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Abstrakt 

 

Titel: Alternativ till sedering och narkos av barn vid magnetisk resonanstomografi - 

en litteraturstudie 

Bakgrund: MR-undersökningar är mer eller mindre krävande för patienter i alla 

åldrar. Utöver de speciella rutinerna inför en MR-undersökning så krävs det att 

patienten ligger helt stilla under hela undersökningen för att undvika 

rörelseartefakter. För att barn ska klara av detta används oftast sedering eller narkos 

som hjälpmedel, men vid intag av farmaka medföljer alltid en risk för oönskade 

effekter och allergiska reaktioner. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva strategier som kan 

användas för att minska behovet av sedering eller narkos av barn som genomgår en 

MR-undersökning. 

Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes för att besvara syftet. Resultatet 

från elva kvantitativa artiklar har granskats, analyserats och sammanställts. 

Resultat: Resultatet är presenterat i tre huvudkategorier med fem underkategorier 

vilkas metoder på olika sätt gör det lättare för patienten att genomgå en MR-

undersökning. Huvudkategorierna är att bli förberedd, att underlätta tiden i MR-

kameran och en kombination av att bli förberedd och underlätta tiden i MR-

kameran. 

Konklusion: Genom att använda metoder anpassade för barn kan behovet av 

sederingar och narkoser minskas. Icke-farmakologiska metoder som förbereder 

barnen, underlättar tiden för dem i MR-kameran samt en kombination av dessa har 

resulterat i att fler barn kan genomgå en MR-undersökning utan behov av sedering 

eller narkos. 

 

Nyckelord: magnetisk resonanstomografi, sedering, narkos, barn 

 

 

  



 

Abstract 

 

Title: Alternatives to sedation and anesthesia of children in magnetic resonance 

imaging – a literature study. 

Background: MRI is more or less demanding for patients of all ages. In addition to 

the special routines before an MRI scan, it requires that the patient is completely still 

throughout the examination to avoid motion artifacts. Sedation or general anesthesia 

is often used as an aid so that the children can manage this, but the intake of 

pharmaceuticals is always including a risk of side effects and allergic reactions. 

Aim: The aim of this literature study was to describe strategies that can be used to 

reduce the need for sedation or general anesthesia of children undergoing an MRI 

scan. 

Method: A systematic literature review was conducted to answer the aim. The 

results of eleven quantitative articles were reviewed, analyzed and compiled. 

Results: The results are presented in three main categories with five subcategories 

whose methods in different ways makes it easier for the patient to undergo an MRI 

scan. The main categories are to be prepared, to facilitate time in MRI and a 

combination of being prepared and facilitate time in MRI. 

Conclusion: By using methods customized for children, the need of sedation and 

general anesthesia can be reduced. Non-pharmacological methods that prepares the 

child, facilitates the time in the MRI and a combination of these have resulted in that 

more children can undergo an MRI scan without the need of sedation or anesthesia. 
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Bakgrund 

Röntgenstrålarna upptäcktes 1895 av Wilhelm Conrad Röntgen och han publicerade 

då sin artikel som han kallade “X-strålning” (Isaksson 2011, 33). Det medförde en 

stor förändring inom sjukvården. Från och med då kunde även insidan av kroppen 

ses och undersökningar som tidigare varit omöjliga var genomförbara. Axelsson 

(2008, 31) skriver att mycket snart efter Röntgens upptäckt stod det klart att den 

joniserande strålningen kan orsaka skador på biologisk vävnad, både på patienter 

och den personal som arbetar med utrustningen. Dessa skador framträder på DNA-

molekylen eller andra delar av cellkärnan. De flesta tas om hand av cellens 

reparationssystem men en mycket liten andel leder till bestående skador. Detta har 

lett till en grundregel inom strålskyddsverksamheten. Regeln syftar till att stråldosen 

ska vara så låg som möjligt och innebär för patienterna att riskerna med strålningen 

ska vägas mot nyttan med den medicinska åtgärden. Foster och små barn löper 

större risk för induktion av cancer på grund av strålskadorna. 

