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Abstrakt 

Åtgärder i samband med magnetkameraundersökningar 

En litteraturstudie om att minska behovet av sedering och generell anestesi hos 

barn 

BAKGRUND: Magnetresonanstomografi (MRT) innebär stora diagnostiska 

möjligheter, men barn upplever ofta undersökningen obehaglig trots att den är icke 

invasiv och helt smärtfri. Sedering eller generell anestesi används därför ofta för att 

möjliggöra MRT-undersökningar, men kan innebära risk för allvarliga 

komplikationer. Patientens (barnets) upplevelse av obehag under MRT-undersökning 

behöver reduceras samtidigt som en minskning av användandet av sedering och 

generell anestesi är önskvärd.  

SYFTE: Litteraturstudiens syfte var att beskriva åtgärder som kan minska barns 

behov av sedering och generell anestesi i samband med 

magnetkameraundersökningar. 

METOD: En litteraturstudie med resultat från åtta kvantitativa studier. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och analyserades. Sökningar genomfördes i PubMed och 

CINAHL. 

RESULTAT: Resultatet kategoriserades in i tre huvudkategorier och sex 

subkategorier. Huvudkategorierna bestod av: förberedande åtgärder, distraherande 

åtgärder och förberedande tillsammans med distraherande åtgärder. 

SLUTSATS: Lyhördhet, individanpassad information och distraherande åtgärder kan, 

tillsammans eller var för sig, reducera barns obehag och effektivt minska behovet av 

sedering och generell anestesi i samband med MRT. 

NYCKELORD: Magnetresonanstomografi, sedering, generell anestesi, barn, obehag.  



Abstract 

Interventions associated with Magnetic Resonance Imaging 

A literature review about reducing the need for sedation and general anesthesia in 

children 

BACKGROUND: Magnetic Resonance Imaging (MRI) provides major diagnostic 

possibilities, but children often experience it as unpleasant although it is a non-

invasive and completely painless examination. Due to this sedation or general 

anesthesia is often used to make the MRI examinations possible, but may pose a risk 

of serious complications. The patient’s (the child’s) experience of discomfort during 

MRI needs to be reduced at the same time as a minimization in the use of sedation 

and general anesthesia is desirable. 

AIM: The aim of this literature review were to describe interventions that can reduce 

the need for sedation and general anesthesia in children undergoing MRI. 

METHOD: A literature review with results from eight quantitative studies. The 

articles were reviewed and analyzed. Searches were made in PubMed and CINAHL. 

RESULTS: The result were categorized into three main categories and six 

subcategories. The main categories consists of: preparatory measures, distracting 

activites and preparatory along with distracting activities. 

CONCLUSION: Responsiveness, personalized information and distracting actions can, 

together or separately, reduce the child’s discomfort, and effectively reduce the need 

for sedation and anesthesia while undergoing MRI. 

KEYWORDS: Magnetic resonance tomography, sedation, general anesthesia, 

children, discomfort. 
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BAKGRUND 

MAGNETRESONANSTOMOGRAFI 

Magnetisk resonanstomografi (MRT) eller Magnet Resonance Imaging (MRI) har 

sedan 1980-talet fått allt vidare användningsområden och har idag ett stort värde för 

medicinsk diagnostik världen över. Detta på grund av fler diagnostiska möjligheter 

och snabbare undersökningar (Rivkin 2000, 119, Edelman 2014). MRT ger en 

utmärkt bildkvalité och spatielupplösning i flera olika anatomiska plan, utan att 

använda joniserande strålning. Tekniken bygger istället på ett antal magnetfält och 

radiofrekventa pulser som varierar i olika styrka och hastighet. Det är även dessa 

variationer som skapar det karakteristiska ljuden vid magnetresonans 

undersökningar (Schulte-Uentrop and Goepfert 2010, Currie et al. 2013). 

Huvudmagnetfältet, gradient-magnetfältet och det radiofrekventa fältet gör – 

tillsammans med väteatomens magnetiska egenskaper – att en läsbar signal 

framstår, vilket gör att olika vävnads-typer kan avbildas. Signalen som uppstår är 

svag, det gör att magnetfält och mottagare måste ligga nära patienten som ska 

undersökas (Currie et al. 2013). Magnetkameran är därför byggd likt en avlång tub 

(Schulte-Uentrop and Goepfert 2010). MRT-undersökningar är till sin natur 

långsamma, detta på grund av att väteatomerna i människokroppen hela tiden blir 

påverkade av magnetfältet, och måste återhämta sig innan en ny signal kan sändas ut 

(Ståhlberg and Wirestam 2008, 79-82). Undersökningstiden skiljer sig åt beroende 

på typ av undersökning. Normalt tar det mellan 30 till 60 minuter, vilket gör att 

tekniken är känslig för rörelse (Malviya et al. 2000). 

BARNS SVÅRIGHETER PÅ RÖNTGEN 

MRT-undersökningar är icke invasiva och dessutom smärtfria procedurer. Ingen 

joniserande strålning används, vilket gör det till en lämplig undersökningsmetod för 

barn (Currie et al. 2013, Scatliff and Morris 2014). Nackdelen är att MRT-

undersökningar upplevs obehagliga och blir därför svår för patienten att genomföra 

(Sury et al. 2005, Eshed et al. 2007, Munn and Jordan 2011). Tidigare studier visar 

att 30 % av barnen som genomgår MRT-undersökningar upplever ångest i olika grad 

(Tyc et al. 1995). Medicinsk rädsla eller procedurrelaterad rädsla är vanligt 

förekommande hos barn och varierar med deras ålder. Den medicinska miljön kan 
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väcka misstankar om farlighet hos barnen och den upplevda rädslan är ofta 

förknippad med barnens förväntningar på att procedurerna ska vara smärtsamma 

(Forsner 2006). Det som främst lyfts fram som svårigheter när barn ska genomgå 

MRT-undersökningar är enligt Sury et al (2005) ljudet, samt det trånga utrymmet 

tillsammans med tvånget att ligga still då undersökningarna ofta pågår under lång 

tid. Ångest eller en känsla av klaustrofobi kopplat till undersökningen kan också leda 

till ökad rörelse hos patienten (Grey et al. 2000). Rörelse leder till rörelseartefakter 

vilket minskar kvalitén på bilderna och undersökningen kan behöva göras om och 

diagnostiken blir lidande. 

SEDERING OCH GENERELL ANESTESI 

För att minska barns obehag och minimera rörelse i samband med MRT-

undersökningar krävs ofta sedering alternativt generell anestesi. För barn mellan 1-7 

år är detta mer regel än undantag (Lawson 2000). Sedering beskrivs som en 

läkemedelsframkallad sänkning av medvetandet (Gulbrandsen 2009, 119). Beroende 

på nivå av medvetandegraden delas begreppet sedering in i medvetande- eller 

djupsedering. Djupsedering beskrivs av Sury (2005) som ett tillstånd där patienten 

är okontaktbar även vid kraftfull stimulering. Under generell anestesi försätts 

patienten i djup sömn vilket möjliggör behandlingar och diagnostiska procedurer 

utan obehag för patienten (Åkeson 2012, 93). 

