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ABSTRAKT 
Magnetresonanstomografi (MR) har blivit allt vanligare för både barn och vuxna, då det är en 

smärtfri och strålfri undersökning. En MR-undersökning kan verka skrämmande för ett barn 

och vara krävande då undersökningen ofta tar lång tid. När barnet inte ligger stilla vid 

undersökningen försämras bildkvaliteten och rörelseartefakter uppstår. De barn som inte 

klarar av att ligga stilla får göra undersökningen under sedering eller anestesi då det är en 

förutsättning för att få diagnostiska bilder. Syftet med denna uppsats var att se vilken effekt de 

hjälpmedel som finns har för barn som ska genomgå en magnetkameraundersökning utan 

anestesi eller sedering. En litteraturstudie har gjorts som innefattar 11 vetenskapliga studier 

som analyserats med hjälp av fyra olika teman; Information, visuella hjälpmedel, mock-

scanner och lekterapeut. Slutsatsen visar att en kombination av dessa hjälpmedel kan hjälpa 

barnet att genomgå en magnetkameraundersökning utan sedering eller anestesi. 
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Anestesi, barn, förberedelser, hjälpmedel, information, lekterapeut, magnetisk 
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INLEDNING 
 
Magnetresonanstomografi (MR) har blivit allt vanligare för både barn och vuxna, då det är en 

smärtfri (1) och strålfri undersökning (2). MR används till att diagnostisera hjärna och 

ryggmärg, men även till thorax- och bukundersökningar (1). En MR-undersökning tar ofta 

lång tid och kan vara väldigt påfrestande för ett barn, både psykiskt och fysiskt (3) då varje 

undersökning tar mellan 20 till 90 minuter (1) . Undersökningsrummet upplevs ofta 

främmande och inte särskilt inbjudande för barnet då rummet kan sakna färger och former och 

innehålla mycket medicinsk utrustning (3). 

 

Som röntgensjuksköterska är det viktigt att informera om undersökningen så att barnet är väl 

medvetet om vad som ska göras. Det är även av stor vikt att stegvis berätta händelseförloppet 

och låta barnet ställa frågor. För att en radiologisk undersökning ska bli så bra som möjligt 

krävs en god relation till barnet och föräldern. Enkel information bör ges utifrån barnets ålder 

och mognad, barnet och föräldern bör båda vara delaktiga. ”I enlighet med FN:s 

barnkonvention ska barnets röst och åsikt beaktas i förhållande till dess ålder och mognad” (4, 

s.47).  

 

BAKGRUND 

Magnetresonanstomografi 

Människans kropp består till två tredjedelar av vatten. Alla vävnader och organ i kroppen 

innehåller vatten som i sin tur innehåller väteatomer (2). Vid MR-undersökningar utnyttjas 

väteatomernas magnetiska egenskaper. När väteatomerna befinner sig i ett yttre magnetfält 

agerar de som magneter. För att det ska bli en signal sänds en radiopuls in i kroppen. 

Atomkärnorna absorberar då energi och frigör en signal. En spole placeras vid det organ som 

ska undersökas för att signalen ska kunna detekteras och magnetfält med olika styrkor 

används för att lokalisera signalen. Under tiden bildtagning pågår uppstår ett bankande ljud, 

det kommer från att gradienterna stängs av och slås på (8). 

Barn och magnetkameran idag 

Barn genomgår radiologiska undersökningar dagligen, det kan bero på en akut skada, en 

utredning eller ett sjukdomstillstånd. På de flesta röntgenavdelningar ska film, böcker, papper 

och pennor kunna vara tillgängliga så barnen får något annat att tänka på än sin eventuella oro 
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för undersökningen. Det är bra om det finns ett informationshäfte om undersökningen som 

föräldrar och barn gemensamt kan titta i. Barnet får även ha med sig egen musik att lyssna på 

under tiden. För att inte skapa rädsla hos barnet är det viktigt att undvika ord som, göra ont, 

sticka, får jag låna din arm och så vidare (4).  

 

För att barnet ska känna mindre rädsla och bli så tryggt som möjligt inför en MR-

undersökning erbjuds barnet och föräldrarna ett besök i magnetkamerarummet där de får 

träffa personalen och se magnetkameran (4). På en del sjukhus finns lekterapeuter och även 

en mock-scanner. En lekterapeut förbereder och leker med barnet före och under 

undersökningen. En mock-scanner är en slags miniatyr av magnetkameran i leksaksformat 

som barnen kan öva i inför den kliniska undersökningen. Filmvisning kan erbjudas som gör 

det möjligt för barnen att se på film via en skärm, antingen genom en spegel som sitter på 

huvudspolen eller via prismaglasögon (3). 

Kommunikation inför radiologisk undersökning 

Att kommunicera i en miljö med radiologiska undersökningar innebär att framföra 

information med precision, att uttrycka sig tydligt. Attityd, sinnesstämning eller åsikter visar 

sig ofta i kroppsspråket då uppförandet är det som uttrycker respekt som får det sociala 

samspelet att fungera (9). 

Kommunikation med barn i olika åldrar  

Ålder är en faktor som spelar in i barns kommunikation. Nedan förklaras barns 

kommunikationsnivå från att de är sex månader till 18 år. 

6 månader till 3 år  

Lek och småprat kan avleda barnet. De reagerar starkt på separation från förälder och är rädda 

för smärta. Fasta rutiner är viktigt för barnet då de kan reagera starkt på brutna rutiner eller 

förluster (3).  