 

Enligt Svensk förening för röntgensjuksköterskor (SFR) och Vårdförbundet (2008) 

ska röntgensjuksköterskor arbeta för god omvårdnad i mötet med patienterna och 

utföra undersökningar med hjälp av olika modaliteter för att framställa optimala 

bilder med minsta möjliga stråldos och hög patientsäkerhet. Det är viktigt att 

patienterna får veta vad som kommer att hända med dem under deras tid på 

sjukhuset så de kan förbereda sig på ett bra vis. Det är lättare att genomföra en 

undersökning eller behandling om patienten förstår vad som kommer att ske 

(Edwinson Månsson och Dykes 2004). Mötet mellan personal och patient ska inte 

enbart fokusera på en godkänd röntgenundersökning utan även att ta väl hand om 

patienten. Undersökningar på röntgenavdelningen förknippas ofta med korta möten 

och “praxis utan vård”, men detta menar Brask och Birkelund (2014) inte stämmer. 

Enligt dem handlar mötet mellan patient och personal inte bara om att utföra en 

röntgenundersökning av rätt del av kroppen, utan också om att ta väl hand om 

patienten. 

 

Den tekniska utvecklingen inom radiologi har under den senare halvan av 1900-talet 

gått mycket snabbt vilket har inneburit att röntgendiagnostiken successivt 

förvandlats från att endast ge anatomisk information till att även kunna bedöma 
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funktion och morfologi. Under 1970-talet introducerades datortomografin (DT) och 

under 1980-talet kom den magnetiska resonanstomografin (MR) (Pettersson 2008, 

13). I dagens högteknologiska sjukvård ställs stora krav på hög bildkvalitet för att 

underlätta för de som ska bedöma bilderna och ställa diagnos, se över 

behandlingsalternativ och övervaka behandlingsrespons. DT och MR ger oss en 

tvärsnittsavbildning av kroppen och har de senaste åren ökat i antalet 

undersökningar (Nysam 2011). Ett sätt att undvika joniserade strålning är att 

överväga andra alternativa undersökningsmetoder. Ultraljud eller en MR-

undersökning använder sig av andra tekniker och utsätter därmed inte patienten för 

de risker strålningen medför (Isaksson 2011, 271 och 277). 

 

I en magnetkamera skapas ett starkt magnetfält med hjälp av stora strömförande 

spolar. Med hjälp av en radiofrekvenspuls, rf-puls, tillförs energi som gör att spinnet 

på atomkärnorna som placeras i magnetfältet ändrar riktning och därefter sänder ut 

elektromagnetisk strålning som ger information om kärnornas läge. Genom detta 

kan, med datorbearbetning, snittbilder av kroppen tas fram. MR-bilden ger främst 

anatomisk information men det är även möjligt att bestämma funktionen hos olika 

organ, exempelvis hjärtat (Isaksson 2011, 271-273).  

 

Magnetkameran består vanligtvis av en kub med cirka 2,5 meter långa sidor där 

magnetspolen finns. I mitten av kuben finns en tunnel som är ca 50 cm i diameter. 

Förutsättningarna för klaustrofobiska reaktioner är väsentliga och inget ovanligt. Det 

kraftiga magnetfältet drar till sig lösa föremål och innebär faror för personer eller 

annat som finns i vägen. Alla ferromagnetiska föremål som tas in i MR-rummet kan 

slita sig och med stor kraft flyga mot magnetcentrum. Utöver lösa föremål så är 

inplanterade föremål, såsom pacemaker, insulin- eller andra pumpar och 

metallsplitter, en annan typ av risk. Endast de med ferromagnetiskt innehåll kan röra 

sig och skapa obehag eller smärta, men alla metallföremål ger bildstörningar. Utöver 

dessa föremål anses graviditet utgöra en kontraindikation mot MR (Asgeirsson och 

Berntman 2005, 488-489). 

