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ABSTRAKT 

Hur oro och ångest kan minskas hos vuxna patienter vid MRT-

undersökningar 

En litteraturstudie 

 

Bakgrund:  Magnetresonanstomografi (MRT) används inom radiologi och är 

suverän inom vissa typer av diagnostik. Dock upplever många patienter oro och 

ångest i samband med MRT-undersökningar, vilket kan leda till avbrutna 

undersökningar. I röntgensjuksköterskans profession ingår ett ansvar för 

patienternas trygghet och välbefinnande. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa hur oro och ångest kan minskas hos 

vuxna patienter vid MRT-undersökningar. 

Metod: Syftet besvarades med en litteraturstudie med resultat från åtta kvantitativa 

studier. Sökningarna genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO 

samt genom manuell sökning. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. 

Resultat: Resultatet sorterades till fem kategorier som beskriver Utformning av 

gantry, Avslappning, Utökad information utöver standardiserad information, 

Utökad information kombinerat med avslappning och Utökad information 

kombinerat med avslappning samt introduktion till undersökning och miljö. 

Konklusion: Utformning av gantry och avslappning samt utökad information, var 

för sig eller kombinerat, kan minska oro och ångest hos vuxna patienter vid MRT-

undersökningar. På så sätt minskas avbrutna undersökningar och 

kostnadseffektivitet uppnås. 

Nyckelord: Magnetresonanstomografi, oro, ångest, vuxna, intervention. 

 

  



 

ABSTRACT 

How uneasiness and anxiety can be reduced in adult patients during a 

MRI-examination 

A literature review 

 

Background: Magnetic resonance imaging (MRI) is used in radiology and is 

supreme in some of the diagnostics. Many patients experience uneasiness and 

anxiety during a MRI-examination though, which can lead to prematurely 

terminated examinations. In the profession of the radiology nurse there is a 

responsibility for the patients security and their comfort. 

Aim: The aim of this literature review was to illuminate how uneasiness and anxiety 

can be reduced in adult patients during a MRI-examination. 

Method: The aim was answered with a literature review with results from eight 

quantitative studies. Searches were made in PubMed, CINAHL, PsycINFO and 

manually. The articles were reviewed and analyzed. 

Results: The results got sorted into five categories which describe Shape of gantry, 

Relaxation, Extended information in addition to standard information, Extended 

information combined with relaxation and Extended information combined with 

relaxation and introduction to examination plus environment. 

Conclusion: Shape of gantry, relaxation and extended information, separately or 

together, can reduce uneasiness and anxiety in adult patients during a MRI-

examination. In that way, prematurely terminated examinations get reduced and 

cost-effectiveness gets achieved. 

Keywords: Magnetic resonance tomography, uneasiness, anxiety, adults, 

intervention. 
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INLEDNING 

Patienter som ska genomföra en högteknologisk undersökning såsom en 

magnetresonanstomografiundersökning (MRT-undersökning) befinner sig ofta i en 

unik situation som patienterna inte är vana vid. Deras upplevelser av 

undersökningen påverkas exempelvis av tidigare personliga erfarenheter och vad de 

fått berättat om andras upplevelse. Över hälften som har genomgått en MRT-

undersökning upplever en psykisk påverkan genom en dämpad känsla av glädje och 

hälsa i direkt anslutning till avslutad undersökning (Murphy 2001). Patienter 

upplever att de förlorar kontroll (Funk et al. 2014) och kan känna som att de befinner 

sig i en annan värld när de ligger i MRT-kameran. Där den ovana miljön samt 

isolering kan göra det svårt att hantera situationen (Törnqvist et al. 2006a). 

 

BAKGRUND 

Magnetresonanstomografi  

Magnetresonanstomografi (MRT) började användas inom sjukvården i början av 

1980-talet (Moser et al. 2009; Ståhlberg och Wirestam 2008, 79) och har blivit 

väletablerad som ett verktyg för både diagnostik och forskning (Jacobs et al. 2007). 

MRT-undersökningar ger en detaljerad och bra bild av kroppens mjukdelar. 

Bildframtagningen sker genom magnetiska fält och radiovågor (Edelman 2014) till 

skillnad från exempelvis datortomografiundersökningar (DT-undersökningar) där 

joniserande strålning används för bildtagningen. En MRT-kamera är byggd av ett 

datorsystem, en magnet, ett gradientsystem och ett radiofrekvent (RF) system 

(Moser et al. 2009; Jacobs et al. 2007) och kännetecknas av en smal tunnel 

(Törnqvist et al. 2006a). Tekniken och metoderna kring MRT-undersökningar 

fortsätter kontinuerligt att utvecklas och förbättras (Sobol 2012).  

 

Vid undersökning ligger patienten i lämplig position på undersökningsbordet som 

sedan förs in i MRT-kameran. Undersökningsområdet ska placeras mitt i MRT-

kameran och en spole som fångar upp signaler från kroppen placeras ovanpå 

undersökningsområdet (Moser et al. 2009). Spolar är formade på olika sätt så att de 
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passar till olika undersökningsområden (Jacobs et al. 2007). Beroende på 

undersökningstyp och typ av bilder som önskas kan durationen variera mellan 20 till 

45 minuter. För att skapa bilder använder sig MRT-kameran av magnetiska fält och 

radiovågor som kontinuerligt slås av och på genom undersökningen. Detta skapar ett 

högt dunkande ljud samt en värmeökning som patienterna kan känna främst i 

undersökningsområdet (Strålsäkerhetsmyndigheten 2017; Currie et al. 2013).  

 

Oro och ångest i samband med MRT-undersökning 

Många patienter känner sig oroliga vid MRT-undersökningar. 37% av patienterna i 

en studie (Katz et al. 1994) och 25% av patienterna i en annan studie (McIsaac et al. 

1998) rapporterade mild till allvarlig oro under genomförd MRT-undersökning. 

Barlow (2000) definierar oro och ångest som känsla av okontrollerbarhet med fokus 

på eventuella framtida hot, faror eller andra negativa händelser som potentiellt kan 

hända.  

 

Oro och ångest kan skattas på olika sätt, exempelvis genom att använda State Trait 

Anxiety Inventory (STAI) som är ett frågeformulär med två delar. Den ena delen är 

State Anxiety Scale (SAI/STAI-S) och mäter oro i stunden. Den andra delen är Trait 

Anxiety Scale (TAI/STAI-T) och mäter benägenhet till oro. Båda delar innehåller 20 

frågor och ger poäng mellan 20-80 där 80 indikerar maximal oro (Julian 2011). Även 

Visuell Analog Skala (VAS) som ofta används vid smärtskattning kan användas för 

att skatta oro. VAS består av en rak linje som oftast är 100 mm lång där markering 

vid 100 mm indikerar maximal oro (Jfr. Bergh 2014, 428). Fear Survey Schedule 

(FSS) kan användas för att skatta hur mycket negativa känslor, såsom oro och rädsla, 

framkallas av olika faktorer (Wolpe och Lang 1964). Ett annat sätt än att patienter 

själv skattar oro och ångest är att mäta koncentration av biokemiska markörer i 

blodet, såsom prolaktin och kortisol, då dessa hormoner ökar i utsöndring vid olika 

typer av psykologisk stress (Sobrinho 2003). Oro och ångest kan uppfattas olika av 

vuxna och barn och barnens sätt att känna oro och ångest kan variera beroende på 

vilken utvecklingsfas de befinner sig i (jfr. Enskär och Golsäter 2014, 92-98). Därför 

mäts barns oro med speciellt anpassade instrument. 
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Patienter som har klaustrofobi har en speciell form av oro och ångest. Klaustrofobi 

definieras som rädsla för trånga och instängda utrymmen (Öhman 1994, 27) men det 

kan vara en rädsla och stark oro till att vara "fast" lika mycket som olust till det 

trånga utrymmet i sig. Denna svåra oro och ångest som klaustrofobi ger kan resultera 

i bland annat svettningar, hjärtklappning och i sällsynta fall kräkning. Vissa patienter 

kan även uppleva det svårt att andas, vilket kan förhindra patienter att genomgå 

MRT-undersökningar (Skärsäter 2014, 616-617; Sarji et al. 1998; Radomsky et al. 

2001). I en studie (Eshed et al. 2007) avbröt 50 av 95 patienter som hade 

klaustrofobi MRT-undersökningen på grund av starkt obehag. Sarji et al. (1998) 

belyser att det var fler män än kvinnor som hade klaustrofobi men studien av Eshed 

et al. (2007) visar tvärtom.  

 

Röntgensjuksköterskans roll  

Det är viktigt utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv att minska avbrutna MRT-

undersökningar (SFS 1982:763; Murphy och Brunberg 1997). MRT-undersökningar i 

Sverige utförs nästan uteslutande av röntgensjuksköterskor. Det innebär att det är 

röntgensjuksköterskan som är ansvarig att identifiera patientens individuella 

omvårdnadsbehov och sträva efter att tillgodose dem. Röntgensjuksköterskan ska 

även se till att patienten känner trygghet och stödja denne att genomgå 

undersökningen (Örnberg och Andersson 2012, 12). För att uppfylla detta är det 

värdefullt att ha kunskap om hur oro och ångest kan lindras.   

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur oro och ångest kan minskas hos vuxna 

patienter vid MRT-undersökningar.   

 

METOD  

Sökmetoder  

Författarna började med att genomföra preliminära sökningar i PubMed för att 

kontrollera om det fanns tillräckligt med artiklar inom området. Därefter 
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formulerades ett syfte och artikelsökningar påbörjades. Vetenskapliga artiklar söktes 

i första hand i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO då dessa databaser 

omfattar ämnesområden som berör radiografi (Jfr. Willman et al. 2016, 80-81, 84). 