Förskolebarn 3 till 5 år  

Barn i denna ålder förstår enklare förklaringar och instruktioner (3), de visar på en ökad 

självständighet och kan samarbeta. Dessa barn kan vara rädda att förlora kontrollen över sig 

själva och behöver göra egna val, mer än vuxna (9). De kan avledas med prat under 

undersökningen och det är viktigt att barnet får beröm (3). Denna åldersgrupp har även en 

kort koncentrationsförmåga, vilket gör det mer effektivt att visa barnet vad som kommer att 

ske än att verbalt förklara (9). 
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Skolåldern 6 till 12 år  

Barn i denna ålder kan tänka logiskt och det går att ge konkret information om 

undersökningen, det är viktigt att ge specifik information om de kroppsdelar som kommer att 

vara påverkade (9). Barnet kan vara blygt om det behöver klä av sig. Småprat kan avleda, och 

det är viktigt med beröm (3). Ärlighet är bra och barnet ska få veta om det kommer att göra 

ont eller kännas obehagligt någon gång under undersökningen. Även om dessa barn har längre 

koncentrationsförmåga så är det ändå bra att fortsätta visa istället för att endast förklara hur 

undersökningen kommer att gå till (9). 

Ungdomar 13 till 18 år  

Ungdomar i tonåren är känsliga. Även om de agerar mycket som vuxna personer under 

normala omständigheter så kan de bli rädda och förvirrade och återgå till ett mer omoget 

beteende vid orosfyllda moment. Det är således viktigt att visa empati om tonåringen tappar 

kontroll över sina känslor (9). 

Stress hos barnet 

Känner sig barnet inte tryggt kan stress lätt uppstå. Stress hos både barn och förälder kan te 

sig på olika sätt. Det kan bland annat visa sig som oro, rädsla, aggressivitet, framfusighet eller 

regression. Miljön som till exempel en stor spruta eller peang på ett undersökningsbord kan se 

skrämmande ut för barnet och skapa oro för att kroppen ska skadas i undersökningen. Om 

miljön skapar otrygghet kan barnet även regrediera och till exempel börja prata bebisspråk 

eller inte kunna klä på eller av sig själv även fast barnet egentligen kan det (3). 

Stress hos vårdnadshavaren 

Föräldrar som är oroliga har en tendens att bete sig aggressivt eller framfusigt, vilket 

Tjönneland och Lagesen förklarar genom att det i vanliga fall är de som har kontroll och att 

det vid undersökningstillfället istället är röntgensjuksköterskan som har det. Det är således 

viktigt att förstå dessa faktorer och hur det påverkar barnet eller föräldern för att veta vad som 

utlöser denna stress för att medvetet kunna förebygga den med olika metoder (3). 

Barnanestesi  

Barn som inte är samarbetsvilliga och inte kan ligga stilla så att en MR-undersökning kan 

utföras får ofta någon form av anestesi (3). De tillbud som sker vid anestesi sker oftast vid 

fullt friska barn och komplikationer är vanligast vid spädbarnsanestesi. Risker med anestesi är 

bradykardi och ibland allvarlig cirkulationspåverkan. Det är även viktigt att vara noggrann vid 

dosering av läkemedlen då barn har små syrgasreserver och hög metabolism som gör att 
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hypoxi kan uppkomma och orsaka luftvägsproblem. Det är patientens tillstånd, typ av 

undersökning och behovet av kompletterande åtgärder som bestämmer om patienten ska ges 

anestesi eller sedering (6). 

Kommunikation inför sövning 

Under de senaste 40 åren har det skett stora förändringar för barn som ska sövas. Före 1980-

talet lades barnen in dagen före ingreppet, då fanns det en möjlighet för barnet att lära känna 

personalen. Idag ser det annorlunda ut då barnet kommer till sjukhuset någon timma före 

barnet ska sövas. Det innebär ett kort möte mellan personal och barnet, vilket gör att 

personalen måste ge ett förtroendefullt intryck redan från början. Det är viktigt att prata till 

barnet, istället för föräldern, och visa för barnet hur viktig hon eller han är (4). 

Anestesipersonalens bemötande blir därför viktigt för barnet som ska sövas. Allt behöver inte 

sägas men att lura barnet är aldrig rätt. Det som med fördel kan göras är att byta ut negativt 

klingande ord till roligare ord. ”Lustgas” kan bytas ut mot ”skrattgas” till exempel. All 

praktisk information som tidsaspekter, hur det kommer att gå till, vilka som ska närvara är 

väldigt viktigt för barnet och den anhörige. Video, fotoböcker och tidigare besök på 

avdelningen kan underlätta inför proceduren (6). 

Samarbete med barnet 

Röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning skildrar att patientens eller närståendes talan 

ska föras av röntgensjuksköterskan vid behov och önskemål. Ur ett etiskt perspektiv är 

förtroende och tillit viktigt i den bemärkelsen att det upprätthålls av röntgensjuksköterskan 

(10). 

 

Förskolebarns interaktion med röntgensjuksköterskan har en väsentlig roll vid olika 

medicinska procedurer. För att nålproceduren ska lyckas behöver röntgensjuksköterskan ge 

stöd och ha en barnvänlig attityd. EMLA-plåster har underlättat för barn att klara nålstick då 

det bedövar hudområdet där plåstret suttit. Att sitta på huk, ha samma ögonhöjd, stötta barnet 

och blåsa såpbubblor har visat sig vara ett bra sätt att distrahera yngre barn. Andra saker som 

barnet kan få göra är att assistera genom att hålla ett instrument, ta bort sina plåster och trycka 

på knappar. Utöver det så går det att använda sig av lekfulla och fantasifulla beskrivningar 

och historier om de olika medicintekniska produkterna, till exempel att kalla portnålen för en 

fjäril eller sina blåa handskar för häxhandskar. På så sätt så gör röntgensjuksköterskan sakerna 

levande för barnet och omgivningen kunde på så sätt förvandlas lite till en sagovärld (6). 