 

MR-undersökningar ställer krav på patienternas möjligheter att samarbeta under 

längre och i vissa fall obehagliga och smärtsamma åtgärder. Det krävs att patienten 

ligger helt stilla i tunneln under längre perioder för att undvika rörelseartefakter som 
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påverkar bildkvaliteten. Tiden patienten ligger i magnetkameran varierar beroende 

på vad som ska undersökas men kan röra sig om 15-20 minuter (Asgeirsson och 

Berntman 2005, 487-488). Enligt Cravero et al. (2009) kan undersökningen pågå 

uppemot en timme. Enligt Arthurs och Sury (2013) kan barn ha svårigheter att 

samarbeta under en MR-undersökning på grund av sin låga ålder, 

beteendestörningar, inlärningssvårigheter eller fysiska besvär som smärta och 

ofrivilliga rörelser. På grund av den utveckling som har skett inom radiologi, med allt 

fler MR-undersökningar, har ett ökat behov av sedering och anestesi på 

röntgenavdelningar tillkommit (Asgeirsson och Berntman 2005, 487-488, Sury 

2004). Patienten kan vid önskemål ha sällskap av en närstående eller om möjligt 

personal inne i undersökningsrummet under tiden undersökningen pågår. Dessa 

personer får inte vara i närheten av området som ska undersökas.  

 

En röntgenundersökning kan upplevas skrämmande för barn och av alla avbildande 

metoder är MR den mest besvärande (Björkman, Golsäter och Enskär 2014, Sury et 

al. 2005). Ett av de största problemen för de som genomgår MR-undersökningar är 

att ligga stilla och många av barnen upplever ångest (Tyc et al. 1995). Enligt 

barnkonventionen om barnets rättigheter (UNICEF 2009, artikel 12) har barn, 

liksom vuxna, rätt att få information om sådant som rör dem så att de kan uttrycka 

sina åsikter i de områden som rör detta. Barnet som patient har rätt att erbjudas 

begriplig information om de olika typer av behandlingar och undersökningar som 

finns tillgängliga och ha rätt att själv påverka beslut kring detta. 

 

Barns kognitiva utveckling kan indelas i fem olika faser där varje fas innefattar 

specifika behov som är relaterade till den aktuella utvecklingsfasen (Eriksson 1972, 

refererad i Friberg och Öhlén 2009, 110). Hur barnens behov tillgodoses påverkar 

hur de utvecklas och hanterar nästa utvecklingsfas. Om barnen får sina behov 

uppfyllda i samspelet med föräldrarna eller någon annan vårdare kan detta utveckla 

en grundläggande positiv grundattityd. Om motsatsen gäller kan istället en negativ 

grundattityd utvecklas. Barns förståelse för hälsa och sjukdom går ofta parallellt med 

den kognitiva utvecklingen. När personal inom sjukvården möter barn i olika åldrar 

är det därför viktigt att de har goda kunskaper om de olika utvecklingsfasernas 

specifika behov för att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt (Friberg och Öhlén 

2009, 111). 
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Eftersom alla barns utveckling ser olika ut är det viktigt att vården individanpassas. 

Det som kallas för “normal” utveckling infattar väldigt många olika slags barn. 

Uttrycket typisk utveckling används idag för de förändringar, funktionssätt och 

förmågor som utmärker barnen vid en viss ålder, som en sammanfattning av hur 

flertalet barn fungerar och förändras över tid.  

Ett komplext samspel i utvecklingen sker mellan den miljö som barnet lever i och 

vilka förutsättningar barnet har. Barnen själva är mycket delaktiga i sin egen 

utveckling och anpassar sig efter och påverkas av omgivningsfaktorer 

(Socialstyrelsen 2015, 24).    

 

Barn är många gånger rädda för sjukvården och kan likna den vid ett monster. De ser 

sjukvården som ett hot mot deras existens och upplever att de hamnar i underläge. 