Sökord, MeSH-termer och CINAHL-headings som användes var magnetic resonance 

imaging, anxiety, worry och reduce. Dessa termer identifierades utifrån syftet och 

synonymer till dessa ord samt olika kombinationer av termerna användes. 

Författarna använde även ämnesord som återfanns i artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte (Östlundh 2012, 75). Booleska sökoperatorer som AND, OR 

eller NOT användes i enlighet med Willman et al. (2016, 72) till att rikta sökningen 

mot lämpligt område och på så sätt resultera i ett relevant sökresultat. Författarna 

tog hjälp av en bibliotekarie för användning av booleska sökoperatorer, MeSH-

termer och databaser. Inga avgränsningar gällande publiceringsdatum genomfördes 

då oro och ångest är företeelser som inte ändras avsevärt med tid. Sökningen 

avgränsades dock till att gälla vuxna patienter, för att hitta artiklar som svarade på 

syftet och engelskspråkiga artiklar så att författarna kunde förstå och analysera. För 

att hitta fler relevanta artiklar utfördes manuell sökning. Det innebar att författarna 

gick igenom referenslistor i artiklar som svarade på syftet (Östlundh 2012, 75). 

Sökningar som ledde fram till resultatet finns presenterade i tabell 1, bilaga 1.  

  

Urval   

Urvalsprocessen genomfördes på varje sökning och i fyra steg. Först gick författarna 

igenom titlar på alla artiklar som sökningen gav och valde ut de som var relevanta för 

syftet. I nästa steg lästes abstrakten till de valda titlarna och de som svarade på syftet 

valdes ut. I det tredje steget lästes hela artiklarna. Artiklar med kvantitativ ansats 

som svarade på syftet kontrollerades om de var peer-reviewed och 

kvalitetsgranskades utifrån en granskningsmall sammansatt av författarna. Med 

kvantitativa studier kan mätvärde från likvärdiga grupper jämföras på grund av att 

objektivitet finns vid materialinsamling (Olsson och Sörensen 2011, 23, 223). 

Granskningsmallen var i huvudsak baserad på en granskningsmall för studier med 

kvantitativ ansats av Willman et al. (2011, 173-174) men med tre tillägg från Fribergs 

(2012, 139) förslag till granskningsfrågor. Dessa tillägg valdes som komplement 

utifrån deras grundläggande karaktär. Granskningens resultat kunde variera mellan 

låg, medel och hög kvalitetsnivå där artiklar med medel och hög kvalitetsnivå valts 
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att ingå i resultatet. Granskningen genomfördes av författarna oberoende av 

varandra för att sedan sammanställas gemensamt. Eventuella skillnader i 

granskningen diskuterades med hjälp av litteratur till konsensus uppstod. 

Granskningen resulterade i åtta kvantitativa artiklar. Granskningsmallen redovisas i 

bilaga 2 och kvalitetsnivå på varje artikel presenteras i tabell 2, bilaga 3.  

 

Analys 

De åtta inkluderade kvantitativa artiklarna analyserades enligt Friberg (2012, 140-

141). Författarna började med att läsa artiklarna flera gånger var för sig för att 

uppfatta helheten. Sedan diskuterade författarna tillsammans för att kontrollera om 

innehållet hade förståtts likadant. Likheter och skillnader i metodologiska 

tillvägagångssätt, analysgång, syften och resultat mellan artiklarna identifierades och 

en översiktstabell skapades tillsammans (se tabell 2, bilaga 3). Författarna 

fokuserade därefter på vad som användes som intervention i studierna och genom 

omfattande diskussioner försökte författarna komma fram till den mest relevanta 

kategoriseringen. Detta resulterade i fem kategorier som presenteras i tabell 3. 

Resultat i artiklar som inte svarade på litteraturstudiens syfte analyserades inte. 

 

Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om att värna respekt för människovärdet, mänskliga 

rättigheter och för att skydda deltagare i forskning (Kjellström 2012, 70-71). Forskare 

måste ta hänsyn till forskningsetik under hela forskningsförloppet (Sandman och 

Kjellström 2013, 311). Enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) ska forskningen vara godkänd vid etikprövning om forskningen 

avser människor och biologiskt material från människor. Det var en litteraturstudie 

som genomfördes vid detta examensarbete och ingen studie med egna deltagare, 

därför söktes inte etiskt tillstånd. Däremot byggdes litteraturstudien på studier som 

var etiskt prövade och godkända. Författarna kontrollerade om forskarna hade sökt 

etiskt tillstånd och om alla deltagare hade gett informerat samtycke. Med informerat 

samtycke menas att personer får information om studien och bestämmer själv om de 

deltar. De måste ha förmåga att förstå informationen och att fatta beslut. De kan 

även avbryta deltagandet när som helst utan att ange skäl (Sandman och Kjellström 
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2013, 326). När det fattades information om forskningsetik i artiklarna kontrollerade 

författarna tidskriftens etiska krav genom uppgifter från tidskriftens hemsida. När 

tidskriften hade etiska regler bedömdes artiklarna som etiskt godkända. Även 

intressekonflikter och finansiering kontrollerades och ingen artikel exkluderades på 

grund av bristande forskningsetik. Forskningsfusk och plagiat ingår också i 

forskningsetik (Olsson och Sörensen 2011, 89), därmed var författarna noga med att 

ange källor under arbetets gång.  

 

RESULTAT 

Efter urvalsförfarande och granskning återstod åtta artiklar. Resultaten som svarade 

på denna litteraturstudies syfte bearbetades och sorterades av författarna till fem 

kategorier (Tabell 3). 

 

Tabell 3: Kategorier 

Kategorier 

Utformning av gantry 

Avslappning 

Utökad information utöver standardiserad information 

Utökad information kombinerat med avslappning 

Utökad information kombinerat med avslappning samt 

introduktion till undersökning och miljö 

 

Utformning av gantry 

Denna kategori innehåller resultat av studier som behandlar gantryts utformning och 

dess påverkan på klaustrofobiska patienter. 

 

Enders et al. (2011) utförde en prospektiv randomiserad studie för att utvärdera ifall 

en kort eller en öppen MRT-kamera är bäst för att lindra klaustrofobi. Det korta 

gantryt med konisk utformning var 1,5 m långt, 0,6 m brett med tillhörande 

magnetfält på 1,5-T. Denna kamera hade 97% reduktion i ljudvolym ner till 99 dB(A). 
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Det öppna gantryt var 0,45 m högt, 1,6 m brett med 0,7 m bred patientbrits. Den 

öppna kameran hade ett vertikalt magnetfält på 1,0-T och en maximal ljudnivå på 

150 dB(A). Deltagarna (N=174) var klaustrofobiska vuxna över 18 år vars inbokade 

MRT-undersökning randomiserades till någon av de två maskinerna. Deltagarna 

fyllde i flertalet enkäter för att skatta sina upplevelser före samt sju månader efter 

undersökningen. 39% av undersökningarna i kort MRT-kamera och 26% av 

undersökningarna i öppen MRT-kamera blev avbrutna på grund av klaustrofobi. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan maskinerna (P=0,08). 

Patienterna skattade orosnivå som de upplevt under bildtagningen med VAS direkt 

efter bildtagningen. Oro hos patienterna i MRT-kameran med kort gantry skattades 

till 61.9 och oro hos patienterna i öppen MRT-kamera skattades till 58.3 och det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan maskinerna (P=0.51).  

 

Bangard et al. (2007) utförde en liknande studie då de undersökte påverkan av en 

MRT-kamera med öppet gantry på klaustrofobiska patienter på 18-75 år (N=36). 

Gantryt var 1,6 m långt, 0,4 m högt med ett horisontalt magnetfält på 1,0-T. 94.4% av 

patienterna (N=34) hade genomgått undersökning med konventionell MRT-kamera 

tidigare och de patienterna fick skatta sin oro och ångest från båda tillfällena med 

VAS. Oro i den konventionellt utformade MRT-kameran skattades till 87.1 och oro i 

den öppna MRT-kameran till 30.4, vilket visade signifikant minskning av oro och 

ångest i den öppna kameran (P<0,001). Även antal avbrutna undersökningar 

minskade från 58.3% till 8.3% med den öppna kameran (P<0,001). 

 

Avslappning 

Denna kategori behandlar resultat av en studie där studiegruppen erhållit någon typ 

av avslappningsinstruktion eller övning i samband med en MRT-undersökning. 

 

Lukins et al. (1997) genomförde en prospektiv studie för att utvärdera en 

avslappningsinstruktion utformad för att förebygga oro och ångest under MRT-

undersökningar och fastställa utveckling av rädsla hos patienter som upplevde oro 

under MRT-undersökningen. Deltagarna var polikliniska patienter på 17-76 år som 
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genomgick en MRT-undersökning för första gången och delades in i två 

studiegrupper (N=44, N=43) samt en kontrollgrupp (N=52). Patienterna i ena 

studiegruppen fick lyssna på en cd-skiva med tjugo minuter inspelade 

avslappningsinstruktioner, musik och ljud före undersökningen. Patienterna i den 

andra studiegruppen fick lyssna på samma cd-skiva före undersökningen samt en 

modifierad version under undersökningen som påminde dem om 

avslappningsteknikerna. Patienterna i kontrollgruppen erhöll de standardiserade 

möjligheterna till musik under undersökningen. Avslappningsinstruktionerna 

innehöll uppmaningar om detaljerad visualisering så som vistelse på en solig strand 

inklusive dofter, färger etc. Under ett dunkande ljud från en lufttrycksborr fick de 

upprepa avslappnande suggestioner samt coping-fraser. Vilket följdes av ytterligare 

visualisering och avslappning. Patienterna skattade sin oro före och efter 

undersökning enligt SAI. Genomsnittlig oro hos patienterna i ena studiegruppen 

minskade under undersökningen från 34.4 till 33.6. Även genomsnittlig oro hos 

patienterna i den andra studiegruppen minskade under underökningen från 35.0 till 

32.2. Det fanns dock ingen signifikant skillnad i oro mellan två studiegrupperna. 

Minskningarna i de båda studiegrupperna var signifikanta (P<0.05). Däremot ökade 

oron under undersökningen hos patienterna i kontrollgruppen från 35.1 till 38.5 

(P<0.05). Studien visade även att avslappningsinstruktionerna inte förhindrade 

utveckling av MRT-relaterad rädsla vid uppföljning enligt FSS.    

