som skickas ut inför en MR-

undersökning. Innehållsanalysen valdes som forskningsmetod eftersom den anses som 

ett lämpligt angreppssätt vid studier av dokument och texter där man på ett systematiskt 

sätt vill kvantifiera innehållet utifrån kategorier (26). Med hjälp av innehållsanalysen 

skapade författaren först en tabell där innehållet i varje röntgenkliniks 

informationsmaterial fördes in. Utefter denna tabell skapades sedan 12 kategorier som 

presenteras i en figur i resultatet. Enligt Bryman är betydelsen av en fullständig lista 

över alla kategorier som hör samman med en viss dimension viktig eftersom det ger en 

vägledning för hur dimensionen skall tolkas (26). Denna teknik gav författaren struktur i

hur det data som samlats in skulle kunna sammanställas utan att riskera att missa något, 

samt underlättade för författaren att blanda olika data med varandra. 

För att studiens resultat skall bli mer trovärdigt bör det göras fler studier över ett större 

geografiskt område där fler antal sjukhus inkluderas. Denna studie var en 

tvärsnittsstudie. Om denna studie skulle upprepas skulle det vara möjligt att 

röntgenklinikerna uppdaterat sitt informationsmaterial vilket skulle kunna medföra ett 

annat resultat.

7.2 Resultatdiskussion

I resultatet av studien framgår det att två röntgenkliniker informerar om patientens 

möjlighet till tolk. Enligt patientlagen skall den information som lämnas till patienten 

vara anpassad till mottagarens språkliga bakgrund och andra individuella 

förutsättningar, detta för att så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har 

förstått innehållet och betydelsen av informationen (13). Föreligger språkliga hinder för 

patienten är det möjligt att detta försvårar för patienten att förstå och innehållet och 

betydelsen av undersökningen och därför bör denna information förekomma oftare. 

Sex röntgenkliniker informerar patienten om att ingen joniserande strålning 

förekommer, fyra röntgenkliniker om att undersökningen är smärtfri och tre 

röntgenkliniker informerar om att inga påvisade biverkningar har påvisats. Enligt 

studier har inget samband hittats mellan exponering av kortvariga statiska magnetiska 
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fält jämförande dem som skapas hos en magnetkamera och skadliga biologiska 

processer (27). Studier har visat att patienter tror att MR-undersökningen är förenad 

med fara och att maskinen kan åstadkomma skada på dem. Detta bidrar till att skapa oro

och ångest hos patienten (28,29). För att minska patientens oro bör det därför i större 

utsträckning informeras om att MR-undersökningen inte är förenad med någon smärta 

och att inga påvisbara biologiska effekter finns påvisade. Författaren tycker även det 

vore bra om fler röntgenkliniker skriver att ingen joniserande strålning förekommer i 

samband med MR-undersökningen då det inte är säkert att alla patienter är medvetna 

om detta.

Fyra röntgenkliniker informerar om att tunneln i MR-kameran kan uppfattas som trång. 

Vissa patienter har upplevt tunnel i MR-kameran  som trång vilket givit dessa patienter 

en känsla av att vara fången. Detta anses vara en de främsta anledningarna till patienters

känsla av obehag i samband med MR-undersökningen  (30,31). Patientens tidigare 

erfarenheter spelar roll för vilken upplevelse som patienten får av ligga i MR-kamerans 

tunnel . En av deltagarna som hade upplevt obehag förklarade sina reaktioner genom att 

berätta om en episod tidigare som hade påverkat honom djupt och beskriver situationen 

med dessa ord: 

”There were no problems before the scan. I was just thinking of getting rid of the 

headache I have almost constantly. So the machine and all that didn't exist in my 

imagination. And then I came here and there was a big white apparatus and I still 

thought; that's nothing. But I was in an accident many years ago, I was buried alive and

that experience still affects me, which I thought it wouldn't. You know, that was 23 years

ago, so it was a bit strange. I really felt a tremendous stress. I never thought I would 

manage it. I thought: now I will pull myself out. It was such a strong feeling! ” (30).

En annan person i samma studie uppger att han i sitt jobb ofta vistats i trånga utrymmen 

och att det fungerat väl men då han befann sig  i MR-kamerans tunnel beskrevs 

situationen med dessa ord: 

”I felt a touch of panic, or, I have been in narrow spaces lots of times in my job, so – 
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I've been lying under huge filters where you couldn't take a deep breath without feeling 

your chest against the wall, and that worked all right. But now, it was a feeling of panic 

”(30).