Optimal sedering skulle innebära en kontrollerad sänkning av medvetandet till önsk-

värd nivå, samtidigt som oönskade effekter uteblir (Sury et al. 2005). I praktiken  

ser det dock annorlunda ut. I en studie av Malviya et al (1997) visades bland annat att 

20.1 % av de studerade sederingsförsöken i samband med bilddiagnostiska och 

terapeutiska procedurer misslyckades, beroende av att sederingen var otillräcklig, för 

djup eller på grund av uppkomst av andra oönskade effekter så som illamående och 

agitation. I samband med magnetkameraundersökningar av barn så betraktas djup-

sedering som eftersträvansvärt (Lawson 2000, Kitsa et al. 2004, Cengiz et al. 2006). 

Detta kan vara problematiskt eftersom medvetandesänkningen hänger ihop med 

oönskade effekter så som respiratorisk obstruktion, respiratorisk depression och 

förlust av kardiovaskulära reflexer, det vill säga effekter som uppstår om sederingen 

är för djup (Sury et al. 2005). Dessutom kan effekterna av läkemedlen dröja innan de 
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träder kraft samt kvarstå under lång tid (Rooks et al. 2003). På MRT-avdelningen 

kan detta få effekter på patientflödet (Vanderby et al. 2010). 

Medan effekten av sedering beskrivs som oberäknelig så betraktas generell anestesi 

närmast som dess motsats i det hänseendet, samt som den metod att föredra ur 

bildkvalitetssynpunkt (Malviya et al. 2000). Arthur och Sury (2013) poängterar att 

inducering av anestesi och återhämtning ur anestesi går fort. Men likt sedering så 

medföljer – i sällsynta fall – allvarliga risker. Berg och Hagen (2013, 283-291) 

beskriver orsakerna till komplikationerna som mångfasetterade – beroende av flera 

samverkande faktorer så som tekniska problem, otillräcklig intubering samt 

läkemedlens effekter. Dessa komplikationer drabbar exempelvis andnings- och 

cirkulationssystem och kan variera i allvarlighetsgrad. Med sedering och generell 

anestesi följer också längre sjukhusvistelser för barnen samt ökad resursförbrukning 

för sjukvården (Vanderby et al. 2010). 

Oavsett om patienten är under sedering eller generell anestesi så bör personal följa 

säkra rutiner vid övervakningen och ha den beredskap som krävs vid komplikationer 

(Gulbrandsen 2009, 119, Arthurs and Sury 2013). Huruvida sedering eller generell 

anestesi av barn är den bästa och säkraste metoden bör enligt Arthur och Sury (2013) 

övervägas från fall till fall. Men med tanke på att MRT i sig är en ofarlig och smärtfri 

undersökning samt att sedering och generell anestesi är förknippat med risker så bör 

alltid alternativet att utföra undersökning i vaket osederat tillstånd övervägas och 

betraktas som förstahandsval. 

ALTERNATIV TILL SEDERING OCH GENERELL ANESTESI 

Med hjälp av förberedelser, distraherande åtgärder och individuellt anpassad 

information kan barnens medicinska rädsla och obehag minska samt göra dem mer 

medgörliga vid procedurer som kräver att barnen ska vara stilla (Forsner 2015, 130-

132). I samband med magnetkameraundersökningar så uppger även Arthur och Sury 

(2013) att distraherande och förberedande åtgärder kan hjälpa barn att genomföra 

undersökningarna utan sedering eller generell anestesi. Hur information, distraktion 

och förberedelse utformas beror på barnets utveckling (Edwinsson Månsson 2015, 

126, Nilsson 2015, 148-149). Information och förberedelse för små barn riktas främst 

till den medföljande föräldern, det är först i förskoleåldern de förberedande 

åtgärderna kan rikta sig direkt till barnet och då ofta med hjälp av olika redskap. I 
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tonåren klarar sig dock barn ofta långt på enbart muntlig information (Edwinsson 

Månsson 2015, 126). 

RÖNTGENSJUKSKÖTERSKANS ROLL 

I det dagliga arbetet ska röntgensjuksköterskan ansvara för att ge korrekt 

information, tillämpa hög patientsäkerhet och lindra eventuellt obehag i samband 

med undersökningar och behandlingar (Örnberg and Eklund 2008). I Patientlagen 

(SFS 2014:821) framgår det även att informationen ska vara anpassad efter 

patientens individuella förutsättningar, som till exempel ålder. För att inte skada 

samhällets förtroende och tillit till röntgensjuksköterskans profession bör dessa 

aspekter prägla mötet mellan röntgensjuksköterskan och vårdtagaren (Örnberg and 

Eklund 2008). Edwinsson (2015, 123) lyfter även fram att anpassad information är 

en förutsättning för att barn ska känna tillit till vårdpersonalen och klara medicinska 

undersökningsprocedurer. Således kan anpassad information även bedömas som en 

förutsättning för att röntgensjuksköterskan ska kunna tillämpa hög patientsäkerhet 

– utan sedering eller generell anestesi – vid MRT-undersökningar av barn. 

PROBLEMFORMULERING 

I samband med MRT-undersökningar av barn är sedering eller generell anestesi 

frekvent förekommande, det krävs ofta för att möjliggöra bilder av diagnostisk 

kvalitet. Detta tillför risker till en undersökning som i sig varken är smärtsam eller 

farlig. Alternativa åtgärder som kan hjälpa barn att genomföra undersökningen i ett 

vaket, osederat, tillstånd bör därför betraktas – ur patientsäkerhetsperspektiv – som 

förstahandsval. 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva åtgärder som kan minska barns behov av 

sedering och generell anestesi i samband med magnetkameraundersökningar 

METOD 

Författarna har genomfört en litteraturstudie där kvantitativa studier som besvarade 

syftet valdes ut till analys. Kvantitativa studier möjliggör att med mätningar eller 

observationer jämföra olika grupper och åtgärder (Billhult and Gunnarsson 2012, 
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116-117). Med hjälp av kvantitativa studier med hög reliabilitet och hög validitet kan 

generaliserbara resultat erhållas för att på så sätt se vilken åtgärd som sannolikt är 

den bäst lämpade (Olsson and Sörensen 2011, 123-124).  

SÖKMETODER 

Författarna sökte vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats i databaserna 

PubMed och CINAHL som tillsammans täcker en stor del tidskrifter relevanta för 

radiografi (Willman et al. 2011, 80-81). De sökord som användes var child*, 

pediatrics, magnetic resonance imaging, MRI, stress, anxiety, sedation, anesthesia, 

methods, prepar*, intervention, prevention, education och play therapy. Sökorden 

valdes ut i samråd med bibliotekarie, samt utifrån vanligt förekommande ord i titel, 

abstrakt, nyckelord eller indextermer i relevanta artiklar som identifierades i 

samband med testsökning innan projektet påbörjades. Då vissa indextermer varierar 

mellan de båda databaserna anpassades sökningen efter aktuell databas. Anpassade 

indextermer valdes genom användning av databasernas ämnesordlistor (Jfr. 

Östlundh 2012, 66). Under sökningen kombinerades närliggande ord med booleska 

sökoperatören OR för att få träff på åtminstone ett av de orden.  Sökorden 

kombinerades vidare med booleska söktermen AND för att öka specificiteten på 

sökningen. Höger trunkering av ordstammar förekom för att bredda sökningen och 

hitta alla typer av ändelser av ordstammen (Jfr. SBU 2014, 28-34). Trunkeringen av 

sökordet prepar användes exempelvis för att få träffar som innehöll något av orden 

prepare, preparing eller preparation. Begränsningar som användes var peer 

reviewed, engelskspråkiga artiklar, tidskriftsartiklar samt vetenskapliga artiklar. 