 

Utökad information utöver standardiserad information 

Denna kategori behandlar resultat av studier där patienterna fått extra information 

utöver den standardiserade informationen i samband med en MRT-undersökning. 

  

Törnqvist et al. (2006b) utförde en experimentell studie med patienter över 18 år där 

studiegruppen (N=124) fick utökad skriftlig information utöver den standardiserade 

och kontrollgruppen (N=118) enbart fick den standardiserade informationen. Den 

utökade informationen på två sidor bestod av förklaringar och fakta kring 

undersökningsprocedurens olika delar, möjliga upplevelser i kameran, MRT-

kamerans funktion inklusive ljud och utformning. Oro och ångest hos patienterna 

skattades med SAI och tillfredställelse av information skattades med en enkät som 
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bestod av fem frågor. Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan grupperna i 

oro och ångest före och under undersökning. Före undersökningen skattade 

kontrollgruppen 33,8 och studiegruppen 35,0 (P=0,641) och under undersökningen 

skattade kontrollgruppen 30,5 och studiegruppen 32,0 (P=0,635). Dock minskade 

den skattade oron signifikant (P<0,001) i de båda grupperna jämfört före och under 

undersökning. Författarna till denna litteraturstudie noterar att någon signifikant 

skillnad i tillfredställelse av information erhållen inte kunde påvisas.  

  

I en prospektiv randomiserad studie av Tazegul et al. (2015) undersöktes effekten av 

kommunikation och information under en MRT-undersökning. 33 patienter som 

aldrig genomgått en MRT-undersökning delades in i en studiegrupp (N=14) och en 

kontrollgrupp (N=19). Samme forskare genom studiens gång gav studiegruppen 

verbal standardiserad information före undersökningen, med möjlighet att ställa 

frågor till informationsmättnad nåddes. Studiegruppen meddelades mellan 

undersökningssekvenserna genom intercom-systemet, med proximalt två minuters 

intervaller. Kommunikationens karaktär specificerades inte. Kontrollgruppen erhöll 

ingen standardiserad information eller annan intervention. Resultatet togs fram 

genom att mäta de biokemiska markörerna, prolaktin och kortisol, i deltagarnas blod 

före samt efter undersökning. Deltagarna skattade även sig själva genom SAI, före 

samt efter undersökningen. Resultaten visade på att studiegruppen hade 6% lägre 

kortisolnivå efter undersökningen än före jämfört med kontrollgruppen som hade 

18% högre kortisolnivå efter undersökningen än före (P<0,05). SAI-post var lägre 

hos studiegruppen än hos kontrollgruppen (38 respektive 50, P<0,001). 

Studiegruppen hade även lägre SAI-post än SAI-pre (38 respektive 47, 

P<0.05)  jämfört med kontrollgruppen som hade högre SAI-post än SAI-pre (50 

respektive 43, P<0.05).  

 

Utökad information kombinerat med avslappning 

I denna kategori presenteras resultat av studier där patienter erhållit både utökad 

information utöver standardiserad information samt någon typ av 

avslappningsinstruktion eller övning. 
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En randomiserad kontrollerad studie av Powell et al. (2015) utvecklade och 

utvärderade en DVD som var utformad för att hjälpa patienter att ligga still i MRT-

kameran och för att öka fullbordade undersökningar. Deltagare var polikliniska 

patienter på 18-87 år som randomiserades till en studiegrupp (N=43). Vilka fick 

standardiserad information och DVD:n hemskickad minst en vecka före 

undersökning och en kontrollgrupp (N=42). Vilka enbart fick den standardiserade 

informationen. Med DVD:n skickades en instruktion om hur DVD:n skulle användas. 

Patienterna i studiegruppen blev ombedda att se DVD:n minst en gång och de fick se 

den hur många gånger som helst. Innehållet på DVD:n bestod av två avsnitt. Det ena 

avsnittet som var 7 minuter långt handlade om förberedelser inför undersökning 

grundat på evidensbaserade informationskällor. Avsnittet innehöll information om 

undersökningsproceduren samt om eventuella upplevelser. Det andra avsnittet som 

var 12 minuter långt innehöll en avslappningsövning. Detta avsnitt innehöll en 

stillbild av en sjö, tillsammans med en avslappningsmetod i berättande form som 

förekommer i yoga. Metoden uppmanade till muskelavslappning. Patienterna 

uppmuntrades att se avsnittet med avslappningsövning upprepade gånger för att 

öva. I studien skattade patienterna oron de kände under undersökningen 

retrospektivt enligt SAI. Medelvärdet av oro skattad av studiegruppen var 29.51 (SD: 

9.31) och oro hos kontrollgruppen var 37.21 (SD: 13.74) (P-värde saknas). 

Patienterna i studiegruppen fick även fylla i en enkät om användande av DVD:n. 80% 

av patienterna i studiegruppen uppgav att DVD:n fick dem känna sig säkrare och 

70% svarade att DVD:n minskade deras oro.   

 

Selim (2001) genomförde en studie för att undersöka skillnader mellan orosnivåer 

hos patienter som fick utökad information och instruktioner inför MRT-

undersökning och hos patienter som inte fick dem. Deltagarna var patienter (N=60) 

på 20-69 år som aldrig hade genomgått MRT-undersökning tidigare och de 

fördelades slumpmässigt till en studiegrupp och en kontrollgrupp. Patienterna i 

studiegruppen fick muntligt utökad information och avslappningsinstruktioner 

utformad och framförd av forskaren, samt sjukhusets rutinmässiga information före 

undersökningen. Den utökade informationen belyste undersökningsproceduren samt 

MRT-kamerans funktion. Instruktionerna innehöll beskrivning och diskussion av 

avslappningsmetoder, såsom att blunda, fantasifull visualisering och 
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andningstekniker. Kontrollgruppen fick enbart den rutinmässiga informationen. 

Resultatet visade att oro hos patienter i studiegruppen skattades signifikant lägre 

(43.97) än oro hos patienter i kontrollgruppen (61.34; P=0.0001) efter undersökning 

enligt SAI. Patienterna i studiegruppen skattade sin oro till mild (20-30) och 

moderat nivå (40-59), medan 60% av patienterna i kontrollgruppen skattade sin oro 

till allvarlig nivå (60-80). 

 

Utökad information kombinerat med avslappning samt introduktion till 

undersökning och miljö 

Denna kategori innefattar resultat av en studie som behandlar kombinationen av 

utökad information utöver den standardiserade informationen och råd om 

avslappningsövningar med bland annat demonstrationer av miljö och 

undersökningselement. 

 

Grey et al. (2000) genomförde en studie för att utveckla och utvärdera 

standardiserade rutiner som minskar oro och ångest under MRT-undersökningar. 

Deltagare var patienter över 16 år som genomgick MRT-undersökning av hjärna och 

ryggrad och delades in i studiegrupp (N=29) och i kontrollgrupp (N=35). 

Studiegruppen fick standardiserad information och en broschyr med information om 

undersökningsprocedur samt råd om enkla kognitiva avslappningsövningar för att 

minska oro och ångest. Broschyren var skriven med stort typsnitt och innehöll även 

tecknade bilder. De fick även en demonstration av inspelat ljud från en MRT-kamera, 

ett besök till kontrollrummet före undersökning, guidning till exakt timing av varje 

sekvens, en synlig klocka och en knapp för att signalera för justering av volym av 

musik under undersökning. När patienterna besökte på kontrollrummet fick de se 

MRT-kameran från observationsfönstret och funktionen av intercom-systemet 

demonstrerades. Patienterna fick skatta oro muntligt efter varje sekvens. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i oro mellan grupperna före bildtagning (3.34 respektive 

3.88) eller just efter att de åkte in i MRT-kameran (3.10 respektive 3.66). Däremot 

var den skattade oron efter sista sekvensen signifikant mindre i studiegruppen (2.28) 

än i kontrollgruppen (3.63; P=0.040). Patienterna skattade även den sammantagna 

oron upplevd under undersökningen retrospektivt enligt SAI när de lämnade MRT-
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kameran, vilket visade signifikant mindre oro i studiegruppen (32.48) än i 

kontrollgruppen (40.60; P=0.019).  

 

DISKUSSION  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur oro och ångest kan minskas hos 

vuxna patienter vid MRT-undersökningar. Resultatet visar att gantrys utformning, 

avslappning och utökad information, var för sig eller kombinerat, samt introduktion 

till undersökningsproceduren tillsammans med avslappning och utökad information 

kan minska oro och ångest.    