Ömhetstermer, beröm och uppmuntran är en stor del av det arbetet som kan göras för att få 
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känslomässig kontakt med barnet. Det som distraherar barn från rädsla, smärta och obehag är 

lekfullhet, distraherande aktiviteter, fantasifullhet och skämt. Det är också viktigt med 

småprat under tiden och att hela tiden ge små kommentarer till barnet (6).  

PROBLEMFORMULERING 
På MR-bilder kan rörelseartefakter uppkomma om patienten rör sig under bildtagningen. 

Artefakterna ses som en suddig skugga vilket försvårar diagnostiken (1,5). De barn som inte 

klarar av att ligga stilla får ofta göra undersökningen under anestesi eller sedering (1). Det 

finns två olika typer av metoder för att söva barn; anestesi och sedering. Anestesi ger nedsatt 

vakenhetsgrad men kan även ge delvis eller ett totalt bortfall av reflexerna, patienten får då 

svårigheter att upprätthålla fri luftväg och andningsdrivet kan försvinna. Sedering minskar 

vakenhetsgraden, precis som anestesi (5). Målet med sedering är att få patienten att ligga stilla 

på undersökningsökningsbordet (6). Propofol är idag ett av det mest använda anestesimedlet 

inom medicin, men det orsakar även smärta vid injicering, vilket är den vanligaste negativa 

effekten. Ungefär 85 % av alla barn som får Propofol upplever smärta vid injektionen (7). 

Eftersom det finns risker med sedering och anestesi vill vi undersöka vad det blir för effekt av 

de hjälpmedel som finns för barn som ska genomgå en magnetkameraundersökning utan att 

sövas. 

SYFTE 
Vad blir effekten av de hjälpmedel som finns för barn som ska genomgå MR-undersökning 

utan anestesi eller sedering? 

METOD 
Denna uppsats är en litteraturstudie som omfattar 11 vetenskapliga studier. En 

litteraturöversikt ska vara systematisk och syftet med studien, inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara tydligt formulerade för att inte slumpen eller egen godtycklighet 

ska kunna påverka resultatet. En kvalitetsgranskning av de artiklar som söks fram och valts att 

ingå i studien har skett (11). 

URVAL 
De databaser som användes var Cinahl och Pubmed för att få fram vetenskapliga studier som 

behandlade ämnet. Söktermerna som användes vid sökning i båda databaserna var: ”MRI”, 
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”Pediatric”, ”Nursing”, ”Children”, ”Anesthetics”, ”No sedation”, ”Mock”, ”Prepare” och 

”Preparation”. En kombination av dessa olika sökord gjordes vilket redovisas i tabell I och II.  

Inklusionskriterier 

Studierna skulle vara max 10 år gamla, skrivna på engelska och inkludera barn och MR. 

Exklusionskriterier 

Reviewstudier och de som endast behandlade nyfödda eller vuxna som skulle genomgå 

radiologiska undersökningar valdes bort.  

DATAINSAMLING 
Först lästes alla titlar efter sökningar med de inklusionskriterier som valts. Det var därefter 35 

titlar som passade in på vår uppsats syfte som därefter valdes ut. Efter att abstrakt lästs i dessa 

valdes därefter 20 studier ut till urval 1 enligt de exklusionskriterier som nämnts ovan. Till 

urval 2 valdes nio studier ut efter att hela studien lästs och de studier som var review valdes 

bort. De studier som slutligen valts ut redovisas i bilaga 1 under rubriken artikelmatris. 

Tabell I. Sökresultat i CINAHL 

Datum Databas 
CINAHL 

Sökord Träffar Titel-
urval 

Urval 1 Urval 2 

240216  MRI+Pediatric+Nursing 13 8 3 0 
240216  MRI+Children+Nursing 15 1 1 1 
240216  MRI+Anesthetics+Pediatri

c 
11 4 0 0 

240216  MRI+Pediatric+No 
Sedation 

7 0 0 0 

240216  MRI+Mock 6 2 1 1 
240216  MRI+Children+Prepare 1 1 1 1 
240216  MRI+Children+preparatio

n 
10 2 2 2 

 
 

Tabell II. Sökresultat i PubMed 
 

Datum Databas 
PubMed 

Sökord Träffar Titel-
urval 

Urval 1 Urval 2 

240216  MRI+Pediatric+Nursing 39 1 0 0 
240216  MRI+Children+Nursing 74 1 0 0 
240216  MRI+Anesthetics+Pediatri

c 
177 3 3 1 

240216  MRI+Children+Prepare 17 1 1 1 
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240216  MRI+Children+preparatio
n 

88 3 3 1 

240216  MRI+Pediatric+No 
Sedation 

204 2 2 0 

240216  MRI+Mock 50 6 3 1 
 

Utöver detta hittades två studier i en bortvald studies referenslista (12,13).  

 

Kvalitetsgranskning  

De studier som valdes ut till denna litteraturstudie kvalitetsgranskades utifrån en mall 

utformad av Forsberg och Wengström. Granskningsmallen modifierades för att passa denna 

studie då punkten powerberäkning valdes bort. De studier med hög eller medelhög kvalitet 

valdes i första hand ut, men även de studier som bedömdes ha relativt låg kvalitet 

inkluderades. Tre stycken studier bedömdes ha relativt låg kvalitet, tre studier med medelhög 

kvalitet, och fem studier med hög kvalitet (14). 

Dataanalys  

En integrerad analys har gjorts för att kunna presentera resultatet på ett överskådligt sätt enligt 

Kristenssons analysmodell. Författarna har läst studierna som valts ut och identifierat de 

likheter och olikheter som finns mellan dessa. Fyra olika teman som uppdagat sig i studierna 

valdes ut till resultatet (15).  