Avgränsningar varierade beroende på vilken databas som sökningen genomfördes i. 

Eftersom avgränsningar av åldersgrupper är kopplat till bägge databasernas 

indextermer valde författarna att istället söka på child och pediatric i fältsökningen 

(Jfr. SBU 2014, 31). På så vis erhölls även artiklar som ännu inte blivit indexerade. 

För att inte förlora relevanta träffar gjordes breda fritextsökningar vilket föredrogs 

framför flera smala sökningar. Sökningen i CINAHL gav inga artiklar som bidrog till 

resultatet. Utöver sökningar i databaserna så genomfördes även manuell sökning i 

referenslistorna till de vetenskapliga artiklarna som svarade på syftet. Den manuella 

sökningen bidrog enbart med artiklar som redan hade identifierats i 

databassökningen. Resultatet av artikelsökningen presenteras i bilaga 1. 
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URVAL 

Artiklar som använts i litteraturstudiens resultat var kvantitativa och beskrev 

åtgärder som kan minska barns behov av sedering eller generell anestesi i samband 

med MRT-undersökningar. Inklusionskriterier som användes var kontrollerade 

studier med jämförelsegrupp (randomiserade eller icke randomiserad) och barn 

mellan 3-14 år. Små barn har en begränsad förmåga att ta emot information medan 

barn i tonåren ofta klarar sig på enbart muntlig information inför medicinska 

procedurer. Förskole- och skolbarn kan däremot klara medicinska procedurer ifall 

lämpliga informationstekniker används, men trots det används ofta sedering eller 

generell anestesi vid MRT-undersökningar (Sury et al. 2005, Edwinsson Månsson 

2015, 126). Författarna bedömde därför att denna grupp kunde ha störst vinst med 

åtgärderna. För att resultatet skulle kunna överföras till förskole- och skolbarn samt 

för att tillräckligt med studier skulle svara på syftet begränsades inklusionen till barn 

mellan 3-14 år. Utöver det skulle artiklarna vara etiskt granskade och godkända, 

skrivna på engelska och tillgängliga i fulltext. 

Vid det första urvalsförfarandet sökte författarna tillsammans och valde ut titlar som 

svarade på syftet. I det andra urvalet lästes abstrakten på de utvalda artiklarna. De 

artiklar som fortfarande var relevanta togs med i urval tre. Dessa artiklar lästes i sin 

helhet och om de svarade på studiens syfte så gick de vidare till urval fyra för 

kvalitetsgranskning. Åtta studier uppfyllde kriterierna och inkluderades i analysen. 

För att en kvalitetsbedömning skulle kunna göras av studier med olika design 

använde sig författarna sig av en egen granskningsmall med frågor från två olika 

granskningsmallar, en anpassad efter kvantitativa studier i allmänhet och en mer 

specifikt för observationsstudier. Underlaget till granskningsmallen kommer 

från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 173) och SBU (2014), se bilaga 2. Dessa 

kvantitativa granskningsmallar kunde tillsammans bidra till att bedöma valda 

artiklars kvalitet på ett tillfredsställande sätt. Samstämmighet i tolkningen av 

granskningsmallen säkerställdes innan kvalitetsgranskningen påbörjades. Ett 

poängsystem användes för att ge tydlighet i vilka kriterier som skulle gälla för hög, 

medel respektive låg kvalitet (Jfr. Willman et al. 2011, 108). Författarna granskade 

varje artikel var för sig för att sedan mötas upp och nå enighet. Till det slutliga valet 

inkluderades totalt åtta artiklar med medel eller hög kvalitet. Inkluderade artiklar 

finns presenterade i översiktstabell se bilaga 3. 
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ANALYS 

Innan analysen påbörjades bekräftades en samstämmig uppfattning av artiklarnas 

helhet genom att författarna läste artiklarna upprepade gånger individuellt och 

diskuterade innehållet. Därefter påbörjades analysen av data som fokuserade på 

likheter och olikheter i hänseende till metodologiskt tillvägagångssätt, syfte och 

resultat (Jfr. Friberg 2012, 140-141). Alla artiklar analyserades av båda författarna. 

Resultatet från den enskilda analysen diskuterades mellan författarna för att nå 

samstämmighet. Utifrån den gemensamma uppfattningen av likheter och olikheter 

sorterades sedan artiklarna efter deras metodologiska tillvägagångssätt (Jfr. Friberg 

140-141). Detta gav upphov till tre huvudkategorier och 6 underkategorier som finns 

beskrivet i tabell 1 under resultat. För att presentera resultatet enhetligt valde 

författarna att redovisa de enskilda studiernas resultat i procent vilket innebar att 

vissa resultat omvandlades från en annan enhet. 

FORSKNINGSETIK 

Forskningsetik hjälper till att skydda såväl människor som djur och värnar om bådas 

rättigheter. Det ska finnas en grundläggande respekt och förståelse för de som ingår  

i en studie (Helsingforsdeklarationen 2013). Forskning på barn kräver dessutom 

särskilda överväganden och tillvägagångssätt vid informerat samtycke. Till att börja 

med bör forskaren överväga om studien lika gärna kan genomföras på mindre 

sårbara individer än barn. Dessutom måste vårdnadshavarna erhålla information för 

att kunna ta ett rationellt beslut om sitt barns deltagande i studien. Även barnets 

vilja måste följas, trots att föräldrarna har gett sitt medgivande (CODEX 2016a). Ur 

dessa aspekter granskades de inkluderade studiernas etiska resonemang och 

förhållningssätt. Författarna tog även hänsyn till hur de etiska kraven varierar med 

vald studiemetod. När studier baseras på uppgifter som tagits från ett redan 

befintligt register ställs inte samma krav på informerat samtycke. Däremot ska en 

forskningsetiks prövning göras ifall personuppgifterna är av känslig karaktär (SFS 

2003:460 , CODEX 2016b). Författarna har ur dessa aspekter gjort överväganden i 

samband med granskningen av resultatartiklarna, men har inte behövt exkludera 

några artiklar. 



8 

 

RESULTAT 

Efter artikelsökning, urvalsförfarande och kvalitetsgranskning återstod åtta artiklar 

som bearbetades av författarna. Resultatet kategoriserades därefter i tre 

huvudkategorier och 6 underkategorier (Tabell 1). 

TABELL 1: HUVUDKATEGORIER OCH UNDERKATEGORIER 
 

HUVUDKATEGORIER UNDERKATEGORIER 

FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER Utbildande åtgärder 

Stämningshöjande åtgärder 

DISTRAHERANDE ÅTGÄRDER Audio/visuella -system 

Avslappnande åtgärder 

FÖRBEREDANDE TILLSAMMANS MED 

DISTRAHERANDE ÅTGÄRDER 

Utbildning och distraktion 
 

Utbildning och individuellt utformad distraktion 

 

FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER 

Denna huvudkategori innehåller tre artiklar som uteslutande behandlar åtgärder 

som vidtogs inför magnetkameraundersökningen. Syftena med åtgärderna var 

antingen att minska behov av sedering eller generell anestesi hos barn. 

Underkategorin utbildande åtgärder innehåller resultat där åtgärderna syftar till att 

barnen ska få förståelse för vad som väntar dem i samband med undersökningen. 

Den andra underkategorin – stämningshöjande åtgärder – behandlar åtgärder för 

att lätta barnens sinnesstämning inför undersökningen. 