 

Resultatdiskussion 

Utformning av gantry 

Resultatet av denna litteraturstudie tyder på att utformningen av MRT-kamerans 

gantry kan ha betydelse för patienternas nivå av oro och ångest. En öppen MRT-

kamera kan inverka positivt på patienterna jämfört med en konventionellt utformad 

MRT-kamera. Dock hittades ingen signifikant skillnad mellan en öppen MRT-

kamera och en kort MRT-kamera i oro- och ångestnivå hos patienterna. Författarna 

noterar att det var signifikant fler patienter som direkt efter de kommit in i 

undersökningsrummet nekade till undersökning gällande kameran med kort gantry 

jämfört med den öppna kameran. I enlighet med litteraturstudien så presenterar 

Dewey et al. (2007) och Hunt et al. (2011) resultat där antal avbrutna 

undersökningar på grund av klaustrofobiska reaktioner var signifikanta i relation till 

MRT-kamerans utformning. Möjlig slutsats som kan dras är att öppen och kort 

MRT-kamera kan påverka oro och ångest positivt men patienter får sämre första 

intryck av kort MRT-kamera än av öppen MRT-kamera. Författarna påpekar att 

litteraturstudiens resultat är baserat på studier utförda enbart på klaustrofobiska 

patienter. Men författarna anser att resultatet kan generaliseras då oro och ångest i 

samband med en MRT-undersökning förekommer i alla patientgrupper. Författarna 

noterar att resultatet av den ena inkluderade studien bygger på att jämföra 

patienternas upplevelser av en öppen MRT-kamera med retrospektivt skattade 

upplevelser från en konventionellt utformad MRT-kamera. Thorpe et al. (2008) 
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menar dock att tiden mellan två MRT-undersökningar inte påverkar nivån av oro och 

ångest hos patienterna men belyser att oron kan bli lägre om patienten tidigare 

genomgått samma undersökning. Å andra sidan kan oron och ångesten öka om 

patienten vid en tidigare undersökning upplevt klaustrofobisk rädsla, vilket alla 

patienter gjort vid tidigare undersökning i denna studie. Att oro i öppen MRT-

kamera ändå skattades mindre än i den konventionellt utformade MRT-kameran 

styrker den öppna MRT-kamerans överlägsenhet.  

 

Avslappning 

Att lyssna på avslappningsinstruktioner som rör visualisering och positiva 

affirmationer före en MRT-undersökning kan enligt denna litteraturstudies resultat 

minska upplevelsen av oro och ångest i undersökningssituationen men inte minska 

risken för framtida MRT-relaterade rädslor. Hindoyan et al. (2011) genomförde en 

studie på patienter som skulle genomgå en invasiv elektrofysiologisk undersökning. 

Deras resultat visar att patienterna som fick lyssna på en cd-skiva med 

avslappningsinstruktioner före undersökningen skattade sin oro 33% lägre än 

kontrollgruppen. Även resultatet av Diaz och Larsen (2005) sammanstämmer med 

detta. Studien genomfördes på patienter som skulle genomgå en större operation och 

studiegruppen fick en cd-skiva med guidad visualisering, affirmationer samt 

avslappnande musik några dagar innan operationen. Skattad orosnivå inför 

operationen var lika i studiegruppen och kontrollgruppen några dagar före 

ingreppet. Däremot skattades oro hos studiegruppen lägre än hos kontrollgruppen 

precis innan operationen och på kvällen efter operationen. Positiv påverkan av 

avslappning på oro och ångest är påvisad även av en äldre studie (Quirk et al. 1989) 

som genomfördes på patienter som skulle genomgå en MRT-undersökning. 

Resultatet av litteraturstudien visar även att det inte ger någon skillnad i oro och 

ångest ifall patienterna erhåller en avslappningsintervention enbart före 

undersökningen eller om de även erhåller påminnelse om interventionen under 

undersökningen. Därför är det en rimlig slutsats att avslappningsinstruktion eller 

övning före undersökning kan minska oro och ångest hos patienter. 
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Utökad information utöver standardiserad information 

Utökad muntlig information före samt under undersökningen kan enligt 

litteraturstudiens resultat ge patienter mindre oro och ångest. Däremot påverkar 

endast utökad skriftlig information före undersökning inte oro och ångest hos 

patienter signifikant. Fernández-Feito et al. (2015) visar att utökad muntlig 

information minskade oro och ångest hos patienter som skulle genomgå 

mammografiundersökning, vilket sammanstämmer med litteraturstudiens resultat. 

Coudeyre et al. (2002) studerade skriftlig informations effekt på patienter som hade 

ryggsmärta och skulle få spinal steroid injektion under genomlysning. Resultatet 

visade att skriftlig information minskade oro och ångest men det var inte signifikant. 

Sjöling et al. (2003) genomförde en studie på patienter som skulle genomgå 

artroplastik på knä och studiegruppen fick både muntlig och skriftlig utökad 

information. Resultatet visade att oro hos studiegruppen skattades signifikant lägre 

än hos kontrollgruppen inför operationen efter att studiegruppen fått utökad 

information. Även Kutlutürkan et al. (2010) använde utökad skriftlig information 

tillsammans med muntlig information som intervention. Studien genomföres på 

patienter som skulle genomgå koloskopi alternativt gastroskopi och utökad 

information minskade oro och ångest hos studiegruppen. Möjlig slutsats som dras av 

dessa är att utökad information utöver standardiserad information kan minska oro 

och ångest hos patienter men att endast skriftlig information har inte tillräcklig 

effekt. Carlsson och Carlsson (2013) säger att information till patienter oavsett 

muntlig eller skriftlig bör anpassas efter individen. Det är dock inte enkelt att 

anpassa skriftlig information. Därför kan utökad muntlig information med eller utan 

skriftlig information vara bästa sättet då det är lättare att anpassa muntlig 

information efter individen.   

 

Utökad information kombinerat med avslappning 

Att erbjuda patienterna utökad information med avslappning i olika former så som 

övningar och tekniker kan enligt litteraturstudiens resultat öka patienternas känsla 

av säkerhet samt minska deras känsla av oro. Som beskrivits tidigare, visar resultatet 

av litteraturstudien och tidigare studier (Fernández-Feito et al. 2015; Coudeyre et al. 

2002; Sjöling et al. 2003; Kutlutürkan et al. 2010) att utökad information minskar 

oro och ångest hos patienter. Resultatet av denna litteraturstudie och studier som 
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nämnts tidigare (Hindoyan et al. 2011; Diaz och Larsen 2005; Quirk et al. 1989), 

visar även att avslappning har positiv inverkan på oro och ångest. Därför är det 

trovärdigt att utökad information kombinerat med avslappning minskar oro och 

ångest hos patienter. Kekecs et al. (2014) genomförde en studie på patienter som 

skulle genomgå kataraktoperation. Studiegruppen fick lyssna på en cd-skiva med 

utökad information och avslappning. Resultatet visade att patienter i studiegruppen 

var signifikant lugnare och mindre oroliga, vilket stämmer med litteraturstudiens 

resultat. Därmed är det en rimlig slutsats att utökad information kombinerat med 

avslappning minskar oro och ångest. Däremot noterar författarna att resultatet av 

litteraturstudien bygger studier med skilda metodologiska utföranden. I ena studien 

fick studiegruppen i lugn och ro i hemmet titta och lyssna på en dvd upprepade 

gånger om så önskades. I den andra studien gav forskaren en direkt muntlig 

intervention, som på så sätt innebar mänsklig kontakt. Ytterligare bör det påpekas 

att ena studien inte angett p-värde eller konfidensintervall till vissa presenterade 

värden. Men då medelvärden med tillhörande standardavvikelse är angett i nämnt 

fall så har resultatet inkluderats (Jfr. Olsson och Sörensson 2011, 254).             

 

Utökad information kombinerat med avslappning samt introduktion till 

undersökning och miljö 

Att erbjuda patienterna utökad information kombinerat med avslappning samt 

introduktion till undersökning och miljö minskar oro och ångest hos patienterna 

enligt litteraturstudiens resultat. Som tidigare nämnt har utökad information och 

avslappning var för sig eller tillsammans positiv påverkan på patienternas orosnivå. 

Deyirmenjian et al. (2006) genomförde en studie på patienter som skulle genomgå 

öppen hjärtkirurgi. Studiegruppen fick utökad information, introduktion till 

utrustning samt material som skulle användas och besök på hjärtkirurgavdelning. 

Resultatet visade att den kombinerade interventionen inte minskade oro och ångest 

hos patienter, vilket inte sammanstämmer med litteraturstudiens resultat. I den 

inkluderade studien vars resultat ledde till denna kategori, användes en kombinerad 

intervention med många olika moment i olika områden. Därmed är det svårt att 

klargöra ifall denna typ av interventionskombination påverkade oro och ångest hos 

patienterna eller om resultatet är beroende av ett enskilt moment i interventionen. 

Lang et al. (2010) beskriver att personalens arbetssituation och sinnesstämning 
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direkt kan påverka patienternas upplevelse av en undersökning. Genom att besöka 

kontrollrum och dylikt fick patienterna en inblick i personalgruppens arbetssätt och 

stämning, vilket kan ha inverkat på deras upplevelse. Det går inte att dra någon 

slutsats från litteraturstudiens resultat då interventionskombinationen som den 

bygger på inte är generaliserbar. Författarna till litteraturstudien vill dock belysa att 

patienter i studiegruppen i den inkluderade studien kände sig signifikant mer 

införstådda i händelseförloppet än patienter i kontrollgruppen enligt enkäten som 

forskarna införde en tid in i den inkluderade studien.  

 

Intersektionella aspekter 

I många av de inkluderade studierna exkluderades patienter som inte kunde språket 

som talades i landet där studierna genomfördes. På så sätt ingick inte exempelvis 

nyinflyttade invånare i studierna och urvalet representerade inte hela befolkningen. 

Det kan dock vara problematiskt att någon tolkar information, enkäter och dylikt då 

detta kan orsaka bias på grund av tolkens inverkan på deltagare (jfr. Billhult och 

Gunnarsson 2012, 323). Det är även viktigt att studier som inkluderar speciella 

grupper genomförs, då med lämpliga instrument. I den kliniska verksamheten är 

lättillgänglig information på olika språk viktig då alla har rätt till att bli informerade 

och information ska vara anpassad efter behov (SFS 2014:821). 