Dessa studier visar att det är viktigt att det framgår i det skriftliga 

informationsmaterialet att utrymmet i tunnel kan upplevas som trång. Vissa patienter 

upplever det trånga utrymmet som obehagligt på grund av tidigare erfarenheter men 

problemet verkar även förekomma bland patienter som tidigare inte haft problem med 

trånga utrymmen. 

Fyra röntgenkliniker informerar om att tunnel är belyst.  Bolejko och medarbetare 

skriver i sin studie att en patient tyckte det värdefullt att veta att tunneln i MR-kameran 

är belyst (20). Ytterligare förklaringar om varför det var nyttigt för patienten att vara 

informerad om detta framgick inte i studien vilket gör det svårt att dra några slutsatser 

om betydelsen av den informationen. Fem röntgenkliniker i studien har skrivit att tunnel

är öppen i sitt informationsmaterial. Författaren fann inga studier där sambandet av 

denna information och patientens upplevelse av MR-undersökningen påvisats.

Det framgår av alla röntgenklinikers informationsmaterial att det är möjligt att lyssna på

musik under MR-undersökningen samt hur långt tid undersökning kan antas att pågå. 

Studier har visat att musik är en bra kognitiv strategi för att få patienten att tänka sig 

bort från undersökningen (30,22,32). Enligt Törnqvist och medarbetare är det även 

viktigt för patienten att veta hur långt tid undersökningen tar för att dem ska känna att 

dem har kontroll över situationen (22). Patienten tappar  tidsuppfattningen inne i 

maskinen vilket bidrar till att de upplever att undersökningen tar långt tid (30). En del 

patienter använder musiken till hjälp för att få en uppfattning om tiden. Detta görs 

genom att hålla reda på antalet låtar som de lyssnar på (22). 

Sju röntgenkliniker i studien informerar om att patienten har möjlighet till kontakt med 

sjukvårdspersonal under MR-undersökningen. Vilka dessa kontaktmöjligheter är i 

specificeras olika i röntgenklinikernas informationsmaterial (se tabell 1). Exempelvis 

skriver röntgenklinik tre att ”kontaktmöjlighet med sjukvårdspersonal finns” medan 

röntgenklinik åtta skriver ”Kontaktmöjligheter via signalanordning finns. 

17



Sjukvårdspersonal kan både se och höra patienten. Det går även att prata med 

sjukvårdspersonalen mellan bildtagningarna”. Studier visar att patienten tycker att det är

väldigt viktigt att veta att signalklockan kan användas för att få kontakt med 

sjukvårdspersonalen (22, 30,20). Patienter har även känt sig säkrare då de vetat att 

sjukvårdspersonalen kan iaktta dem under tiden de befinner sig i MR-kameran (30). 

Två röntgenkliniker informerar om att en extra person kan vara med patienten i 

undersökningsrummet som extra stöd. Studier har visat att denna typ av stöd uppskattas 

bland patienterna (20,22). Att någon anhörig eller sjukvårdspersonal är närvarande med 

dem i undersökningsrummet under tiden som MR-undersökningen pågår får dem att 

känna sig mindre ensamma vilket leder till att dem känner att det är lättare för dem att 

slappna av (22).

Dessa studier visar att det krävs detaljerad information om vilka kontaktmöjligheter som

patienter kan ha med sjukvårdspersonalen under MR-undersökningen. Fler 

röntgenkliniker borde informera om möjligheten till en extra person i 

undersökningsrummet som stöd, då detta visat sig ha positiv effekt för patienten. 

Alla röntgenkliniker i studien informerar om att det är viktigt att patienten ligger stilla. 

Funk och medarbetare visar i sin studie att patienter tycker det kan vara svårt att ligga 

still under undersökning. Detta kan exempelvis bero på värk eller att en del patienter 

upplever situationen som outhärdlig. En patient i studien beskrev att han härdade 

igenom undersökningen trots att han hade smärta i rygg och huvudet. Anledningen till 

att han inte berättade detta för röntgensjuksköterskan var för att han fruktade att behöva 

komma tillbaka och genomföra undersökningen igen (31).

Om patienten har ont på grund av smärta kan smärtlindring ges till patienten. Det gör 

undersökningen bekvämare och lättare att genomföra för patienten (22). En annan 

åtgärd som går att vidta är att erbjuda patienten stöd under knäna vilket har visat sig 

vara effektivt för att lindra smärtan i ryggen (20,31). Författaren tror att informationen 

ökar sannolikheten att patienter med svårigheter att ligga stilla talar om detta för 

vårdpersonalen vilket gör det lättare att individanpassa vilka omvårdnadsåtgärder som 

krävs för MR-undersökningen.
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Åtta av nio röntgenkliniker i studien informerar om magnetkamerans ljud. Harris 

medarbetare skriver i sin studie att en av de faktorer som uppfattas som mest obehagliga

för patienten är ljudet från MR-kameran (33). Ljudet från MR-kameran känns 

egendomlig för patienter för att det inte liknar något annat ljud som de är vana vid (30). 