Etiska överväganden 

Alla studier som inkluderats i denna studie är etiskt granskade eller granskade av lokala etiska 

kommittéer. Då denna uppsats är en litteraturstudie kan detta väcka etiska frågor. Författarna 

kan ha begränsade kunskaper i engelska och metoden som använts för att ge en korrekt 

bedömning av de studier som inkluderats i denna litteraturstudie. Feltolkningar finns också 

som en riskfaktor (11).  

RESULTAT 
Resultatet presenteras med fyra olika teman: 

• Information 

• Mock-scanner 

• Visuella hjälpmedel 

• Lekterapeut 
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Information 

Detaljerad information om MR-undersökningen underlättade för barn att genomföra 

undersökningen utan anestesi och sedering (16,17,18) och information är en viktig del vid 

förberedelserna för barnet (12,13,19,20,21,22,23,24). 

 

Föräldrar som fick utförlig information om sitt barns undersökning och anestesi, var mindre 

oroliga än föräldrar som fick mindre information om undersökningen. Den utförliga 

informationen bestod av information om risker, anestesimedlet och övervakningen under 

anestesin. Den grupp som inte fått denna utförliga information var mer orolig. Enligt Güzel et 

al. kom de också fram till att det är viktigt att det finns tid till att besvara frågor inför 

undersökning då det kan öka föräldrars förtroende till personalen och minska deras oro (16). 

Både barn och föräldrar upplevde att personalen spelade en viktig roll i 

undersökningsrummet; att de hade positiv attityd och pratade med barnet och inte åt barnet. 

Oro skapades då barn inte visste hur en MR-kamera såg ut. Föräldrar upplevde oro då de fått 

för lite information före undersökningen. Barnet fick även information om att de när som 

helst kunde avbryta undersökningen genom att trycka på den larmknapp som de fått i handen 

(17). En korrelation fanns mellan ungdomars sätt att ta emot information om behandlingen 

och deras grad av förtroende och ångest. Ungdomar som var mindre oroliga visade sig vara 

mer samarbetsvilliga (18). 

Mock-scanner  

Genom användandet av mock-scanner har behovet av anestesi minskat i alla åldersgrupper tre 

till 13 år och minskat påtagligt för barn i åldrarna tre till åtta år. I den senare åldersgruppen 

var användandet av anestesi 16,8 % lägre i mock-gruppen jämfört med den grupp som inte 

använt mock-scanner (20). Etthundratrettiofyra barn i åldrarna fyra till 16 år genomgick en 

mock-övning, kriterierna var att ligga still i fem minuter för att anses godkänd. Av 134 barn 

klarade 120 mock-övningen, av dessa 120 barn genomgick 117 en klinisk MR. Antalet barn 

som klarade undersökningen var 110 stycken (21). I De Bie et als studie fick barnen före 

undersökningen lyssna på olika sekvenser för att bekanta sig med MR-ljudet och därefter 

ligga ner i mock-scannern med hörlurar och kuddar för att öva. När barnet legat stilla i fem 

minuter blev det godkänt. Det var 90 barn i åldrarna tre till 14 år som genomgick en mock-

övning, det var 85 barn som klarade mock-övningen och genomgick en klinisk MR. Av dessa 

85 var det fyra som inte hade godkända diagnostiska bilder (22). I en annan studie (24) övade 

226 barn i en mock-scanner, varav 222 stycken gick vidare till en klinisk MR efter att ha 
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klarat mock-övningen. Det fanns möjlighet för barnet att titta på film under undersökningen. 

Barnen var mellan fyra och 10 år och fick göra två undersökningar, det var 173 barn som fick 

godkända diagnostiska bilder vid första undersökningen och 206 barn som blev godkända vid 

andra undersökningen (24). I Cahoon et als studie fick barn som var bedömda att ha 

svårigheter att följa instruktionerna genomgå en förberedelse i en mock-scanner tillsammans 

med en lekterapeut. I den kliniska MR-undersökningen fick 88,3 % av 205 barn godkända 

diagnostiska bilder (13). 

Visuella hjälpmedel 

Att se på film och lyssna på musik underlättade för barnen under MR-undersökningen 

(12,17,20,21,22,24). I två studier fick barnen som övade i mock-scannern även lyssna på 

förinspelade ljud på hur den riktiga magnetkameran låter som förberedelse inför den kliniska 

undersökningen (20,24).  

 

En applikation till mobiltelefoner har utvecklats som ett spel och bildspel med en lekterapeut 

till hjälp. Det finns även förberedelsevideos, bilder och beskrivningar av olika radiologiska 

undersökningar. Det går ut på att barnen ska spela och ha kul med potentiella orosmoment. 

Applikationen bygger på att ge mer information till barnen och på ett lekfullt sätt hjälpa dem 

att genomföra olika radiologiska undersökningar. I applikationen används olika karaktärer 

och moment som senare under undersökningen kan användas för både personal och föräldrar 

att referera till under tiden undersökningen pågår. MR-delen i spelet betonar kameran och det 

höga ljudet. Applikationen testades på barn mellan fyra till åtta år genom observationer. 

Spelen modifierades och mer information och instruktioner lades till för att förbättra de så att 

barn lättare skulle förstå spelen (19). I en studie skickade sjukhuset istället hem material till 

barnets familj, som bestod av en video som beskriver MR-miljön och ljudet från MR-

kameran. Det skickades även med en broschyr som beskriver ett spel, där det går ut på att 

ligga stilla som en staty (24). Barnet fick också en sagobok med bilder av ett barn som gjort 

en riktig MR-undersökning. Barnet får bekanta sig med MR-miljön, föräldern får hålla på 

barnets ben för en fysisk kontakt (21). I Khan et als. studie användes MR-goggles, speciella 

scanners och DVD-skärm. Frekvensen av använd sedering granskades för hela gruppen men 

även enskilt för de olika åldrarna. Året som programmet initierades gjordes 3615 CT- och 

2996 MR- undersökningar på barn under sju år. MR-undersökningarna minskade det första 

året från 88,8% till 52,8% av undersökningar med sedering av barn under sju år. CT minskade 

från 27,1% till 14,9%. Alla individuella åldersgrupper under sju år minskade även signifikant 
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var för sig, förutom sexåringar i CT-gruppen (12). 