 

Det finns föreställningar om manliga och kvinnliga attribut som ofta ingår i 

motsatsförhållanden. Att vara rationell eller emotionell är ett exempel på detta. 

Dessa begrepp ingår också ofta i en hierarki, tydligt förknippad med vad som anses 

som manligt och kvinnligt. Vilket i sin tur har nära samröre med vad som anses som 

eftersträvansvärt (Määttä och Öresland 2014, 324-327). I studien av Törnqvist et al. 

(2006b) skattade kvinnliga patienter högre oro än männen oberoende på studie- 

eller kontrollgrupp. Det går dock inte att veta om något omedvetet kan ha påverkat 

patienternas skattning i studierna. Ytterligare bör vårdgivarens eller forskarens 

påverkan på resultaten belysas. Stereotypiska föreställningar om könstillhörighet 

kan påverka hur informationen eller instruktionerna ges och hur den uppfattas 

(Määttä och Öresland 2014, 332), vilket i förlängningen kan påverka patienternas 

orosnivå.  
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Röntgensjuksköterskans ansvar 

Som röntgensjuksköterska är det vanligt att stöta på oroliga patienter vid MRT-

undersökningar. I en studie (Tischler et al. 2008) angav 71.6% av 

röntgensjuksköterskorna att oro och ångest hos patienter är vanligt förekommande 

vid MRT-undersökningar. I enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerad 

röntgensjuksköterska (Jfr. Örnberg och Andersson 2012, 12) är det 

röntgensjuksköterskans ansvar att sträva efter att minska oro och ångest hos 

patienter och hjälpa patienterna med att genomgå MRT-undersökningen. För att 

lyckas med det behöver röntgensjuksköterskan kunskap om hur oro och ångest kan 

minskas och resultatet av denna litteraturstudie kan öka den kunskapen. Enligt 

litteraturstudiens resultat är det optimalt att röntgensjuksköterskan väljer en öppen 

eller kort MRT-kamera för oroliga patienter när möjlighet finns. Det kan även vara 

fördelaktigt att ge tillräcklig information till patienter gärna muntligt och 

kommunicera med dem. Att spela DVD med avslappningsinstruktioner eller övning i 

väntrum kan också vara ett alternativ som inte kostar så mycket. 

 

Om oro och ångest hos patienter minskas kan avbrutna undersökningar minskas och 

även bildkvalitet kan förbättras. Därmed kan röntgensjuksköterskan även se till att 

lämpliga bilder för diagnostisering tas och att bildkvaliteten optimeras, vilket är en 

av röntgensjuksköterskans förväntade kompetenser (Örnberg och Andersson 2012, 

13). På så sätt kan resultatet av litteraturstudien öka röntgensjuksköterskans 

kompetens i olika delar av huvudområdet radiografi som består av omvårdnad och 

bild- och funktionsmedicin, medicin samt strålningsfysik (Örnberg och Andersson 

2012, 10).  

 

Sedering och anestesi förekommer för att oroliga patienter ska kunna fullborda 

MRT-undersökningen (Tischler et al. 2008; Murphy och Brunberg 1997), vilket 

medför risk för komplikationer (Bluemke och Breiter 2000). Genom att minska oro 

och ångest hos patienter kan användning av farmaka minskas. Därmed ökar 

patientsäkerheten, vilket all hälso- och sjukvårdspersonal ska sträva efter enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Med detta som bakgrund bedömer 
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författarna att resultatet av denna litteraturstudie har stor betydelse på 

röntgensjuksköterskans huvudområde radiografi och röntgensjuksköterskans arbete.  

 

Metoddiskussion 

Innan författarna formulerade ett syfte och började med artikelsökningar 

genomfördes preliminära sökningar. I en litteraturstudie är inkluderade artiklar 

insamlingsdata (Olsson och Sörensen 2011, 145) och det är nödvändigt att det finns 

publicerade studier inom området (Friberg 2012, 135). Genom att genomföra 

preliminära sökningar och kontrollera om det fanns tillräckligt med artiklar 

fastställdes att det valda området var relevant att genomföra en litteraturstudie i.  

 

Därefter formulerades ett syfte och sökord valdes ut. Sökningarna begränsades till 

engelskspråkiga artiklar, vilket kan ha sorterat bort icke-engelskspråkiga artiklar 

som svarade på syftet. Det var dock inte lämpligt att inkludera artiklar på andra 

språk då författarna behövde förstå och kunna analysera artiklarnas resultat. 

Ytterligare begränsning var ålder på patienter som studerades. Barns uppfattning av 

oro och ångest skiljer sig från vuxnas och barnens uppfattning kan variera beroende 

på utvecklingsfas (jfr. Enskär och Golsäter 2014, 92-98). Därmed behöver oro hos 

barn skattas med speciellt anpassade instrument. Med detta i åtanke innefattar syftet 

endast vuxna personer och sökningen begränsades till vuxna personer för att hitta 

artiklar som svarade på syftet. I en av databaserna var gränsen 18 år och i de två 

andra databaserna var gränsen 19 år. Det skulle ha varit optimalt om alla databaser 

hade haft samma åldersgräns. Författarna kontrollerade dock närmare hur gamla 

patienterna var under urvalsförfarandet. En av de inkluderade studierna (Grey et al. 

2000) inkluderade patienter över 16 år och en annan (Lukins et al. 1997) inkluderade 

patienter över 17 år. Författarna bedömde dock att de studierna var relevanta därför 

att 16-och 17-åringar är i slutfasen av utvecklingen (jfr. Enskär och Golsäter 2014, 97-

98) och kan tänkas uppfatta oro och ångest på samma sätt som vuxna. Däremot 

fanns det en studie (Tazegul et al. 2015) som inte redovisade specificerad ålder på 

patienterna. Det framgår dock att alla deltagare hade gett informerat samtycke. Detta 

tyder på att deltagarna inte var barn som inte kan ge informerat samtycke själv. Barn 



19 
 

har inte tillräcklig förmåga att förstå risker och konsekvenser av deltagande i studier, 

därför är det svårt att få adekvat informerat samtycke från dem (CODEX 2016).  

 

Östlundh (2012, 74) benämner artiklar som färskvara, det finns dock företeelser som 

inte ändras avsevärt med tid. Författarna till denna litteraturstudie bedömer att 

upplevelse av oro samt ångest är en sådan. Därför valde författarna att inte använda 

publikationstid som begränsning. Däremot fick författarna ha i åtanke att tekniker 

utvecklas över tid som i sin tur kunde påverka oro samt ångest och diskuterade 

därför om den punkten. Författarna diskuterade relevansen av artiklarna som 

publicerades år 1997, 2000 samt 2001 och artiklarna bedömdes relevanta även om 

de är äldre. Artiklarna som inte fanns tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek 

valdes bort under urvalsprocessen och på så sätt kan relevanta artiklar ha sorterats 

bort. 

 

Att tre av de åtta inkluderade studierna hittades genom manuell sökning kan tolkas 

som att det fanns brister i sökningarna. Artiklarna som återfanns genom manuell 

sökning uppfyller villkor som författarna använde som begränsningar. Därför är det 

sannolikt att sökorden inte var tillräckligt relevanta för att fånga upp fler artiklar som 

svarade på syftet. Friberg (2012, 138) och Östlundh (2012, 58) skriver att 

artikelsökare ska experimentera med olika sökord och gå igenom dem noggrant för 

att täcka det valda området. Författarna försökte hitta lämpliga sökord, exempelvis 

genom att kontrollera ämnesord i artiklar som svarade på syftet. Författarna kunde 

dock ha behövt prova med ännu flera sökord och kombinationer. Däremot kan det 

tolkas som att eventuell brist på sökorden kompenserades genom att författarna 

genomförde manuell sökning. Detta rekommenderas av Östlundh (2012, 75) och 

Willman et al. (2016, 79, 88-89). På så sätt ökades möjlighet att hitta artiklar som 

kunde ha missats. 

 

Flera databaser användes i denna litteraturstudie, vilket bidrog till att sökningarna 

fick en tillräcklig omfattning och publiceringsbias undveks (Willman et al. 2016, 71, 

79). Därmed ökade litteraturstudiens trovärdighet (Henricson 2012, 473). I 

litteraturstudier är det även viktigt att dokumentera och redovisa grundligt hur 
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inkluderade artiklar valts ut (Friberg 2012, 137) så att studien blir reproducerbar 

med syfte att läsaren ska kunna granska trovärdigheten med studien (Willman et al. 

2016, 101). För att uppnå detta använde sig författarna av en tabell för att redovisa 

sökvägar och beskrev även i löpande text, vilket gör det möjligt för läsaren att göra 

om sökprocessen. 

 

Under artikelsökningsprocessen träffade författarna en bibliotekarie för att få hjälp 

med sökningen, vilket rekommenderas av Rosén (2012, 436). Författarna fick råd om 

användning av booleska sökoperatorer, söktermer samt olika databaser. Genom att 

få kännedom om skillnader i olika databaser kunde författarnas söktekniker 

förbättras, exempelvis undveks användning av trunkering i PubMed, vilket inte 

fungerar lika bra som i andra databaser. Författarna kunde breda sökningen genom 

att kombinera olika synonymer med sökoperator, OR, som bibliotekarien tipsade 

om.   