Barn uppskattar att få möta lugn och trevlig personal, få vara delaktiga i beslut och 

att vistas i en distraherade miljö. Detta kan få rädslan att blekna bort (Forsner, 

Jansson och Söderberg 2009). Intervjuer med barnen och deras föräldrar kan hjälpa 

vårdpersonalen att förstå dem bättre och därmed anpassa vården så att kvaliteten 

blir så bra som möjligt. Barn tycker att förberedelserna inför en MR-undersökning är 

viktiga. De vill ha anpassade förberedelser inför undersökningen så att de förstår vad 

som kommer att ske. Attityden hos vårdpersonalen spelar också en viktig roll i hur 

barnet uppfattar undersökningen. Föräldrar till barn som genomgår en MR-

undersökning tycker att det är viktigt att detaljerad information skickas hem med 

kallelsen så att de kan gå igenom den med sitt barn. De känner sitt barn bäst och vet 

vilken typ av information som passar dem bäst. De tycker också att det är svårt att 

stödja barnet tillräckligt under undersökningen då kunskap saknas om hur 

undersökningen går till och hur mycket som återstår av den (Gårdling och Edwinson 

Månsson 2014). 

 

Läran om narkos och bedövning är en enkel beskrivning av anestesiologi. Detta 

innebär konsten att eliminera smärta och andra obehagliga reaktioner som kan 

förekomma hos patienten (Bodelsson et al. 2005, 11.). Anestesiologi är ett 

samlingsbegrepp för den medicinska specialitet och vetenskap som sysslar med 

narkos och bedövning, intensivmedicin samt utredning och behandling av smärta. 

Narkos innebär att patienten med hjälp av läkemedel försätts i ett reversibelt 

medvetslöst tillstånd, även kallad generell anestesi (Halldin och Lindahl 2005, 11).  
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Sedering avses inom vården som ett läkemedelsframkallat tillstånd som för patienten 

innefattar en känsla av dåsighet eller sömnighet till relativt djup sömn. Detta kallas 

även lätt och djup sedering och är en målinriktad nedsättning av det centrala 

nervsystemet som innebär att patientens medvetandenivå sänks (Gulbrandsen 2009, 

119). Läkemedel utvecklas kontinuerligt och läkemedelstillverkarna strävar efter att 

förbättra hälso- och sjukvården genom att minska antalet biverkningar. Dock har all 

medicinering någon form av biverkning, särskilt sedativa (Davidsson 2014).  

 

Vid intag av farmaka medföljer alltid en risk för oönskade effekter och allergiska 

reaktioner (Fass 2015). De fem vanligaste riskerna med anestesi är enligt Bodelsson 

et al. (2005, 152-159) 1. obehaglig vakenhet under ingreppet, “awareness”, som kan 

bero på exempelvis otillräcklig sedering, 2. respiratoriska problem som exempelvis 

otillräcklig ventilation, 3. cirkulatoriska problem som lågt eller högt blodtryck och låg 

eller hög hjärtfrekvens, 4. hypotermi som handlar om kroppens förmåga att reglera 

kroppstemperaturen, 5. malign hypertermi som kan sätta igång en ohämmad 

metabol aktivitet i den tvärstrimmiga muskulaturen. Kunskap och skicklighet krävs 

av personalen för att exempelvis hantera luftvägen och noggrannhet är 

grundläggande vid dosering av farmaka, vätskor och ventilation (Nilsson och Larsson 

2005, 452). Olika sätt att reducera riskerna är genom framförhållning, säker 

utrustning, god planering, tillit och förtroende inom arbetslaget samt god 

förberedelse (Lindahl, Ullman och Arlehamn 2005, 169 och 174). Om användandet 

av farmakologiska preparat för sedering eller narkos kan undvikas och användandet 

av icke-farmakologiska metoder som ökar samarbetet och upplevelsen för barnet 

används istället, höjs patientsäkerheten.  