Utbildande åtgärder 

Utbildningar för barn inför magnetkameraundersökningar har utformats på olika 

sätt i syfte att se effekt på behovet av sedering eller generell anestesi (Carter et al. 
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2010, Bharti et al. 2016). En retrospektiv studie undersökte behovet av generell 

anestesi hos barn mellan 3-14 år under två studieperioder (Carter et al. 2010). 

Barnen som ingick i den senare studieperioden och hade möjlighet att delta i en 

utbildning i form av MRT-simulering i en installerad MRT-attrapp hade en 

signifikant lägre användning av generell anestesi (18.2 %) än kontrollgruppen från 

den tidigare studieperioden (26.8 %; P<0.05). Av de barn som hade tillgång till 

utbildning via MRT-attrappen så nyttjade 135 barn möjligheten medan de övriga 

1070 barnen avstod. Analys av behovet av generell anestesi mellan dessa grupper 

visade att barn som genomgick utbildningen hade högre behov av generell anestesi 

(21.2 %) jämfört med dem som inte nyttjade MRT-attrappen (17.8 %). Skillnaden var 

inte signifikant (P=0.34). Dock visade studien en signifikant minskning av generell 

anestesi när analysen gjordes över subgruppen barn mellan 3-8 år som hade gjort sin 

MRT-undersökning efter utbildning i MRT-attrappen (21.8 %) och barn som inte 

hade gjort det (37.9 %; P<0.001). Samma analys över barn mellan 9-14 år visade att 

barn som deltog i utbildningen hade högre behov av generell anestesi (15.4 %) 

jämfört med kontrollgruppen (4.7 %, p-värde saknas). 

Bharti et al (2016) genomförde en randomiserad kontrollerad studie för att 

undersöka vilken effekt en mer lekfull utbildning hade på användandet av sederande 

preparat hos barn mellan 4-10 år. Barn som ingick i interventionen fick bekanta sig 

med avdelningen, undersökningsproceduren och öva sig på att stå stilla, samt leda en 

leksak genom en magnetkameraundersökning med hjälp av en MRT-replika i mindre 

skala. Interventionsgruppen krävde i mindre utsträckning sedering (20 %) jämfört 

med kontrollgruppen (41 %, P=0.04). 

Stämningshöjande åtgärder 

Viggiano et al (2015) undersökte hur stämningshöjande interventioner påverkade 

behovet av sedering hos barn mellan 4-11 år. Barnen som ingick i interventions-

gruppen fick inför MRT-undersökningen antingen interagera med en hund eller se 

ett uppträdande av clown eller musiker. Behovet av sedering var mindre i 

interventionsgruppen (ca 40 %) än i kontrollgruppen (ca 59 %, P<0.025). Det var 

främst de äldre barnen som hade lägre behov av sedering när de jämfördes mot de 

yngre barnen (p<0.001).  
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DISTRAHERANDE ÅTGÄRDER 

Inom denna kategori ingår tre studier som handlar om åtgärder som avleder barnen 

under en magnetkameraundersökning, i syfte att minska sedering eller generell 

anestesi. Två av dessa ingår i underkategorin audio/visuella-system, och en ingår i 

underkategorin avledande åtgärder. 

Audio/visuella-system 

I en kohortstudie av Harned och Strain (2001) implementerades ett audio/visuellt-

system för att minska barns behov av sedering vid magnetkameraundersökningar. 

781 barn mellan 3-10 år studerades, varav 352 ingick i en kontrollgrupp och övriga 

ingick i interventionsgruppen som hade tillgång till audio/visuella-systemet. 

Resultatet visade en minskning av sedering från 53 % i kontrollgruppen till 40 % i 

interventionsgruppen (p<0,001). En liknande kohortstudie genomfördes av Lemaire 

och Moran (2009) där det utvärderas huruvida ett audio/visuellt-system kan vara ett 

alternativ till sedering. Tillsammans med interventionsgruppen och kontrollgruppen 

jämfördes 369 barn i åldersgruppen 4-10 år med antalet utförda sederingar, 

resultatet visade en minskning av sederingsbehovet för interventionsgruppen (12.1 

%) jämfört med kontrollgruppen(46.7 %, P<0.05). 

Avslappnande åtgärder 

Smart (1997) utformade en randomiserad kontrollerad studie för att undersöka 

vilken effekt musik i kombination med avslappnande saga hade på behovet av 

sedering hos barn mellan 4-8 år i samband med magnetkameraundersökningar. I 

interventionsgruppen (n=10) behövde 30 % av barnen sedering för att genomföra 

undersökningen jämfört med 80 % i kontrollgruppen (P-värde saknas) som inte fick 

lyssna till musik eller avslappande saga genom undersökningen.   

FÖRBEREDANDE TILLSAMMANS MED DISTRAHERANDE ÅTGÄRDER 

Denna kategori innehåller två studier som använder sig av interventioner som både 

är till för att förbereda barnet inför undersökningen samt hjälpa barnet under 

bildtagningen. Dessa två studier är indelade i varsin underkategori; Utbildning och 

distraktion samt utbildning och individuellt utformad distraktion. 
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Utbildning och distraktion 

En kohortstudie undersökte huruvida barn mellan 3-9 år kunde genomgå en MRT-

undersökning med tillfredställande bildkvalitet i vaket, osederat tillstånd om 

förberedelse i kombination med distraktion användes (Tornqvist et al. 2015). 

Förberedelse i hemmet, utbildning inför undersökningen samt filmvisning som 

distraktion under MRT-undersökningen, bidrog till minskad användning av sedering 

i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Det fanns ingen signifikant 

skillnad i kön eller ålder mellan grupperna. Interventionsgruppens undersökningar 

tog dock signifikant längre tid, i snitt fem minuter längre. 30 av 36 barn i 

kontrollgruppen behövde sedering för att genomföra MRT-undersökningen  

(83 %), jämfört med 3 av 33 i interventionsgruppen (9 %, P-värde saknas). 

Utbildning och individuellt utformad distraktion 

Barn 5-12 år med sickelcellanemi, som är en återkommande grupp för 

magnetkameraundersökningar, undersöktes i en retrospektiv kohortstudie av Cejda 

et al (2012) för att se vilken effekt ett förberedelse- och stödprogram hade på behovet 

av sedering.  Interventionsgruppen som använde sig av FSP bestående av utbildning 

och träning före undersökningen samt stöd, avledning och/eller stresshantering 

under magnetkameraundersökningen jämfördes med en kontrollgrupp. 71 barn 

deltog och medianåldern var 9,9 år. Barnen som använde FSP var yngre än 

kontrollgruppen (median ålder 8,9 mot 10,9 år, P=0,0002). Undersökningarna som 

inkluderades var hjärna (60 stycken, 84,5%) och lever (11 stycken, 15,5%). 33 barn 

(46,5%) använde FSP i samband med MRT-undersökningen. I FSP gruppen var det 3 

barn som inte klarade att genomföra undersökningen utan sedering/anestesi (9 %) 

jämfört med 11 av 38 barn i kontrollgruppen (29 % p<0.0458). 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva åtgärder som kan minska barns 

behov av sedering och generell anestesi i samband med magnetkamera-

undersökningar. Resultat visar att barns behov av sedering eller generell anestesi kan 

minska i varierande grad ifall förberedande och distraherande åtgärder vidtas 

tillsammans eller var för sig.  
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RESULTATDISKUSSION 