 

För att granska artiklarnas kvalitet valde författarna en granskningsmall för studier 

med kvantitativ ansats av Willman et al. (2011, 173-174) och kompletterade den med 

tre frågor av Friberg (2012, 139). Enligt Willman et al. (2016, 106) ska 

granskningsmallen anpassas till varje litteraturstudie och kriterier till kvalitetsnivåer 

anges i förväg. Författarna till denna litteraturstudie använde sig av poängsystem för 

att nivåindelning skulle bli enkelt samt rättvist och gränsen till varje kvalitetsnivå 

fastställdes innan granskningen påbörjades. Frågorna som författarna bedömde vara 

viktiga användes som komplement. Det finns dock risk att det fattas ännu fler frågor 

med tanke på författarnas brist av erfarenhet av artikelgranskning. Fem frågor i 

granskningsmallen är endast för randomiserade kontrollerade studier (RCT) då 

randomisering och blindning är viktiga moment för randomiserade studier (Rosén 

2012, 438, se bilaga 2). Författarna granskade artiklarna var för sig, vilket 

rekommenderas som tillvägagångssätt (Willman et al. 2016, 106; Rosén 2012, 438). 

Detta ökar trovärdigheten. Att litteraturstudien innehåller endast åtta artiklar kan 

vara en svaghet. Dock är detta påföljd av strängt urvalsförfarande. Enligt Henricson 

(2012, 474) påverkas pålitlighet i litteraturstudiens resultat av de inkluderade 

artiklarnas kvalitet. Därför är det positivt att alla inkluderade studier är peer-
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reviewed och erhåller antingen medel eller hög kvalitetsnivå. Det som bör noteras är 

tillförlitlighet av mätinstrument i studierna. Patienterna skattar sin oro och ångest 

enligt olika mätinstrument och forskarna kan inte vara säkra om patienterna skattar 

sin oro och ångest ärligt. Detta kan minska pålitlighet i artiklarnas resultat 

(Wallengren och Henricson 2012, 486) även om forskarna använder väletablerade 

mätinstrument. 

 

Att litteraturstudien innehåller olika typer av studier kan vara en svaghet. Enligt 

Henricson (2012, 473) ökar validiteten om litteraturstudien är genomförd med 

samma typer av studier. RCT har högst bevisvärde när en interventionseffekt 

studeras (Segesten 2012, 112; Rosén 2012, 432, 438; Willman et al. 2016, 93) och 

litteraturstudien skulle ha högre validitet om den bara hade innehållit RCT. Det 

fanns dock inte tillräckligt med RCT som svarade på litteraturstudiens syfte och 

studier med andra designer inkluderades. Däremot är det positivt att alla 

inkluderade studier är kontrollerade studier. Kontrollerade studier har högre 

tillförlitlighet än icke-kontrollerade studier (Willman et al. 2016, 93). Författarna 

valde även artiklar som inte visade signifikant minskning av oro och ångest, vilket är 

en styrka. Det är inte optimalt att litteraturstudien innehåller enbart artiklar som 

stödjer författarnas uppfattningar (Rosén 2012, 432). 

 

Studierna är genomförda i olika länder, närmare bestämt i Australien, Egypten, 

England, Skottland, Sverige, Turkiet och Tyskland. Det finns kulturella skillnader i 

de länderna. I en studie genomförd i Egypten (Selim 2001) påpekas att en stor del av 

patienterna använde sig av bön utöver studieinterventionen för att minska oro, vilket 

är vanligt förekommande i deras kultur. Detta borde dock uppmärksammas som risk 

för bias. Det finns även skillnader i sjukvårdssystem länderna emellan. Oro och 

ångest vid MRT-undersökningar påverkas dock inte avsevärt av sjukvårdssystem. 

Däremot kan det finnas olika syn på oro och ångest och hur personal bemöter oroliga 

patienter. Författarna till denna litteraturstudie identifierade dock inte något 

avvikande synsätt utifrån beskrivningar i studierna. Därför kan resultat från de 

inkluderade studierna vara applicerbara på svensk sjukvård. Enligt Willman et al. 



22 
 

(2016, 108) påverkar det inte trovärdigheten negativt att studierna är genomförda i 

olika länder om flera studier sammanställs och resultat av studierna är likadana. 

 

En av de svårigheter som författarna stött på under arbetets gång var att analysera 

resultat från de inkluderade artiklarna. Likheter och skillnader identifierades och 

författarna diskuterade för att hitta den mest relevanta kategoriseringen. Det krävdes 

lång tid att hitta lämpliga benämningar på kategorierna som skulle täcka innehållet i 

varje kategori. Metoderna för att erhålla studiegrupperna utökad information och 

avslappningsinstruktioner varierar kraftigt mellan studierna. Även studiegrupperna i 

sig varierar med från deltagare som aldrig genomgått en MRT-undersökning tidigare 

till de som har. Vissa studier fokuserar på patienter som är klaustrofobiska. Willman 

et al. (2016, 108) bestrider att trovärdigheten blir sämre när studierna är genomförda 

i olika platser med olika studiegrupper så länge resultat i studierna riktar sig åt 

samma håll. Det påpekas dock att grupperna inte ska vara så olika och intervention 

ska vara lika mellan inkluderade studier. Dessa punkter diskuterades mellan 

författarna. Det står tydligt i artiklarna vilka som ingår i studierna och alla är vuxna 

patienter som genomgår MRT-undersökning. Då syftet av denna litteraturstudie var 

att identifiera olika interventioner som kan minska oro och ångest, var det optimalt 

att interventionerna var olika. Därför bedömdes skillnader i studierna som 

acceptabla och litteraturstudiens resultat som relevant.  

 

Genom hela skrivandet diskuterade författarna med varandra och löste problem. På 

så sätt ökas trovärdigheten med studien (Wallengren och Henricson 2012, 492). 

Bristen på kunskap inom statistik kan ha orsakat misstolkning av material. 

Författarna strävade efter att undvika detta genom att läsa i litteratur och att 

repetera tidigare kurser. Även att engelska inte är författarnas modersmål måste 

uppmärksammas. Detta kompenserades genom att använda ordböcker, vilket 

rekommenderas av Östlundh (2012, 65). Trots bristen av erfarenheter av att 

genomföra en litteraturstudie lyckades studien svara på syftet.    
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Forskningsetisk diskussion  

Denna litteraturstudie bygger enbart på studier som är etiskt granskade. Alla 

inkluderade studier innehöll dock inte ett etiskt resonemang och vissa klargjorde ej 

heller huruvida de fått etiskt godkännande. I dessa föreskrivna fall kontrollerade 

författarna den publicerande tidskriften, som i samtliga fall hade en etisk policy att 

bara publicera etiskt godkända studier (Jfr. Wallengren & Henricson 2012, 492-493). 

Deltagarna har i de flesta studierna gett muntligt eller skriftligt samtycke till att delta 

och författarna bedömer deltagarna som avidentifierade (Kjellström 2012, 82-87). 

Tidskrifterna som publicerade studierna som inte redovisade huruvida informerat 

samtycke erhållits hade en etisk policy som nämnt tidigare. Därför bedömdes de 

studierna som relevanta för att inkluderas. I en studie (Tazegul et al. 2015) fick 

kontrollgruppen inte ens standardiserad information, vilket inte är optimalt. Studien 

var dock etiskt godkänd och alla patienter hade gett informerat samtycket. Därmed 

beslöt författarna till litteraturstudien att inkludera denna studie. 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska intressekonflikter anges i artiklar. Ingen 

av de inkluderade studierna har uppgett några föreliggande intressekonflikter. En av 

studierna var finansierad av ett företag som tillverkar radiologisk utrustning samt 

tillbehör då broschyrer som användes som interventionsmaterial tillverkades. Det 

var dock inte radiologisk utrustning som studeras i den studien, utan oro och ångest 

hos patienter och resultatet av studien har inte kommersiell effekt på företaget. 

Därför inkluderades denna studie. Författarna har i sök- och urvalsprocessen tagit 

beslut utifrån samstämmighet med vårt syfte. Dock har artiklar som måste köpas och 

icke-engelskspråkiga artiklar valts bort, vilket kan resultera i snett urval.   

 

Artiklar som inkluderats i denna studie kommer från olika delar av världen och 

forskningsetik kan regleras av olika lagar och bestämmelser beroende på land, vilket 

bör uppmärksammas trots de internationella riktlinjerna upprättade genom 

Helsingforsdeklarationen (2013). I forskningsetik ingår även forskningsfusk och 

plagiat (Olsson och Sörensen 2011, 89). Under skrivprocessen var författarna till 

denna litteraturstudie noga med att ange källor tydligt, försöka använda lämpliga 
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tillvägagångssätt och att redovisa dessa samt resultat neutralt och utförligt. På så sätt 

eftersträvades trovärdighet. Det bör dock påpekas att det kan föreligga risk för 

misstolkning av resultaten på grund av bristande kunskap inom engelska samt 

statistik och bristande erfarenhet av att utföra en litteraturstudie som tidigare 

nämnts. När oenigheter uppstod diskuterade författarna med varandra varje gång 

och konsensus nåddes. 

 

Konklusion 

MRT-kamerans suveränitet inom viss bilddiagnostik och frånvaro av joniserande 

strålning har bidragit till det undersökningstryck som i nuläget råder. Det lägger stor 

vikt på att de planerade undersökningarna genomförs, ur såväl ekonomiska som 

vårdetiska perspektiv. Resultatet av denna litteraturstudie visar att kort eller öppen 

MRT-kamera och utökad information samt avslappning, enskilt eller kombinerat, 

kan minska oro och ångest i samband med en MRT-undersökning och på så sätt 

påverka undersökningsprocessen.  