 

En studie undersökte en fotobok som förberedelsemetod för barn som skulle genomgå en 

MR-undersökning (23). I Cahoon et als studie användes en berättelsebok som en del av 

förberedelserna (13). Studien av Hartman et al. som endast använde en fotobok som 

förberedelsemetod inkluderade 50 barn i åldrarna sju till 12 år som indelades i två grupper, en 

kontrollgrupp och interventionsgrupp med 25 barn i vardera. De som var i 

interventionsgruppen fick en fotobok med lättläst text. Barnen fick själva bedöma hur pass 

oroliga de var inför undersökningen i båda grupperna. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp vad gäller oro eller stress (23). 

 

Lekterapeut 

Lekterapeuter är personal med specialistkompetens inom pediatrik (22) och rollen är att 

förbereda, coacha, distrahera och stödja barnen med målet att öka sannolikheten att barnet 

skulle kunna samarbeta under en MR-undersökning utan sedering (11). En lekterapeut 

användes som stöd vid undersökningen och gav positivt resultat med minskat antal 

undersökningar som krävde anestesi eller sedering (12,13,19,21,22). Lekterapeuten kunde 

även vara med under mock-övningen och bedöma oron hos barnen både före och efter 

övningen (13). Föräldern fick också möjlighet att närvara i övningen som lekterapeuten höll i. 

Först fick barnet sitta bredvid mock-scannern och sedan fick de lägga sig i den med hörlurar 

och kuddar (22). I studien av de Amorim e Silva et al. nämns bara lekterapeuten som en del 

av MR-personalen (21).  

DISKUSSION 
 

METODDISKUSSION 
 

Författarna till denna uppsats hade för avsikt att använda studier som var etiskt granskade. Av 

de 11 studier som använts var sex stycken granskade av en etisk kommitté (13,16,17, 

20,21,22), en studie var godkänd av en granskningsnämnd (24), och i fyra stycken fördes ett 

etiskt resonemang (12,18,19,23). Studier som endast förde ett etiskt resonemang inkluderades 

trots att författarna var medvetna om bristerna (11).  
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Granskningsmallen av studierna har modifierats något för att kunna passa in på utvalda 

studier. Poäng sattes på de punkter i granskningsmallen och studierna fick då ett slutligt värde 

som sedan resulterade i hög, medelhög eller relativt låg kvalitet (14). Om inte en välgjord 

systematisk översikt gjorts är det stor risk att resultatet grundas på studier som författaren 

känner till och som hänger ihop med författarens egna teorier och åsikter (11).  

 

RESULTATDISKUSSION 

Information 

Sjukvårdspersonalens bemötande var en viktig faktor som hade stor betydelse för barnet. En 

förälder uttryckte att det var av största vikt att personalen var trevlig och det som fick 

föräldern att känna sig lugn och trygg var att personalen pratade med barnet och inte åt barnet 

(17). Detta menar även Söderbäck, att det är viktigt att personalen ger ett förtroendefullt 

intryck från första början och att det är viktigt att inte prata till barnets förälder, utan inkludera 

barnet i samtalet (4). I Gårdlings studie fick barnen en larmknapp i handen under 

undersökningen som skapade en trygghet då de själva kunde ha kontroll över om 

undersökningen skulle fortgå eller inte (17), vilket även impliceras i den yrkesetiska koden för 

röntgensjuksköterskor där alla patienters önskemål ska respekteras (10).  

 

Gårdling et al. beskrev att en pappa till en nioårig pojke hade beskrivit för sonen att han skulle 

komma att åka igenom en tunnel. Pojken ansåg att det inte stämde eftersom han låg stilla i den 

(17). Detta är ett exempel på hur viktigt det är att informationen sker på barnets 

kommunikationsnivå och att ärlighet är väldigt viktigt för barn i denna åldersgrupp (9). 

 

I en miljö med radiologiska undersökningar behöver information framföras med precision, att 

attityd och sinnesstämning visas i kroppsspråket hos personalen (9) vilket gör det viktigt som 

röntgensjuksköterska att ge rätt och tillräcklig information. Uteblir denna information kan det 

resultera i oro och stress bland patienter och föräldrar då de som fått mindre information var 

mer oroliga (16). Föräldrar som är oroliga har en tendens att bete sig aggressivt, möjligtvis för 

att föräldrarna inte längre har kontroll över situationen eftersom röntgensjuksköterskan istället 

har det (3). 
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Tabak et al. visar ett samband mellan ungdomars sätt att hantera saker och den information de 

fått, samt hur oroliga de var. Ju oroligare de var desto mindre samarbetade ungdomarna. Detta 

visade på att om ungdomarna fick mer information om både undersökningen och varför det 

var bra för dem att genomgå den, så gick undersökningen smidigare och samarbetet blev 

bättre (18). Detta nämner Ehrlich är viktigt då ungdomar vid ett orosfyllt moment lätt kan 

återgå till barnsligare beteende och bli rädda och förvirrade (9). 