Patienter har jämfört MR-kamerans ljud med  ljudet av en tryckluftsborr, ljud från 

kollision, alarm klocka till ett ljud som skulle kunna väcka djävulen. Vissa patienter har 

upplevt dessa ljud som smärtsamma överväldigande ljud. Ytterligare ett problem som 

ljudet kan skapa är att det kan försvåra kommunikationen mellan patient och vårdgivare 

då instruktioner skall ges under MR-undersökningen. Trots att hörselkåpor används 

anser vissa patienter att dessa inte avskärmar ljudet från MR-kameran helt (31). Dessa 

studier visar att vetskapen om magnetkamerans ljud påverkar vilken upplevelse 

patienten får av MR-undersökningen och därför är det bra att denna information 

förekommer i åtta röntgenklinikers informationsmaterial. 

8. Förslag till framtida förbättringar

Bolejko och medarbetare visade i sin studie att skriftlig förberedande information i form

av en broschyr som patienten fick inför MRI undersökningen utöver den vanliga 

informationen som gavs från röntgenklinikerna bidrog till lättare förberedelse och bättre

förståelse om undersökningen. Rädslan hos patienten minskade vilket underlättade 

samarbetet mellan röntgenpersonalen och patienten (20). Dessa broschyrer skulle kunna

vara ett tillägg i förmedlandet av den skriftliga informationen inför 

röntgenundersökningar. Författarens förslag är att komplettera det skriftliga 

informationsmaterialet som skickas hem till patienten inför MR-undersökningar med en

vidarehänvisning till vårdguiden hemsida på internet. Vårdguiden har på sin hemsida 

sammanställt fakta om MR-undersökning. Här förklaras bland annat vilka förberedelser 

som krävs, vilka obehag som kan uppstå i samband med undersökningen samt att det 

visas hur MR-undersökningen går till genom en demonstrationsvideo (34). Enligt Inera 

(det företag som ansvarar för 1177.se har webplatsen 2,5 miljoner besökare varje 

månad. Av dessa letar 95 procent efter sjukdomsrelaterad information eller nyttjar sidan 
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”frågeavdelningen” vilket visar på sidans popularitet (14). Bland de nio röntgenkliniker 

som ingår i studien är det endast två som länkar till vårdguidens länk på sin hemsida. 

Ingen av de röntgenkliniker som ingår i studien hänvisar om förslag till ytterligare 

internetbaserad information i det skriftliga informationsmaterialet. I en studie av Karen 

och medarbetare var syftet att undersöka hur många patienter som som ägde eller hade 

tillgång till en dator med internetkapacitet. Syftet med studien var även att undersöka 

om patienter var intresserade av att få tillgång till användbar information om 

förberedelser inför och genomförandet av olika radiologiska undersökningar på internet.

Bland dem som patienter som hade tillgång till en dator med internet var det 83 procent 

som uppgav att de skulle nyttja en sådan webplats (35). Idag används internet för att ge 

förberedande information till patienter som skall genomgå en radiologisk undersökning,

exempelvis RadiologyInfo.org (30). Författaren har inte funnit någon motsvarande 

svensk sida eller några studier som undersöker vilken inverkan en webbaserad 

informationssida likt RadilogyInfo.com skulle ha på patienter. Författaren tycker att det 

borde utvecklas en svensk webbsida med information om olika radiologiska 

undersökningar. Det skulle vara intressant att forska om en sådan hemsida skulle kunna 

hjälpa till att öka patienternas kunskap inför olika radiologiska undersökningar.

9.Slutsats

Syftet med studien var att undersöka det skriftliga informationsmaterial som patienten 

får inför en MR-undersökning bland nio röntgenkliniker i Sverige. Resultatet av studien 

visade att det förekommer både likheter och skillnader gällande innehåll och mängden 

information i röntgenklinikernas informationsmaterial. Några generella slutsatser är 

svåra att dra då studien innehåller ett begränsat antal röntgenkliniker. Studien skulle 

möjligtvis kunna tillägga ny kunskap om vikten av vilken slags informations som bör 

vara inkluderad i det skriftliga informationsmaterial som skickas till patienten inför en 

MR-undersökning och på så sätt kunna vara en del av en förbättringsprocess för att 

kunna öka patienters kunskap om hur en MR-undersökning går till. 
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