 

Viss försiktighet krävs dock när resultatet implementeras till den kliniska 

verksamheten då interventioner i studierna bestod av olika moment och gavs på 

olika sätt även inom samma kategori. För att veta exakt vilket moment som ger effekt 

behövs det studier som använder intervention som inte innehåller flera moment eller 

studier som har flera interventionsgrupper med var sitt interventions moment. Det 

behövs även studier som studerar huruvida resultatet påverkas av hur intervention 

ges, exempelvis muntligt, skriftligt eller audiovisuellt. I många studier exkluderas 

personer på grund av bristande kunskap av språk. Därför är studier som inkluderar 

minoritetsgrupper värdefulla. För att få kunskap om patienters subjektiva 

upplevelser av interventioner är intervjubaserade kvalitativa studier önskvärda.     
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Bilaga 1 

Tabell 1: Översikt över litteratursökning 

Datum Databas Sökord Begränsning Antal Urval 1 Urval 2 
  

Urval 3 Urval 4  
 

2017-

03-08  

PubMed magnetic resonance imaging AND 

(anxiety OR claustrophobia OR 

worry) AND (reduce OR 
reduction)  
 

English, adult: 19+ years  174 20 14 6 5 

2017-
03-08 

CINAHL magnetic resonance imaging AND 
( (anxiety OR claustrophobia OR 
worry) ) AND ( (reduce OR 

reduction OR decrease) )    
 

English, all adult  30 3 1 1 1* 

2017-

03-08  

PsycINFO magnetic resonance imaging AND 

( (anxiety OR claustrophobia OR 
worry) ) AND ( (reduce OR 
reduction OR decrease) )    

 

English, adulthood (18 yrs & 

older) 

592 11 3 2 2* 

2017-
03-10 

Manuell 
sökning 
 
PubMed 

 

  4   4 3 

*Dubbletter ingår i PubMed sökningen 2017-03-08 



  

Bilaga 2  

Granskningsmall (Willman et al. 2011, 173-174; Friberg 2012, 139)   

Randomiserad kontrollerad studie (RCT)  -  

Kontrollerad klinisk studie (CCT)  -  

Titel:  

Ja   

  

1p  

  

Nej   

  

0p  

Vet ej / en 

tillämpbart  

Är syftet tydligt formulerat?        

Adekvat inkludering/exklusion?        

Urvalsförfarandet beskrivet?        

Representativt urval?        

Likvärdiga grupper vid start?        

Randomiseringsförfarande beskrivet?*        

Analyserade i den grupp de randomiserades till?*        

Blindning av patienter?*        

Blindning av vårdare?*        

Blindning av forskare?*        

Bortfallsanalysen beskriven?        

Bortfallsstorleken beskriven?        

Adekvat statistisk metod?        

Etiskt granskad?        

Etiskt resonemang?        

Finns det metoddiskussion?        

Är instrumenten valida?        

Är instrumenten reliabla?        

Är resultatet generaliserbart?        

Frågorna som är markerade med * besvaras vid RCT  

 

RCT: Låg (0-6), Medel (7-13), Hög (14-19) 

CCT: Låg (0-4), Medel (5-9), Hög (10-14)  

 

 

 

 

 

 



  

Tabell 2a: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning                                                                                                         Bilaga 3 

Författare 
År  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Bangard, C., 

Paszek, J., 

Berg, F., Eyl, 
G., Kessler, 
J., Lackner, 
K., 
Gossmann, A. 
 

2007 
 
Tyskland 

 
European 
Journal of 
Radiology 

MR imaging of 

claustrophobic 

patients in an 
open 1.0 T 
scanner: 
Motion 
artefakts and 
patient 

acceptability 
compared 
with closed 

bore magnets 

Att utvärdera 

klaustrofobiska 

patienters 
upplevelse att 
genomgå en 
MRT-
underökning 
samt påverkan 

av 
rörelseartefakter 
på bildkvalitet i 

en öppen 1.0T 
kamera. 

36 klaustrofobiska 

patienter och 36 

icke-
klaustrofobiska 
patienter. 
Patienter som inte 
pratade tyska, 
som var yngre än 

18 år samt äldre 
än 75 år, som 
använder 

psykoaktiva 
droger, som har 
psykisk sjukdom 
eller 

kontraindikation 
till MRT-
undersökning och 
som skulle 
genomgå 

undersökning av 
nedre extremitet 

exkluderades. 

Kvantitativ. 

Oro skattades av VAS, STAI, MRI-

FSS och claustrophobia questionnaire 
(CLQ). Smärta skattades av visuell 
analog skala. Hos icke-
klaustrofobiska patienter skattades 
endast oro och ångest inför 
undersökning. Klaustrofobiska 

patienter som genomgått en 
undersökning i stängd MRT-kamera 
tidigare (94.4%) skattade även oro 

och smärta upplevd under den 
tidigare undersökningen i stängd 
MRT-kamera. Resultaten baserades 
på den klaustrofobiska gruppens 

skattningar. Påverkan av 
rörelseartefakter på bildkvalitet 
utvärderades av två radiologer 
oberoende av varandra. 

Avbrutna undersökningar 

hos klaustrofobiska 

patienter minskade från 
58.3% i stängd MRT-
kamera till 8.3% i öppen 
MRT-kamera (P<0.001). 
Oro under undersökning 
minskade från 87.1 i 

stängd MRT-kamera till 
30.4 i öppen MRT-kamera 
enligt VAS (P<0.001). 

Påverkan av 
rörelseartefakter gällande 
bildkvalitet var väldigt 
liten. 

 
(Enbart resultat som svarar 
på denna litteraturstudies 
syfte har analyserats.) 

Medel 

 

 

 

 



  

Tabell 2b: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning                                                                                                         Bilaga 3                                                      

Författare 

År  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Enders, J., 

Zimmermann, 

E., Rief, M., 
Martus, P., 
Klingebiel, R., 
Asbach, P., 
Klessen, C., 
Diederichs, 
G., Wagner, 

M., 
Teichgräber, 

U., Bengner, 
T., Hamm, B., 
Dewey, M. 
 
2011 

 
Tyskland 
 
PLoS One 

Reduction of 

claustrophobia 

with short-
bore versus 
open 
magnetic 
resonance 
imaging: a 
randomized 

controlled trial 

Att 

utvärdera 

huruvida en 
kort eller en 
öppen MRT-
kamera är 
bäst för att 
lindra 
klaustrofobi. 

271 patienter bokade 

för MRT-undersökning 

av antingen huvud, 
rygg eller axel 
screenades för 
klaustrofobi genom att 
fylla i en CLQ. CLQ 
resulterar i ett värde 
mellan 0-4 som visar på 

graden av klaustrofobi. 
För att inkluderas i 

studien krävdes ett 
värde på minst 1 eller 
remitterande läkares 
information. 
Exkluderingskriterier 

var kontraindikationer 
till MRT-us, vikt >200kg 
och <18år. 
174 deltagande 
patienter 

randomiserades till 

någon av de två 
maskinerna. 
2 deltagare fick 
uteslutas pga graviditet. 

Kvantitativ. 

Randomiserad prospektiv 

studie. 
Alla deltagande patienter fyllde 
i följande enkäter före 
undersökning; the Agoraphobic 
Cognitions Questionnaire 
(ACQ), the Body Sensations 
Questionnaire (BSQ), the 

Mobility Inventory (MI), STAI, 
FSS-III, the Beck Depression 

Inventory (BDI-II), the 
EuroQol (EQ-5D) och CLQ. En 
omarkerad VAS användes 
också före samt efter 
undersökning. 

7 månader efter undersökning 
fick deltagarna fylla i samma 
enkäter igen, samt VAS. 
 

Ingen signifikant skillnad i antal 

klaustrofobiska reaktioner 

mellan maskinerna (P=0,08). 
VAS medelvärde var signifikant 
lägre vid 7 månaderskontrollen 
men patienter med en 
klaustrofobisk reaktion hade 
ökat VAS värde (P=0,004). Det 
fanns ingen signifikant skillnad i 

oro och ångest under 
undersökning mellan 

maskinerna enligt VAS 
(P=0.51). Men det var 
signifikant fler patienter som 
direkt efter de kommit in i 
undersökningsrummet nekade 

till undersökning av MRT-
kameran med kort gantry 
jämfört med den öppna MRT-
kameran (P=0,01). 
 

(Enbart resultat som svarar på 

denna litteraturstudies syfte 
har analyserats.) 

Medel 

 

 

 



  

Tabell 2c: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning                                                                                                         Bilaga 3 

Författare 
År  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Grey, S. J., 

Price, G., 

Mathews, A. 
 
2000 
 
England 
 

Magnetic 
Resonance 
Imaging 

Reduction 

of anxiety 

during MR 
imaging: a 
controlled 
trial 
 

Att utveckla och 

utvärdera 

protokoll som 
minskar oro och 
ångest. 

91 patienter som 

genomgick MRT-

undersökningar av 
hjärna eller ryggrad 
tillfrågades och 64 
patienter deltog under 
hela studien. Patienter 
som var yngre än 16 år, 

som inte behärskade 
engelska och som inte 
kunde fylla i 

frågeformuläret 
exkluderades. 29 
patienter ingick i 
studiegruppen och 35 

patienter i 
kontrollgruppen.  

Kvantitativ.  

Patienter i studiegruppen fick en 

broschyr med information samt 
råd, demonstration av inspelat 
ljud från MRT-kamera, besök på 
kontrollrum före undersökning, 
en knapp till att signalera för 
justering av volym av musik, 

information om exakt timing av 
varje sekvens och en synlig 
klocka under undersökningen. 

Kontrollgruppen fick rutinmässig 
information. Oro och ångest 
mättes före och efter 
bildtagningen med STAI och 

skattades muntligt under 
bildtagningen. 

Det fanns ingen skillnad i oro 

och ångest just innan 

bildtagning och just efter att 
de åkte in i MRT-kameran 
mellan grupperna. Det fanns 
signifikant skillnad efter sista 
sekvensen (P=0.040). 
Patienter i studiegruppen var 

signifikant mindre oroliga än 
patienter i kontrollgruppen 
under bildtagningen 

(P=0.019). 