Visuella hjälpmedel 

Att använda sig av olika distraktionsmetoder som att lyssna på musik vid undersökningen, 

titta på film och även belöningssystem gav positivt resultat, även att barnen fick en stickers 

efter varje avklarat moment (22). Som Tjönneland och Lagesen nämner är det viktigt att barn, 

främst i åldern tre till fem år, får mycket beröm för att få dem att lyckas med en undersökning 

(3). Detta bekräftas även av Halldin och Lindahl att barn behöver beröm för att skapa en 

känslomässig kontakt till sjuksköterskan som underlättar proceduren (6). Stickers blir i detta 

fall ett slags beröm som får barnen att möjligtvis kämpa ytterligare. Barnen har möjlighet att 

använda MR-goggles, DVD och musik som gör att dem kan distraheras både visuellt och 

genom att lyssna (12). Barnen kan uppleva mindre smärta och rädsla genom lekfullhet och 

distraktion (6,12,17,20,21,24). 

 

Hartman et al. använder en fotobok som hjälpmedel till en grupp barn, medan 

kontrollgruppen inte får någon fotobok alls. Resultatet visar ingen skillnad i barnens orosnivå 

(23). Det skulle kunna ha att göra med att barnen själva får fylla i ett frågeformulär om hur 

pass oroliga de är, både före och efter undersökningen. Barnen har inte den förmågan att 

kunna bedöma hur pass oroliga de är på en skala, vilket skulle kunna förklara resultaten.  

Cahoon et al. visar i sin studie att barn och föräldrar får information om MR-undersökningen, 

barnet förbereds därefter med en fotobok innan barnet får lägga sig i mock-scannern (13). Det 

går inte att dra slutsatsen om endast fotoboken ger något positivt utslag då den inte ger något 

signifikant positivt resultat i studien av Hartman et al (23) och där fotoboken i studien av 

Cahoon et al. bara är en del av förberedelserna (13). 

 

I studien av Williams et al. beskriver författarna hur applikationen ska hjälpa barn att 

genomgå olika diagnostiska undersökningar (19). På så sätt kan barnet relatera till en 

sagovärld precis så som Halldin och Lindahl beskrivit, att det är ett framgångsrikt sätt att 

kommunicera med barn. Negativa, nya eller skrämmande ord som MR-kameran kan bytas ut 
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mot ”rymdraketen” eller något sagoliknande som de också använder i applikationen. Lindahl 

och Halldin beskriver även hur viktigt det är med informationen till barnet och föräldrarna 

såsom bilder, böcker och videos (6). Applikationen som är gratis till både Iphone och Android 

kan laddas hem och innefattar alla dessa tre, och gör det även lätt att titta och förbereda sig 

när som helst och hur mycket som helst (19), vilket kan vara en fördel då en anpassning kan 

ske vid tillfällen då barnet är som mest mottagligt för informationen. 

Mock-scanner  

En mock-scanner gav ett positivt resultat när barnen genomgick en klinisk MR, då inte lika 

många barn behövde sedering eller anestesi. Dock så användes den i kombination med andra 

hjälpmedel så det går inte att säga om mock-scannern var avgörande för att barnen klarade en 

klinisk MR (13,20,21,24). Det visade att mock-scannern hade en positiv inverkan, speciellt 

för barn i åldern fyra till åtta år. Cahoon et al. visade att även fyra och femåringar hade ett 

positivt resultat då 85 % i denna åldersgrupp klarade undersökningen (13). Det bekräftas av 

Ehrlich som beskriver att barn i åldern fyra till åtta år behöver bli visade hur undersökningen 

kommer att gå till, snarare än att få det verbalt förklarat. Barnens egna val är även viktiga för 

dem (9). De får möjligtvis känna att de är barnet själv som bestämt att hon eller han ska utföra 

MR-undersökningen då de redan gjort det en gång tidigare i mock-scannern.  

 

De barn i studien av Carter et al. som var nio år och äldre hade en förvånansvärt högre andel 

undersökningar med sedering i den grupp som fick träna med mock-scanner före den kliniska 

undersökningen (20). Detta skulle kunna förklaras av Ehrlich teori att barn i den åldern kan 

tänka mer logiskt och gärna vill veta i förväg om undersökningen kommer kännas obehaglig 

(9). Eftersom barnen då redan övat i en mock-scanner kan de möjligtvis ha ”listat ut” att det är 

obehagligt i den riktiga MR-kameran. 

Lekterapeut  

Det är tre studier som utöver mock-scannern även använt sig av en lekterapeut (13,21,22,). 

Det går inte heller här att säga om lekterapeuten haft större eller mindre inverkan än mock-

scannern i det positiva resultatet då dessa hjälpmedel varit kombinerade. Dock så hade den 

studie som endast använts sig av en lekterapeut även positivt resultat hos barn under sju år 

(12). Tjönneland och Lagesen nämner att barn i åldersgruppen tre till 12 år lätt kan avledas 

med prat under undersökningen (3), vilket lekterapeuten bidrar med i detta fall. En lekterapeut 

är i det läget en person som barnet kan lita på i undersökningsrummet då lekterapeuten hela 
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tiden kan bedöma när beröm ska ges, vilket barn i denna ålder ofta behöver i en 

undersökningssituation (3). 

 

SLUTSATS 
Hjälpmedel som mock-scanner, lekterapeut, visuella hjälpmedel och information minskar 

antalet undersökningar av barn som behöver anestesi eller sedering. Det går dock inte att 

fastställa att dessa hjälpmedel var för sig är en avgörande faktor för att barnet ska klara av en 

MR-undersökning utan sedering eller anestesi. Författarna har genom denna litteraturstudie 

kommit fram till att en lekterapeut tillsammans med en mock-scanner bidragit till att fler barn 

klarat av MR-undersökningen utan att sövas.  