Förberedande åtgärder 

Resultatet i denna litteraturstudie tyder på att förberedelser av olika slag inför 

magnetkameraundersökningar kan bidra till minskad användning av sedering eller 

generell anestesi hos barn. En metod som visat sig vara effektiv är förberedande 

genom undersökningssimulering via en MRT-attrapp. Liknande resultat har även 

presenterats i andra studier som undersöker effekten av MRT-simulering av barn (de 

Amorim e Silva et al. 2006, Hallowell et al. 2008). Dock ska nämnas att resultatet i 

denna litteraturstudie påvisar att MRT-attrappen enbart hade en positiv effekt hos 

barn mellan 4-8 år, men en negativ effekt hos barn mellan 9-14 år. Att MRT-

attrappen har en positiv effekt på yngre barn stärks även av De Bie (2010), men 

samma studie visade också att äldre barn hade en hög förmåga att klara MRT-

undersökningar i vaket osederat tillstånd med hjälp av förberedelserna. Därmed 

råder en stor osäkerhet i resultatet att barn mellan 9-14 år inte skulle ha någon nytta 

av sådana förberedande åtgärder. Det ska även poängteras att kontrollgruppen 

mellan 9-14 år hade lågt behov av generell anestesi, vilket eventuellt kan tolkas som 

att barn i denna åldersgrupp i högre utsträckning klarar sig med förberedelser enligt 

standardrutiner. 

Enligt litteraturstudiens resultat kan ett lekfullt lärande hjälpa barn mellan 4-10 år 

att klara magnetkameraundersökningar utan sedering. Lek kan användas som 

kommunikationssätt inför undersökningsprocedurer och kan hjälpa mindre barn att 

förstå trots att mottagligheten för muntlig information är begränsad (Edwinsson 

Månsson 2015, 123-124). Liksom litteraturstudiens resultat så visar även Pressdee 

(1997) att denna metod är effektiv för att förbereda barn mellan 4-8 år att genomgå 

undersökningar med magnetkamera utan användande av sedering. Författarna 

bedömer således att förberedande åtgärder i form av lek eller 

undersökningssimulering via MRT-attrapp kan användas för att hjälpa barn från 

treårsålder att klara av magnetkamera-undersökningar i vaket osederat tillstånd. Det 

råder dock en stor osäkerhet huruvida äldre barn (9-14 år) har någon nytta av 

undersöknings-simulering.  
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Distraherande åtgärder 

Att distrahera barn mellan 3-10 år genom att låta dem lyssna på avslappnande saga 

och musik genom hörlurar, eller låta dem se och lyssna på film med hjälp av ett 

audio/visuellt-system under en magnetkameraundersökning har i litteraturstudien 

visat sig minska behovet av sedering. Vilken av metoderna som ger bäst resultat har 

inte kunnat fastställas och därför kan inte några slutsatser dras. I resultatet från 

litteraturstudien framkommer det att användandet av avslappning via saga och 

musik hjälper till att minska behovet av sedering hos barn mellan 4-8 år. Nilsson 

(2015, 148-149) menar att avslappningssaga (vägledd dagdröm) kan hjälpa barn att 

slappna av och låta fantasin ta fokus från det som uppfattas som obehagligt i 

samband med smärtsamma procedurer. Att nyttja fantasin som avledning kan med 

fördel användas på barn i förskole- och skolåldern eftersom förmågan att fantisera är 

under utveckling och som störst under dessa år (Forsner 2015, 131). Inga studier som 

undersöker effekten av avslappningssaga på behovet av sedering i samband med 

radiologiska undersökningar har kunnat identifieras. Däremot har metoden visat sig 

vara framgångsrik för att reducera postoperativ smärta och obehag hos barn mellan 

7-10 år (Huth et al. 2004, Huth et al. 2009). Metoden har också visat sig minska 

buksmärta hos barn mellan 5-18 år (Ball et al. 2003). En rimlig slutsats är att det 

finns en koppling mellan smärta, obehag och behovet av sedering. Detta bekräftas i 

en studie av Rosenberg et al (1997) som visade att högre hjärtfrekvens och högre 

självskattad ångest och obehag hade ett samband med ökat behov av sedering i 

samband med magnetkameraundersökningar.  

Vid användandet av audio/visuella-system så framkommer det i resultatet att 

behovet av sedering sjunker efter implementering. I en studie av Khan et al (2007), 

där man mäter hur liknande system påverkar behovet av sedering av barn som 

genomgår MRT- och CT-undersökningar visar på minskning av sederingsbehovet, 

dock är systemet en del av flera åtgärder och enbart audio/visuella-systemets 

påverkan kan inte styrkas. Detta ger enligt författarna endast en indikation på att 

systemet kan minska behovet av sedering hos barn.  

Fler studier som mäter det audio/visuella-systemets påverkan på barns behov av 

sedering i samband med magnetkameraundersökningar har inte påträffats. Det har 

dock gått att finna studier där ångest och obehag utvärderas. Där framgår det att 
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användandet av audio/visuella-system framgångsrikt distraherar och lindrar obehag 

och ångest hos barn som genomgår gynekologundersökningar (Berenson et al. 1998).  

Avslappnande musik eller film från audio/visuella-system har således visat sig vara 

effektivt för att skärma av det som kan upplevas som obehagligt i flera kontexter. En 

rimlig slutsats är att avskärmande från obehag också är av betydelse för att minska 

behov av sedering eller generell anestesi i samband med magnetkamera-

undersökningar. Författarna bedömer att distraherande åtgärder kan betraktas som 

ett alternativ till sedering hos barn mellan 3-10 år. 

Förberedande tillsammans med distraherande åtgärder 

Att kombinera förberedelse med olika distraherande åtgärder har enligt 

litteraturstudiens resultat minskat användandet av sedering, vilket även styrks av 

Theys et al (2014). Att kombinera flera olika metoder är även något som förespråkas 

av Cohen et al (1997) som i sin studie använder distraktionstekniker för att lindra 

obehag hos barn under medicinska procedurer. Ett flertal åtgärder har använts, 

gemensamt för alla är att de använt utbildning, förberedelser och 

distraktionsmetoder under aktuell undersökning. I studien av Theys et al (2014) 

minskas behovet av sedering hos barn mellan 5-6 år genom att använda ett 

ubåtsprotokoll där MRT-undersökningen förvandlas till en ubåtsresa och 

förberedelserna beskrivs som ett sätt att klara resan, allt med hjälp av barnens 

fantasi. 

Andra studier med distraktionsmetoder likt dem i resultatet från litteraturstudien 

utgick istället från radioterapeutiska behandlingar och nukleärmedicinska 

undersökningar, men med samma syfte att minska användandet av sedering och 

generell anestesi hos barn. I studien av Slifer et al (1996) användes övning, 

utbildning och belöning innan och barnanpassade filmer under 

radioterapibehandlingen, vilket bidrog till en signifikant minskning av sederande 

preparat. En liknande studie av Train et al (2006) som istället utgår från 

nukleärmedicinundersökning av barn visade att utbildning i kombination med 

distraktionsmetoder minskade barnens behov av sedering. Författarna bedömer att 

radioterapeutiska behandlingar och nukleärmedicinska undersökningar har stora 

likheter med MRT-undersökningar och således bör kopplingar till litteraturstudiens 

resultat kunna göras. Eftersom barn är olika mottagliga för olika typer av 
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information, så kan kombinationen av flera åtgärder betraktas som god. Författarna 

till litteraturstudien bedömer således att kombinationen av förberedande och 

distraherande kan betraktas som ett alternativ till sedering eller generell anestesi för 

barn i förskole- och skolåldern.  