 

Många barn upplever stress och ångest i samband med narkos (Chorney och Kain 

2009). Detta kan uttryckas genom gråt, skrik, icke-verbalt motstånd, verbalt 

motstånd och negativa verbala känslor. Det kan utspela sig under hela den 

förberedande fasen, från det att barnet går till platsen för anestesin tills dess att 

masken placeras i deras ansikte. Den pediatriska populationen är även den grupp 

med högst risknivå och lägst tolerans för fel, det krävs dessutom djup sedering eller 

narkos oftare hos barn för att uppnå acceptabla villkor då till exempel en tvååring 

inte kan ligga stilla under en MR-undersökning som pågår under en timme (Cravero 

et al. 2009). Asgeirsson och Berntman (2005, 489) skriver att det främst är barn som 
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behöver sederas eller sövas inför en MR-undersökning och 50 % av dessa är 3 år eller 

yngre. 

 

Problemformulering 

Många barn upplever röntgenavdelningen som obehaglig och skrämmande, detta 

medför att många barn som ska genomgå en magnetkameraundersökning sederas 

eller sövs. Med sedering och narkos medföljer risker för bland annat oönskade 

effekter och allergier. Om användandet av icke-farmakologiska metoder istället kan 

användas så ökar samarbetet och patientsäkerheten. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva strategier som kan användas för att 

minska behovet av sedering eller narkos av barn som genomgår en MR-

undersökning.  

 

Metod 

Definitioner 

Magnetisk resonanstomografi: samma som MR, MRT, MRI, magnetic resonance 

imaging och magnetkameraundersökning. I denna litteraturstudie kommer MR 

användas, men den engelska förkortningen är MRI. 

Barn: kommer i denna litteraturstudie innebära 0-18 år. 

 

Sökmetoder 

För att besvara syftet har författarna var öppna för studier med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Sökningen delades upp i två delar. Den inledande och den 

egentliga informationssökningen i enlighet med Friberg (2012, 59). I den inledande 

informationssökningen skapades en grund för sökarbetet och en översikt av det 



7 
 

aktuella ämnet växte fram. I den egentliga informationssökningen utfördes ett 

systematiskt arbete för att få fram det slutgiltiga urvalet av litteratur. Artiklar 

hämtades ut akademiska databaser och tillvägagångssättet för sökningarna 

dokumenterades noggrant (bilaga 1). 

 

Litteratursökningar har utförts i databaserna PubMed och MEDLINE under februari 

2016. De är databaser där relevant litteratur för syftet förväntades hittas. De sökord 

som har använts för att finna litteratur är child*, children, sedation, alternative 

sedation, anesthesia, magnetic resonance imaging, MR, MRT och MRI. Några av 

sökorden har översatts med hjälp av Svensk MeSH. För att specificera sökningarna 

har vid behov begränsningarna “children birth-18 years”, “english” och “humans” 

använts. Författarna har varit öppna för alla årtal för att inte göra för stora 

begränsningar och hitta relevant litteratur. 

 

Manuella litteratursökningar har också utförts parallellt med databassökningarna. 

Dessa har gjorts genom att granska referenser i de vetenskapliga artiklar som funnits 

med relevans för ämnet. Vissa av dessa artiklar har dock inte presenterats i bilaga 1 

då de inte uppfyllt inkusionskriterierna för denna litteraturstudie. Litteratur har 

även funnits via referenslistor i andra uppsatser. 

 

Urval 

För att besvara syftet har denna litteraturstudie använt sig av 11 empiriska studier. 

Ett inklusionskriterium var att studiedeltagarna skulle bestå av barn mellan 0-18 år. 

Dock genererade sökningarna träff på en studie som involverade personer upp till 19 

år. Denna inkluderades då den innehöll relevant resultat för syftet med denna 

litteraturstudie. 