Framtida forskning 

Vid vår sökning framkom endast 11 studier som passade vårt syfte, det kan tyda på att mer 

forskning bör ske inom området. Det behövs även mer forskning vad gäller interaktionen 

mellan röntgensjuksköterskor, patienten, anhöriga och vilken betydelse den har. Det skulle 

vara intressant att i framtiden se hur moderna hjälpmedel som applikationer kan underlätta 

MR-undersökningar.  
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Bilaga 1 Artikelmatris 
 

Artikel Författare Syfte Deltagare 

(bortfall) 

Metod Resultat 

A program to decrease 

the need for pediatric 

sedation for CT and MRI 

Khan J.J, 

Donnelly L. F, 

Bernadette 

MD, Koch L, 

Curtwright 

L.A, 

Dickerson 

J.M, Hardin 

J.L, 

Hutchinson S, 

Wright J, 

Gessner K.E 

2007 

 

Målet med programmet var 

att minska sedering av barn 

som genomgick CT och 

MR, vilket utvärderades 

varje kvartal. För att kunna 

utvärdera programmets 

verkan granskades uppgifter 

från alla undersökningar av 

barn under 7 år som 

genomgick MR eller CT 

 En certifierad lekterapeut 

hyrdes in för att 

förbereda, coacha, 

distrahera och stödja 

barnen. Även MR-

goggles, speciella 

scanners, DVD-skärm 

med en mobil arm och en 

ljusshow installerades. 

Frekvensen av använd 

sedering granskades för 

hela gruppen men även 

enskilt för de olika 

åldrarna före och efter 

installationen. 

 

MR-undersökningarna minskade det 

första året från 88,8% till 52,8% 

sedering av barn under 7 år. CT 

minskade från 27,1% till 14,9%. Alla 

individuella åldersgrupper under 7 år 

minskade även signifikant var för sig 

förutom 6 åringar i CT-gruppen.  

 

Children's and Parent's 

Perceptions of a 

Magnetic Resonance 

Imaging Examination 

Gårdling J, 

Månsson M. 

E, 2014 

Syftet med denna studie var 

att beskriva barns och 

föräldrars uppfattningar efter 

en magnetisk 

resonanstomografi (MR) 

undersökning 

8 barn och 

8 föräldrar 

(10) 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes.  

Både barn och föräldrar uppfattar en 

känsla av trygghet när de fick 

förberedelse/information. Barnen 

uppfattade att det var positivt att ha 

sina föräldrar närvarande. Barn och 

föräldrar kände också en känsla av 

säkerhet från positiv attityd hos 

vårdpersonalen. De upplevde ångest 

om de kände att informationen de fick 

var otillräcklig. 

 

From analogue to apps – 

developing an app to 

prepare children for 

medical imaging 

procedures 

Williams G, 

Greene S, 

2016 

Beskriva hur appen ”Okee in 

medical imaging” 

utvecklades, som är en app 

för att underlätta och 

förbereda barn för 

diagnostiska undersökningar 

som CT/MR med flera. 

 De beslutade vad som 

behövdes i appen såsom 

videos osv. Anlitade 

sedan ett företag som 

gjorde dataspel som 

utvecklade appen. Målet 

var att ta fram en gratis 

spel-baserad app som 

hjälper barn i främst 

åldern 4-8 år att utan 

rädsla förberedas för och 

genomgå diagnostiska 

procedurer som MR, CT 

osv. 

Det finns tre stycken träningsspel – Att 

vara still, att hålla andan, och att få 

kontrast. Sedan finns det sex stycken 

bildspel som ska förbereda barnet för 

olika modaliteter som belyser de olika 

stress-momenten och gör att man kan 

ha kul med dem. MR-spelet belyser till 

exempel ljudet och den stora kameran. 

Det finns också en uppsjö av 

information till hela familjen som tips, 

saker att öva på, att bära rätt kläder och 

vanliga frågor 

Adolescents' prior 

knowledge about medical 

imaging and their degree 

Tabak N, 
Yahel A, 2006 

Att testa en modell om 

ungdomar och 

information/oro har en 

120  Ungdomarna fick svara på 

fem korta frågeformulär 

angående beteendestil, 

Resultaten visade en korrelation mellan 

ungdomars sätt att ta emot information 

om behandlingen och deras grad av 



 18  

of cooperation with 

imaging procedures 
 korrelation vad gäller 

ungdomars samarbetsvilja 

vid diagnostisk bildtagning. 

faktisk och upplevd 

kunskap, situationsångest 

och personuppgifter i 

väntan på att kallas för 

MR/CT-undersökningar. 

Samarbetet observerades 

och betygsattes oberoende 

av två observatörer. 

förtroende och ångest. Ungdomar med 

låg anspänning samarbetade mer 

fullständigt. 

 

Mock MRI: reducing the 

need for anasthesia in 

children 

Carter A.J, 

Greer M-L. C, 

Gray S.E, 

Ware R.S, 

2010 

Undersöka om behovet av 

generell anestesi minskar på 

barn 3-14 år vid användning 

av en mock. 

132 (22) Kvantitativ studie. Jämför 

generell anestesi hos barn 

som genomgått respektive 

inte genomgått en mock 

innan undersökning 

110 barn genomgick en 

mockundersökning. 104 genomgick en 

klinisk MR utan generell anestesi varav 

102 fick diagnostiska bilder. 

Signifikant minskning av anestesi. 

Mest effektivt i åldern 3-8 år. 

Practice MRI: Reducing 

the need for sedation and 

general anaesthesia in 

children undergoing MRI 

De Amorim e 

Silva C.J, 

Mackenzie A, 

Hallowell 

L.M, Stewart 

S.E, 

Ditchfield 

M.R, 2006 

Undersöka effektiviteten av 

en mock på barn som ska 

genomgå en MR utan 

generell anestesi eller 

sedering. 

134(3) Kvantitativ studie. 