Röntgensjuksköterskan ansvar 

För att förbättra beslutsunderlaget inom hälso- och sjukvård krävs kunskap som 

härleds från forskning och utvärdering. Inom evidensbaserad hälso- och sjukvård är 

det yttersta målet patientsäkerheten (Willman et al. 2011, 18). Denna litteraturstudie 

beskriver en mångfald av åtgärder som kan vidtas för att minska barns behov av 

sedering eller generell anestesi. Till följd av de risker som följer med sedering och 

generell anestesi bör dessa alternativa åtgärder – ur patientsäkerhetsperspektiv – 

betraktas som förstahandsval. I röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod framgår 

också att en röntgensjuksköterska ska verka för hög patientsäkerhet. Utöver hög 

patientsäkerhet framgår även att röntgensjuksköterskan ska ge information och 

minska obehag i samband med undersökningar och behandlingar (Örnberg and 

Eklund 2008). Patientlagen (SFS 2014:821) kompletterar detta med att betona att 

den information som förmedlas mellan vårdare och patient ska vara anpassad efter 

patientens unika förutsättningar. Barn som genomgår medicinska procedurer 

upplever i varierad grad rädsla, och har olika förmågor att förstå och ta emot 

information och förberedelser (Forsner 2006, Edwinsson Månsson 2015, 126). Det 

innebär att förberedande åtgärder måste anpassas efter barnets förmågor och bör 

vara lika självklart som förberedande muntlig eller skriftlig information till vuxna 

individer. Utifrån dessa aspekter bedömer författarna således att resultatet, som 

beskriver olika åtgärder i syfte att hjälpa barn att förstå och avskärma från det 

obehagliga, är relevant för röntgensjuksköterskan och kunskapsområdet radiografi. 

Implementering av nya rutiner som minskar sedering och generell anestesi bör 

därför övervägas. 

METODDISKUSSION 

Åtta kvantitativa studier som undersöker olika åtgärder för att minska barns behov 

av sedering och generell anestesi svarade på syftet och inkluderades. För att stärka 

validitet hade det varit optimalt att enbart inkludera randomiserade kontrollerade 

studier (Jfr. Henricson 2012, 473). Bristen på randomiserade kontrollerade studier 
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som svarade mot syftet medförde att även kohortstudier inkluderades, vilket bör 

betraktas som en svaghet. Dock beskriver Nordenström (2007, 57-60) att dessa 

studiedesigner har en stark till måttlig beviskraft. 

Processen fram till resultatet har präglats av att författarna strävat efter att minimera 

risk för subjektivitet genom att individuellt och gemensamt utföra urval, kvalitets-

bedömning och analys (Jfr. Willman et al. 2011, 56-57). Detta tillvägagångssätt är 

enligt Wallengren och Henricson (2012, 490-493) viktigt för att säkra validitet och 

reliabilitet. 

Innan den egentliga litteratursökningen tog vid så utfördes testsökningar, dels i syfte 

att undersöka om området var tillräckligt beforskat och dels för att identifiera 

lämpliga sökord. Detta tillvägagångssätt stärker validiteten i arbetet (Wallengren and 

Henricson 2012, 489-490). I de huvudsakliga artikelsökningarna tog författarna 

hänsyn till att artiklarna kunde sakna indextermer samt att terminologin kunde 

variera i de olika artiklarna. Detta gav breda sökningar. Fördelen med breda 

sökningar är minskad risk för att relevant litteratur sorteras bort. Dessvärre kan det 

även åstadkomma en stor arbetsbörda för granskarna, vilket kan medföra att 

relevanta studier istället sorteras bort till följd av den mänskliga faktorn (SBU 2014, 

33-35). Av alla träffar så bedömdes bara ett fåtal titlar som relevanta, vilket kan bero 

på att sökningen inte var tillräckligt väl genomförd. Sökningar genomfördes i två 

databaser, men endast PubMed bidrog med artiklar till litteraturstudiens resultat. 

Huruvida CINAHL var en lämplig databas att söka i förhållande till 

problemformuleringen bör därför lyftas, och hade litteraturstudien påbörjats idag 

hade författarna övervägt att genomföra artikelsökningen i en annan databas. Varför 

detta inte identifierades redan i testsökningen beror på att syftet har justerats under 

projekttiden. Således bör läsaren därför ha i åtanke att eventuell litteratur som 

faktiskt svarar på syftet kan ha missats. Andra faktorer som kan ha inneburit att 

relevant litteratur sorterats bort är begränsningar i engelskspråkiga artiklar och 

artiklar som endast fanns tillgängliga i fulltext via Umeå Universitetsbibliotek. Dessa 

är faktorer som enligt Henricson (2012, 472) kan påverka litteraturstudien validitet. 

Författarna utförde även manuell sökning, dock utan resultat, vilket kan tolkas som 

att författarna sannolikt har fångat in den största delen av litteraturen som besvarar 

syftet trots de presenterade bristerna. 
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Inga avgränsningar till publikationstid gjordes på grund av bristen på artiklar som 

svarade på syftet. Till resultatet bidrar en artikel från 1997. Författarna diskuterade 

om detta kunde påverka resultatet eftersom dagens undersökningar eventuellt kan 

upplevas mer patientvänlig på grund av att undersökningstekniken utvecklats och 

undersökningstiderna tenderar att vara kortare (Edelman 2014). Författarna  

enades om att detta inte märkbart bör påverka resultatet eftersom undersöknings-

tider även varierar i de övriga studierna som svarade mot syftet. Östlundh (2012, 74) 

poängterar att vetenskapliga studier är en färskvara och att en litteraturstudie bör 

begränsas till nyligt publicerade artiklar. Att detta råd inte följts i denna 

litteraturstudie bör därför uppmärksammas av läsaren. 

Kvalitetsbedömningen gjordes utifrån en egen granskningsmall. Materialet utgick 

från granskningsmall för kvantitativa studier av Willman et al (2011, 173-174) som i 

sin tur kompletterats med vissa punkter från granskningsmall för 

observationsstudier från SBU (2014). Mallen är utformad på sådant sätt att den 

innehåller punkter relevanta för att bedöma viktiga kvalitetsfaktorer för 

observationsstudier och randomiserade kontrollerade studier. Kvalitetsbedömningen 

utgick från ett poängsystem. Det gav en tydlighet i vilka kriterier som krävdes för 

bedömningen av studierna. Nackdelen med ett sådant poängsystem är dock att det 

kan ge en falsk uppfattning av studiernas exakta kvalitet (Willman et al. 2011, 108). 

Det var flera punkter som var anpassade efter randomiserade kontrollerade studier 

vilket medförde att dessa kunde erhålla högre poäng och således även högre kvalitet. 

Eftersom randomiserade kontrollerade studier generellt anses vara den studiedesign 

som är mest tillförlitlig när interventionseffekter studeras (Willman et al. 2011, 96), 

så enades författarna att det var befogat att dessa kunde erhålla högre poäng. Att 

endast en studie blev tilldelad hög kvalitet kan påverka resultatet.  