 

Vid litteratursökningarna lästes titlarna igenom bland träffarna (urval 1). Av de 

artiklar där titlarna lät relevanta lästes abstrakten (urval 2). I artiklar där abstraktet 

stämde in på syftet lästes artikeln i sin helhet (urval 3). De artiklar som ansågs 

relevanta för syftet granskades med hjälp av ett protokoll för kvalitetsgranskning av 

studier med kvantitativ ansats (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 175). Syftet med 

granskningsmallen var att underlätta för de som granskar att upptäcka förekomst av 
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bias, även så kallade systematiska fel, ge stöd för att bedöma studiernas trovärdighet 

samt i vilken utsträckning studiernas resultat kunde användas (Nordenström 2007, 

62). Resultatet av granskningen sammanfattades sedan och studierna fick låg, medel 

eller hög kvalitet. De som hade medel eller hög kvalitet inkluderades i 

litteraturstudien medan de med låg kvalitet exkluderades. Detta presenteras i bilaga 

2. Författarna har utifrån syftet endast hittat kvantitativa studier. 

 

Analys 

Artiklarna som ingår i litteraturstudien lästes igenom flera gånger individuellt för att 

få en känsla för vad de handlade om med fokus på studiernas resultat, i enlighet med 

Friberg (2012, 127-129 och 140-141). Författarna diskuterade och lyfte likheter och 

skillnader mellan de olika studiernas metod och resultat. Analys av artiklar har 

utförts enskilt av författarna och sedan jämförts och diskuterats. De resultat som 

ansågs relevanta till syftet valdes ut och jämfördes för att sedan dra slutsatser utifrån 

dessa. Materialet sorterades sedan genom att likheterna fördes samman under olika 

kategorier. Analysen ledde slutligen till tre huvudkategorier och fem underkategorier 

som presenteras i tabell 1 i resultatet.  

 

Fördelning av uppgifter mellan författarna har skett löpande under analysens gång 

med insyn i varandras arbete. Ansvaret var gemensamt och diskussioner har förts 

mellan dem.  

 

Forskningsetik 

Forskningsetiken blev aktuellt efter olika händelser under andra världskriget då 

grymma forskningsförsök utfördes på människan, ofta med döden om utgång 

(CODEX 2016). I Sverige finns en lag (SFS 2003:460) som innehåller bestämmelser 

om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från 

människor. Denna lag tillämpas vid forskning som innefattar behandling av 

personuppgifter, fysiskt ingrepp på en forskningsperson eller påverkar 

forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. Sådan forskning får endast utföras om den 

har blivit etiskt godkänd. Grunden i lagen ligger i att forskning ska utföras med 
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respekt för mänskliga rättigheter, människans välfärd ska gå före samhällets och 

vetenskapens behov.  

 

Eftersom de artiklar som inkluderats handlar om att experimentera med människor 

så krävde författarna att studierna var etiskt korrekt utförda. Det skulle framgå i 

artikeltexten eller i tidskriften där artikeln är publicerad, fanns det inte att läsa 

genomfördes en granskning av artikeln enligt Polit och Becks (2013, 93) riktlinjer för 

kritisering av etiska aspekter i en studie. Även om det primära syftet med medicinsk 

forskning har varit att generera ny kunskap, ska forskningen aldrig ha fått företräde 

framför rättigheterna som de enskilda försökspersonerna har 

(Helsingforsdeklarationen 2013).  

 

Studierna som ingår i litteraturstudien är baserade på ett neutralt urval. Författarna 

vinner ingenting på att utesluta vissa resultat eller hela studier och därför ska egna 

åsikter inte påverka vilka som ingår i litteraturstudien. Alla artiklar är skrivna på 

engelska och författarna är därför medvetna om att det kan ha uppkommit 

misstolkningar av ord som kan ha blivit översatta på ett felaktigt sätt. Dessa 

misstolkningar är inte planerade men är ett problem då artiklar är skrivna på andra 

språk än författarnas modersmål. 

 

Resultat 

De utvalda artiklarnas resultat presenteras i tre huvudkategorier vilkas metoder 

syftar till att göra det lättare för barn att genomgå en MR-undersökning utan behov 

av sedering eller narkos. Dessa metoder kan användas för att förbereda barnen, 

underlätta undersökningen eller i en kombination av de båda (tabell 1). Metoder som 

gett ett positivt resultat för olika ålderskategorier har sammanställts i bilaga 3.  