Förberedelsemetod var 

användning av en mock 

samt bok. Barn kunde se 

på film under 

undersökningen. 

134 barn i åldrarna 4-16 år genomgick 

mock, varav 120 klarade övningen. 117 

av 120 genomgick en klinisk MR, 110 

av 117 klarade undersökningen.  

Preparing children with a 

mock scanner training 

protocol results in high 

quality structural and 

functional MRI scans 

De Bie HMA, 

Boersma M, 

Adriannse S, 

Vermeulen 

R.J, Oostrom 

K.J, Huisman 

J, Veltman 

D.J, 

Delemarre van 

de waal H.A, 

2010 

Utvärdera användningen av 

ett mockträningsprotokoll på 

barn i åldrarna 3-14 år för att 

förbereda barn för en MR 

undersökning utan sedering. 

90 barn Kvantitativ studie. Barnen 

förbereddes med träning i 

mockscanner. De blev 

godkända när de legat still 

i fem minuter. 

90 barn genomgick en mock varav 85st 

klarade övningen och genomgick en 

klinisk MR. 4 av 85 barn hade inte 

godkända diagnostiska bilder. 

Does a photodiary 

decrease stress and 

anxiety in children 

undergoing magnetic 

resonance imaging? A 

randomized, controlled 

studie 

Hartman J.H, 

Bena J, 

McIntyre S, 

Albert N.M, 

2009 

Att undersöka om en 

fotobok minskar stress och 

oro hos barn i åldrarna 7-12 

år som ska genomgå en MR. 

50 (2) barn Kvantitativ studie. 27 

barn placerades i en 

kontrollgrupp. 2 barn 

uteslöts ur 

kontrollgruppen. 25 barn i 

en interventionsgrupp fick 

en fotobok som de skulle 

läsa innan 

undersökningen.  

Ingen signifikant skillnad i stress och 

oro mellan de olika grupperna. 

Magnetic resonance 

imaging in children 

under anesthesia: the 

relationship between the 

degree of information 

provided to parents and 

parent anxiety scores. 

Güzel A, Atli 

A, Celik F, 

Dogan E, 

Tüfek A, 

Dusak A, Sen 

V, Yildirim 

Z.B, 2014 

Att utvärdera sambandet 

mellan oro och information 

hos föräldrar vars barn fick 

generell anestesi under en 

MR. 

146 barn Föräldrarna blev indelade 

i två grupper. Grupp 1 

fick information enligt 

rutin. Grupp 2 fick 

detaljerad information om 

anestesimedel, risker och 

övervakning under 

Mindre oro i både grupp 1 och 2 hos 

föräldrar med tidigare 

anestesierfarenhet än de som inte hade 

det. Mindre oro i grupp 2 där de fick 

mer detaljerad information. Viktigt 

med detaljerad information från 

narkosläkaren, det kan öka föräldrars 

förtroende och minska oro. 
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anestesin. Föräldrarnas 

frågor besvarades. 

Prediction of compliance 

with MRI procedures 

among children of ages 3 

years to 12 years 

Cahoon G.D, 

Davison T.E, 

2014 

 

Att fastställa de starkaste 

förutsedda faktorer av hur 

pass bra barn mellan tre och 

11 år kunde följa 

instruktioner med fokus på 

variabler som lätt kan 

kopplas till patientens 

föräldrar. 

205 barn  Föräldrarna värderade 

barnets beteende på en 

skala och fyllde i ett 

frågeformulär som 

värderade deras 

förväntade följsamhet och 

förväntningar av deras 

barns typiska medicinska 

följsamhet. Barnen 

genomgick senare en 

mock MR med en 

pedagogisk lekterapeut 

och en klinisk MR. 

 

88% av alla barn samarbetade i den 

kliniska MR som gjordes och 

uppnådde diagnostiska bilder. 

Svårigheter att följa instruktioner var 

relaterat till uppmärksamhetsproblem 

och dålig anpassningsförmåga hos 

barnet. Totalt 64 förskolebarn (91%) 

och 110 barn i skolåldern (95%)var 

korrekt klassificerade att kunna följa 

instruktioner eller inte, baserat på de 

förutseende variablerna. Ett barns 

temperament, medicinska erfarenheter 

och föräldrarnas förväntningar har gett 

viktig information i att förutse vilka 

barn som framgångsrikt kan genomgå 

en MR undersökning och vilka som 

kräver generell anestesi. 

High success rates of 

sedation-free brain MRI 

scanning in young 

children using simple 

subject preparation 

protocols with and 

without a commercial 

mock scanner- the 

diabetes research in 

children network 

(direcnet) experience) 

Barnea-

Goraly N, 

Weinzimer 

S.A, Ruedy 

K.J, Mauras 

N, Beck R.W, 

Marzelli M.J, 

Mazaika P.K, 

Aye T, White 

N.H, Tsalikian 

E, Fox L, 

Kollman C, 

Cheng P, 

Reiss 

A.L,2014 

Utvärdera om användandet 

av sedering minskar vid en 

MR hjärna med hjälp av 

användandet av mock-

scanner. 

226(4) Kvantitativ studie. 

Sjukhuset skickar hem 

material till barnets familj 

som består av en video 

som beskriver MR miljön 

och ljudet från MR. Även 

en broschyr som beskriver 

ett spel där det går ut på 

att ligga still som en staty. 

På sjukhuset får barnet 

träna i en mock. Möjlighet 

till filmvisning under 

undersökningen. 

Av de barn som klarade mock-

övningen så var 147 stycken från 

diabetesgruppen och 75 stycken från 

kontrollgruppen. 114 barn med 

diabetes och 59 stycken från 

kontrollgruppen klarade första scan. 

206 barn totalt klarade 2 scan. 
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