Hög 

Lukins, R., 
Davan, I. 
G.P., 

Drummond, 
P. D. 
 
1997 
 
Australien 
 

Journal of 
Behavior 
Therapy and 

Experimental 
Psychiatry 

A cognitive 
behavioural 
approach 

to 
preventing 
anxiety 
during 
magnetic 
resonance 
imaging 

Att utvärdera en 
avslappnings- 
instruktion, 

utformad för att 
förebygga oro 
och ångest 
under MRT-
undersökning 
samt att 
fastställa 

utvecklingen av 
rädsla hos 
patienter som 

upplevde oro 
och ångest 
under 
undersökningen. 

139 polikliniska patienter 
som genomgick MRT-
undersökning för första 

gången. 87 kvinnor och 
84 män mellan 17-76 år. 
44 patienter ingick i 
studiegrupp 1, 43 
patienter i studiegrupp 2 
och 52 patienter i 
kontrollgrupp. 

Studiegrupp 1 fick 
avslappningsinstruktion före 
bildtagning, studiegrupp 2 fick 

instruktion innan samt under 
bildtagning och kontrollgruppen 
fick ingen intervention. 
Patienterna fyllde i STAI och en 
del av FSS före undersökningen 
och STAI efter undersökningen. 
7-19 månader efter 

undersökningen fyllde 
patienterna i FSS. 

Oro och ångest hos patienter 
i studiegrupperna minskade 
under bildtagning (P<0.05), 

medan oro och ångest hos 
patienter i kontrollgruppen 
ökade (P<0.05). Det fanns 
ingen signifikant skillnad i 
oro och ångest mellan de två 
studiegrupperna. 
Intervention förhindrade inte 

utveckling av MRT-relaterad 
rädsla vid uppföljning. 

Medel 



  

Tabell 2d: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning                                                                                                         Bilaga 3 

Författare 
År  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali
tet 

Powell, R., 

Ahmad, M., 

Gilbert, F. 
J., Brian, 
D., 
Johnston, 
M. 
 

2015 
 
Skottland 

 
British 
Journal of 
Health 

Psychology 

Improving 

magnetic 

resonance 
imaging 
(MRI) 
examination
s: 
Development 

and 
evaluation of 
an 

intervention 
to reduce 
movement in 
scanners and 

facilitate 
scan 
completion 

Att utveckla 

och 

utvärdera en 
intervention 
som ger 
patienter 
möjlighet att 
ligga still i 

MRT-kamera 
och som 
ökar 

fullbordade 
undersöknin
gar.  

Polikliniska patienter på 

18-87 år som är 

inbokade för en MRT-
undersökning. 
Exkluderingskriterier var 
bristande kunskaper i 
engelska och kognitiva 
nedsättningar eller 

svårigheter till 
självständiga beslut. 
Inbjudan till deltagande 

sändes till 287st. 
85st valde att delta.  
Deltagarna 
randomiserades till 

kontrollgrupp (43 
patienter) och 
studiegrupp (42 
patienter). 
 

Kvantitativ. 

Kontrollgruppen erhöll 

studieinbjudan och standardiserat 
informationsblad. Studiegruppen 
erhöll samma information men fick 
en DVD + instruktioner hemskickat 
minst en vecka före bokad us-tid. 
DVD:n innehöll två avsnitt; 

förberedelser inför MRI och 
avslappningstekniker. 
Antal us som genomfördes utan 

rörelseartefakter mättes. 
Deltagarna svarade efter us på STAI, 
the MRI self-efficacy quetionnaire 
(MRI-SEQ), post-imaging distress 

questionnaire (Post-IDQ). 
Studiegruppen svarade även på en 
enkät gällande hur det var att 
använda DVD:n.  

35 patienter i studiegruppen 

och 23 i kontrollgruppen 

fullföljde us och hade inga 
rörelseartefakter (P<0.001). 
Oro hos kontrollgruppen 
skattades till 37.21 och oro 
hos studiegruppen skattades 
till 29.51 (P-värde saknas). 

70% av patienter i 
studiegruppen redogjorde att 
DVD:n minskade oro och 

endast en patient svarade att 
DVD:n inte var användbar. 
90% av patienterna kände sig 
bättre informerade och 80% 

kände sig säkrare. 
(Enbart resultat som svarar på 
denna litteraturstudies syfte 
har analyserats.) 

Hög 

Selim, M. 
A. 
 
2001 
 
Egypten 
 

Eastern 
Mediterran
ean Health 

Journal 
 

Effect of pre-
instruction 
on anxiety 
levels of 
patients 
undergoing 
magnetic 

resonance 
imaging 
examination 

Att 
undersöka 
skillnader 
mellan 
orosnivåer 
hos patienter 
som fick 

instruktioner 
inför MRT-
undersöknin

g och hos 
patienter 
som inte fick 
instruktioner 

60 patienter mellan 20-
69 år som aldrig 
genomgått MRT-
undersökning tidigare 
och som inte skulle 
genomgå en invasiv 
procedur efteråt. 

Deltagarna delades 
slumpmässigt upp till två 
lika stora grupper. 30 

patienter ingick i 
interventionsgruppen och 
30 patienter i 
kontrollgruppen. 

Kvantitativ. Experimentell studie. 
Patienterna fyllde i ett 
bakgrundsformulär innan 
undersökning. 
Patienter i studiegrupp fick utökad 
information och 
avslappningsinstruktion som 

utformats av forskaren samt 
sjukhusets rutinmässiga information, 
medan kontrollgruppen endast fick 

rutinmässig information. STAI fylldes 
i av patienter före och efter 
undersökning. 
 

Patienter i studiegruppen 
skattade signifikant lägre 
orosnivå än patienter i 
kontrollgruppen efter 
undersökning (P=0.0001). 

Med
el 



  

Tabell 2e: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning                                                                                                          Bilaga 3 

Författare 
År  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit
et 

Tazegul, 

G., 

Etcioglu, 
E., Yildiz, 
F., Yildiz, 
R., Tuney, 
D. 
 

2015 
 
Turkiet 

 
Magnetic 
Resonance 
Imaging 

Can MRI 

related 

patient 
anxiety be 
prevented
? 

Att 

utvärdera 

effektiviteten 
av 
kombinerad 
intervention 
av 
information 

och 
kommunikati
on för att 

minska oro 
och ångest 
vid MRT-
undersöknin

gar.  

33 patienter varav 21 

st var över 30 år och 

12 st var under 30 år. 
Dessa hade aldrig 
genomgått MRT-
undersökningar 
tidigare. 14 patienter 
ingick i studiegrupp och 

19 i kontrollgrupp. Två 
av de tillfrågade 
patienterna avstod från 

att delta i studien.  

Kvantitativ. Randomiserad 

prospektiv studie. 

Patienter i studiegruppen fick 
muntlig standardiserad information 
om MRT-undersökning och 
kontaktades via intercom mellan 
varje sekvens (ca. 2 minuters 
intervaller). Kontrollgruppen fick 

ingen standardiserad information 
eller annan intervention. Data 
samlades genom att mäta 

biokemiska markörer i blodet 
(prolaktin samt kortisol) samt 
genom SAI och resultatet jämfördes 
mellan grupperna. Venprover togs 

och SAI fylldes i innan och efter 
bildtagning.    
 

Studiegruppen hade 6% lägre 

kortisolnivå efter bildtagning än 

före bildtagning medan 
kontrollgruppen hade 18% högre 
efter bildtagning än före (P<0.05). 
SAI-post var lägre i studiegruppen 
jämfört med kontrollgruppen 
(P<0.001). Studiegruppen hade 

lägre SAI-post än SAI-pre 
(P<0.05) medan kontrollgruppen 
hade högre SAI-post än SAI-pre 

(P<0.05).  

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabell 2f: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning                                                                                                          Bilaga 3                                                                                                       

Författare 

År  
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit

et 

Törnqvist, 

E., 

Månsson, 
Å., 
Larsson, 
E.-M., 
Hallström, 
I. 
 

2006 
 

Sverige 
 
Acta 
Radiologica 

Impact of 

extended 

written 
informatio
n on 
patient 
anxiety 
and 
image 

motion 
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Konsekutivt urval. 242 

patienter. 124 patienter 

ingick i studiegrupp och 
118 patienter i 
kontrollgrupp. 
Inkluderingskriterier 
var polikliniska 
patienter som 
genomgick MRT-

undersökning av hjärna 
och/eller ryggrad, som 

var äldre än 18 år, som 
kunde prata och förstå 
svenska och som kunde 
fylla i frågeformulär 
utan hjälp. 

Kvantitativ. Kontrollerad 

experimentell studie. Studiegruppen 

fick ökad skriftlig information och 
kontrollgruppen fick rutinmässig 
skriftlig information. För att mäta 
oro och ångest innan och under 
bildtagning fyllde patienter i STAI. 
Efter undersökning fyllde 
patienterna i ett frågeformulär om 

skriftlig information. 
Rörelseartefakter kontrollerades av 

radiolog. 

Andel patienter som hade 

rörelseartefakter var signifikant 

lägre i studiegruppen (4%) än i 
kontrollgruppen (15,4%; 
P=0.003). Det fanns ingen 
signifikant skillnad i oro eller i 
tillfredsställelse med 
informationen. Kvinnor i båda 
grupperna skattade högre 

orosnivå än män (P<0.001). Oron 
skattades signifikant lägre under 

undersökningen än före i båda 
grupperna (P=0,001). Ingen 
signifikant skillnad i oro inför eller 
under undersökning beroende på 
tidigare utförd MRT-undersökning.  

 
(Enbart resultat som svarar på 
denna litteraturstudies syfte har 
analyserats.) 
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