 

Resultatet har även sammanställts i en tabell utifrån hur många barn som klarade 

undersökningen utan eller med sedering, samt om undersökningen ej blev godkänd 

på grund av kliniskt icke godkända bilder eller att barnen avbrutit undersökningen. 

Detta för att ge en tydlig överblick över de inkluderade studiernas resultat utifrån de 

ålderskategorier respektive studie använt sig av (tabell 2).  
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Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 

 

Att bli förberedd 

Förberedande insatser kan hjälpa barn att genomgå en MR-undersökning utan 

behov av sedering eller narkos. Att bekanta sig med miljön genom en simulerad MR-

undersökning hjälper barn att förstå vad som kommer att hända och minskar deras 

stress och oro. Även att förbereda barn genom lekterapi har visat sig framgångsrikt 

när det gäller metoder för att undvika sedering eller narkos vid MR-undersökningar. 

 

Att bekanta sig med miljön 

För att undersöka om en MR-simulator hade någon positiv effekt på barnen som 

skulle genomgå en MR-undersökning har studier utförts där barnen innan MR-

undersökningen fick förbereda sig genom att genomgå en simulerad undersökning i 

en MR-simulator (de Bie et al. 2010, Rosenberg et al. 1997 och Hallowell et al. 2008). 

En studie bestående av 90 barn mellan 3-14 år resulterade i att 81 barn (90 %) kunde 

genomgå den riktiga MR-undersökningen med godkänd kvalitet utan sedering eller 

narkos efter att ha genomgått en MR-simulation. Författarna fokuserade extra på de 

60 barn i åldersgruppen 3-7 år varav 53 barn (88 %) klarade av att genomgå en 

godkänd MR-undersökning utan sedering eller narkos. Av de 30 barn som var 7 år 

och äldre genomgick 28 barn (93 %) en MR-undersökning med klinisk godkänd 

bildkvalitet (de Bie et al. 2010). 

HUVUDKATEGORIER UNDERKATEGORIER 

Att bli förberedd 
Att bekanta sig med miljön 

Att förbereda sig genom lek 

Att underlätta tiden i MR-kameran 

Distraktion med hjälp av ljud- och 

bildsystem 

Att korta ner undersökningstiden 
 

Kombination av att bli förberedd och 

hjälpa barnen klara av tiden i MR-

kameran 

Att hjälpa i tre steg 
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Av 42 barn mellan 6 och 17 år klarade alla barn utom ett av att genomgå MR-

undersökningen utan sedering eller narkos (Rosenberg et al. 1997). Barnen var 

uppdelade i försöks- och kontrollgrupp. Försöksgruppen bestod av 32 barn och 

kontrollgruppen av 10 barn. Effekter på blodtryck (för åldrarna 12 år och äldre), puls, 

saturation och självrapporterad stress kontrollerades. Att få bekanta sig med miljön 

genom att genomgå en MR-undersökning visade sig ha god effekt på dessa 

parametrar då värdena förbättrades. Ett av de 10 barnen i kontrollgruppen klarade 

inte av att genomgå undersökningen och fick avbryta. En signifikant minskning i 

hjärtfrekvens och den självrapporterade stressen från övningens början till slut 

kunde ses hos alla barn. I försöksgruppen mättes vid början en signifikant högre 

hjärtfrekvens och den självrapporterade stressen var högre jämfört med 

kontrollgruppen, men minskningen var mer uttalad hos försöksgruppen än hos 

kontrollgruppen. Hjärtfrekvensen och den självrapporterade stressen sjönk 

signifikant hos kontrollgruppen till mätningen som skedde efter undersökningen 

men dessa var ändå högre än hos försöksgruppen. I kontrollgruppen sågs en sämre 

bildkvalitet men detta var icke statistiskt signifikant. Några samband med ålder eller 

kön påvisades inte i studien. 