Studierna som ingår i resultatet undersöker antingen flera åldersgrupper parallellt 

och/eller flera effekter av åtgärderna. Det bör därför poängteras att inklusion enbart 

gjordes ifall resultaten gick att härleda till barn i ålder mellan 3-14 år samt den 

studerade effekten; sedering/anestesi eller ingen sedering/anestesi. Den fortsatta 

analysen begränsades även till dessa. Något författarna bedömer kan ha stärkt 

studiens reliabilitet är att mätinstrumenten är desamma i samtliga av de artiklar som 

analyserats. 
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De olika studierna studerar olika interventioner/åtgärder vilket påverkar 

jämförbarheten mellan studierna. En annan faktor som påverkar jämförbarheten är 

att villkoren för kontrollgrupperna antingen är sparsamt beskrivna, eller att de skiljer 

sig mellan de olika studierna. Utöver det så är dessutom de inkluderade studierna av 

olika design. Dessa faktorer kan enligt SBU (2014, 130) motivera författarna att tolka 

och sammanfatta resultatet narrativt. Därför bedömer författarna att en allmän 

litteraturöversikt med beskrivande av data var att föredra för att på så vis framföra 

de likheter och olikheter som förekommer i resultatet (Jfr. Friberg 2012, 140-141). 

Litteraturstudiens resultat härleds från forskning som utförts i flera olika länder. Tre 

av dem är från USA och resterande är från Kanada, Indien, Australien, Italien och 

Sverige. Generaliserbarheten till svensk sjukvård har diskuterats mellan författarna. 

Författarna resonerade främst huruvida resultatet från den indiska studien kunde 

appliceras inom svensk sjukvård. Eftersom villkoren för så väl kontroll- och 

interventionsgrupp var väl beskriven och bedömdes som överförbar till svensk 

sjukvård så inkluderades den. Willman et al (2011, 110) beskriver att trovärdigheten i 

en sammanställning inte behöver bli sämre om inkluderade studier är utförda i flera 

olika länder så länge resultatet pekar åt samma håll. Därför bedömer författarna att 

resultatet är trovärdigt och generaliserbart även inom svensk sjukvård. 

Litteraturstudiens resultat ska betraktas med en viss osäkerhet då de presenterade 

siffrorna i vissa fall omvandlades till procent från annan enhet. I en av studierna 

plockades procenten ut från ett stapeldiagram, vilket medför en viss risk att 

resultatet från denna studie inte är exakt. I litteraturstudiens resultat framgår det att 

effekten från studien är uppskattad. 

Slutligen bör författarnas bristande erfarenhet av litteraturstudier, begränsade 

kunskaper av statistiska begrepp, samt att engelska inte är modersmål för någon av 

författarna, lyftas som svagheter. Läsaren bör vara uppmärksam på att felaktigheter i 

tolkningar kan ha bidragit till brister i resultatet. Under processen har författarna 

strävat efter att korrigera dessa med hjälp av bland annat svensk-engelskt lexikon.  

FORSKNINGSETISK DISKUSSION 

Artiklarna som ingick i litteraturstudien var samtliga etiskt godkända. I två av de 

inkluderade artiklarna fick författarna söka i de tillhörande tidskrifterna för att 

styrka etiskt godkännande (Jfr. Wallengren and Henricson 2012, 492-493). Det 
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etiska resonemanget var i vissa studier inte tillfredställande. Det var framförallt 

studier som undersökte vilken effekt redan implementerade rutiner hade på barns 

behov av sedering eller generell anestesi. Dessa studier utgick från personuppgifter 

från journalsystem. Det sker således inget direkt ingrepp på forskningsindividen, och 

medför enligt CODEX (2016b) mindre risk för skada för deltagaren. Därför ställs inte 

lika höga krav på informerat samtycke för sådana studier. Författarna bedömde 

dessutom att personuppgifter var avidentifierade vilket motiverade inklusionen av 

artiklarna trots bristande etiskt resonemang. De prospektiva studier som ingick i 

litteraturstudien, har samtliga artiklar presenterat att informerat samtycke av 

vårdnadshavarna krävdes för deltagarna skulle inkluderas. Dock framgår enbart i två 

av studierna att barnen fick någon form av information. All forskning ska värna om 

forskningsindividernas autonomi, det ska även gälla om forskningsindividerna anses 

oförmögna att själv ge informerat samtycke, trots att rättslig behörig ställföreträdare 

– exempelvis vårdnadshavare – gett sitt godkännande. Forskaren ska därför alltid 

bedöma och respektera deltagarens inställning till studien (Helsingforsdeklarationen 

2013). Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) ska information ges till så väl vårdnadshavaren som barnet. Författarna 

bedömde därför denna brist som en svaghet i litteraturstudien. 

Granskningsförfarandet har präglats av att nyttan i studierna ska vara större än 

skadan då det ingår barn i studierna. Det har även tagits hänsyn till vilka länder som 

studierna är utförda i, då det finns skillnader vad gäller etiskt förhållningssätt i olika 

delar av världen.  

Författarna har strävat efter att arbeta gemensamt så mycket som möjligt för att 

minimera missförstånd och feltolkningar av resultatartiklarna. Det uppstod 

situationer när författarnas åsikter skilde sig åt. Med konstruktiv kritik och 

diskussion kunde dessa situationer lösas och bidra till en gemensam slutsats. Vilket 

enligt Wallengren och Henricson (2012, 492) är något som kan stärka studiens 

trovärdighet. 

KONKLUSION 

Användandet av sedering eller generell anestesi på barn i samband med MRT-

undersökningar är något som vanligen förekommer och medför höga kostnader samt 

risker för komplikationer hos barnet. Litteraturstudiens resultat visar att 
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förberedande- och distraktionsmetoder av olika slag, enskilt eller tillsammans, bidrar 

till ett minskat behov av sedering och anestesi. Rekommendationer till den kliniska 

verksamheten innefattar en lyhörd röntgensjuksköterska som kan ge barnet trygghet 

och bidra med individanpassad information i kombination med barnanpassade 

distraktionsmetoder. 

Baserat på författarnas litteraturgenomgång har ett fåtal randomiserade 

kontrollerade studier som undersöker effekterna av åtgärderna i litteraturstudien 

identifierats. För att öka bevisvärdet och motivera implementering av förberedande 

och/eller distraherande åtgärder bör således fler randomiserade kontrollerade 

studier genomföras. Åtgärderna som presenteras i litteraturstudiens resultat kräver 

att barnen har tillgänglighet till dessa. För att vården ska kunna utformas på lika 

villkor för hela befolkningen kan förslagsvis även alternativa åtgärder som tillåter 

barnen att förbereda sig i hemmiljö utformas och studeras med hjälp av kohort- eller 

randomiserade kontrollerade studier. För att få klarhet i hur barnen upplever 

åtgärderna och MRT-undersökningen skulle även intervjubaserade kvalitativa 

studier kunna användas. Lek och rollspel underlättar kommunikationen för de yngre 

barnen och kan förslagsvis användas för att studera deras upplevelser.  
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Radiology 

The impact 
of 
preparation 
and support 
procedures 

for children 
with sickle 

cell disease 
undergoing 
MRI 

Utvärdera hur 
förberedelser och 
stöd kan 
minska 
användandet av 

sedering/anestesi 
hos barn med 

sicklecell anemi 
som genomgår 
en 
magnetkamera-
undersökning. 

87 barn (bortfall=16), 5-
12 år med sickelcell 
anemi som genomförde 
en icke akut MRT -
undersökning av hjärna 

eller lever inkluderades. 
33 deltog i 

interventionen och 38 i 
kontrollgrupp. 

Kvantitativ. Retrospektiv 
kohortstudie. Behovet av 
sedering jämfördes mellan 
barn som tog del av 
förberedelse- och 

stödprogram (FSP) och barn 
som inte deltog. FSP bestod 

av förberedande information, 
övning i form av att hålla 
andan i intervaller eller stå 
stilla (beroende på vilken 
undersökningen barnet skulle 
genomföra) samt stöd, 
avledning och/eller 

stresshantering under 
bildtagningsproceduren. 

Villkor för kontrollgruppen är 
okänt. 
 
 
 

 

Behovet av sedering var 
signifikant lägre i 
interventionsgruppen (9 %) än 
i kontrollgruppen (29 %, 
P=0.048) 
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Harned, K 
Roger,. Strain, 
D John. 
 

2000 
 

USA 
 
Pediatric 
Radiology 

MRI- 
compatible 
audio/visual 
system: 

impact on 
pediatric 

sedation 

Mäta effekten av 
ett audio/visuellt 
system 
bestående av 

videoglasögon 
och hörlurar för 

att minska 
användningen av 
sedering under 
magnetkamera 
undersökningar 

Total 781 barn mellan 3-
10 år. 352 i 
kontrollgrupp och 429 i 
interventionsgrupp. 

Kvantitativ. Retrospektiv 
kohortstudie. Data samlades 
in från interventionsgruppen 
som hade tillgång till 

audio/visuellt -systemet 
medan kontrollgruppen inte 

hade tillgång till systemet. 
Behovet av sedering 
jämfördes mellan grupperna. 

Hos barn 3-10 år minskade 
användandet av sedering från 
53 % till 40 % sedan 
implementeringen av 

audio/visuella systemet (P< 
0,001).  
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Journal of 
magnetic 
resonance 
imaging 

Impact of 
audio/visual 
systems on 
pediatric 
sedation in 

magnetic 
resonance 

imaging 
 

Att undersöka 
audiovisuella 
system som 
alternativ till 
sedering av 

barnpatienter i 
samband med 

MRT 
undersökningar 
och dess 
inverkan på 
behovet av 
sedering, 
bildkvalitet, 

patientflödet och 
patienternas 

skattning av det 
audiovisuella 
systemet. 

369 barn mellan 0-10 
år från båda 
studietillfällena 
jämfördes. 230 barn 
ingick i mätning när 

audiovisuellt system 
fanns tillgängligt och 

139 ingick i 
kontrollgrupp som 
undersöktes när 
audiovisuellt system 
inte fanns tillgängligt. 
Inklusionskriterier var: 
Klinisk MRT-

undersökning, 
tillräckligt 

samarbetsvillig för att 
kunna använda AV 
system och var inom 
rätt åldergrupp för de 
specifika 

studieperioden. 

Kvantitativ. Kohortstudie. En 
interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. Mätningar 
gjordes fyra månader innan 
och efter installering av ett 

audiovisuellt system. Behovet 
av sedering jämfördes mellan 

grupperna. 

28 barn som hade tillgång till 
audiovisuella systemet krävde 
sedering (12.1 %) jämfört med 
65 barn i kontrollgruppen 
(46.7; p<0.05). 
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Smart, Gail. 
 
1997 
 

USA 
 

The American 
Journal of 
Maternal/Child 
Nursing 
 

Helping 
Children 
Relax During 
Magnetic 

Resonance 
Imaging 

Utvärdera om 
avslappnande i 
form av musik 
och 

avslappningssaga 
är tillräckligt för 

att eliminera 
behovet av 
rutinmässig 
sedering. 
 

20 barn mellan 4-8 år. 
10 i interventionsgrupp 
och 10 i kontrollgrupp.  
Inklusionskriterier var: 

Kunna prata engelska, 
inte ha någon 

hörselnedsättning och 
förmåga att förstå 
enkel information. 
 

Kvantitativ. En randomiserad 
kontrollerad studie som 
undersöker vilken effekt 
avslappnande musik och 

avslappnande saga har på 
behovet av sedering hos barn 

i interventionsgruppen jämfört 
med barn i kontrollgruppen. 

3 barn av 10 behövde sedering 
i interventionsgruppen (30 %) 
jämfört med 8 av 10 i 
kontrollgruppen (80 %, P-

värde saknas). 
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Törnqvist, 
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2015 
 

Sverige 
 
Journal of Child 
Health Care. 

Children 
having 
magnetic 
resonance 
imaging: A 

preparator
y 

storybook 
and 
audio/visua
l media are 
preferable 
to 
anesthesia 

or deep 
sedation 

Att undersöka om 
barn i åldern 3 till 
9 år kunde 
genomgå en 
magnetkamera 

undersökning i 
vaket tillstånd 

och med 
tillfredställande 
bildkvalite om 
åldersanpassade 
rutiner användes. 

78 barn som var mellan 
3-9 år och var planerad 
för undersökning MRT 
hjärna eller MRT 
hjärna-rygg 

inkluderades 
(bortfall=9).  Barn med 

uppenbar 
utvecklingsförsening, 
icke svensktalande 
(barn eller föräldrar), 
eller de som tidigare 
genomfört tidigare MRT 
undersökning i vaket 

tillstånd exkluderades.  
   

Kvantitativ. Kohort design. 
Kontroll- och 
interventionsgrupp studerades 
i olika tidsperioder. 
Interventionen bestod av tre 

delar: 1, hemskickad broschyr 
och en bok. 2, barnet fick 

bekanta sig med en MRT 
replika i mindre skala. 3, se 
på en film under 
bildtagningen. Kontrollgrupp 
fick förberedelser enligt 
gällande rutin. 

Av 33 barn som erhöll 
interventionen så behövde 3 
barn sedering/generell anestesi 
(9 %), jämfört med 30 av 36 i 
kontrollgruppen (83 %, P-

värde saknas). 
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Viggiano, Pia 
Maria,. Giganti, 
Fiorenza,. 

Rossi, Arianna,. 
Di Feo, 
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Italien 
 
Pediatric 

Reports 

Impact of 
psychologic
al 

interventio
ns on 
reducing 
anxiety, 
fear and 
the need 
for 

sedation in 
children 

undergoin 
magnetic 
resonance 
imaging 

Bedöma huruvida 
psykologiska 
interventioner 

kan minska 
rädsla och ångest 
inför en 
magnetkamera 
undersökning och 
om det kan bidra 
till minskning av 

sedering 

Totalt 105 barn, 40 
barn i 
interventionsgruppen 

och 65 i 
kontrollgruppen, alla 4-
10 år. 
Inklusionskritererna 
var: Första försöket på 
MRT-undersökning i 
vaket, osederat 

tillstånd samt att den 
planerade 

undersökningstiden 
inte var längre än en 
timme. 

Kvantitativ. RCT studie. 
Barnen lottades in i antingen 
interventions- eller 

kontrollgrupp. 
Interventionsgruppen fick 
genomgå en av följande 
aktiviteter: interaktion med 
hund, clown- eller 
musikuppträdande. 
Kontrollgruppen fick standard 

förberedelser. Behovet av 
sedering jämfördes mellan 

grupperna. 

Barn i interventionsgruppen 
hade signifikant lägre behov av 
sedering (40 %) än barn i 

kontrollgruppen (59 %; 
p<0.025). Äldre barnen hade 
störst effekt när dem jämförde 
mot dem yngre (p<0.001). 
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