 

Tvåhundranittioen barn mellan 3 och 17 år undersöktes av Hallowell et al. (2008). 

Totalt sett var det 96 % av barnen som genomgick MR-simuleringen som sedan 

genomgick en MR-undersökning utan sedering eller narkos där bildkvaliteten också 

blev diagnostiskt godkänd. De barn som klarade av att ligga stilla i MR-simulatorn i 5 

minuter (totalt 227 barn) fick gå vidare för en riktig MR-undersökning. Av de 122 

barnen mellan 3-6 år som klarade av simuleringen var det 5 barn (4,1 %) som inte 

klarade av en MR-undersökning med diagnostiskt godkända bilder. Av de 94 barnen 

i ålderskategorin 7-12 år var det 2 barn (2,1 %) som inte passerade med en godkänd 

MR-undersökning. I den äldre ålderskategorin, 13-17 år, var det 2 av 11 barn (18,2 

%), som inte passerade med diagnostiskt godkända bilder efter att de fått ta del av 

förberedelserna. 

 

Effekter av att bekanta sig med miljön genom att ta del av en sagobok och en 

simulerad undersökning studerades vid en studie på barn mellan 4 och 16 år. Studien 

resulterade i att av de 134 barn som ingick i studien genomgick 117 barn en riktig 

MR-undersökning varav 110 resulterade i en godkänd undersökning utan narkos 



12 
 

eller sedering. Totalt klarade 84 % av deltagarna av att genomgå en MR-

undersökning utan sedering eller narkos där kvaliteten på bilderna blev diagnostiskt 

godkända. Ingen signifikant skillnad i ålder eller kön kunde påvisas av varken de som 

inte klarade av eller de som klarade av övningen och undersökningen (de Amorim e 

Silva et al. 2006). 

 

Att förbereda sig genom lek 

Att förbereda barn genom lekterapi studerades av Pressdee et al. (1997). Barn mellan 

4 och 8 år ingick i studien och de fick förbereda sig inför undersökningen med hjälp 

av en lekterapeut. Lekterapeuten förklarade undersökningen för barnen och de fick 

titta på bilder då barn eller nallar genomgick en MR-undersökning. Barnet fick även 

använda sig av en miniatyrmodell av en MR-kamera och plastfigurer för att bekanta 

sig med hur apparaten ser ut och kunna låtsas att det var dem som genomgick 

undersökningen. Det konstaterades att av de 169 barn som deltog i studien klarade 

168 av dessa (99 %) att genomgå en MR-undersökning utan sedering eller narkos. 

Ett barn fick lov att sövas på grund av dåligt samarbete som resulterade i icke-

diagnostiska bilder. 

 

Att underlätta tiden i MR-kameran 

Utöver förberedelserna inför en undersökning kan metoder användas för att 

underlätta tiden i MR-kameran för barnen som genomgår en MR-undersökning. 

Metoder som distraktion med hjälp av ljud- och bildsystem och tekniska 

inställningar som kortar ner undersökningstiden har visat sig vara ett alternativ till 

sedering och narkos. 

 

Distraktion med hjälp av ljud- och bildsystem 

För att se om ett ljud- och bildsystem kunde minska användandet av sedering och 

narkos i samband med MR-undersökningar utfördes två studier där deltagarna fick 

ta del av ljud och bilder under undersökningen (Lemaire, Moran och Swan 2009 och 

Harned och Strain 2001). En studie innefattade lätta hörlurar och videoglasögon 
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med möjlighet att se film eller TV-program, samt en mikrofon som patienten kunde 

tala i och denna utfördes under samma månader 2007 som 2008. År 2007 

studerades 558 barn i kontrollgruppen medan det år 2008 var 673 barn i 

försöksgruppen som använde ljud- och bildsystemet. Av resultatet noterade de en 

minskning med 15,4 % av antalet patienter i försöksgruppen som krävde sedering 

jämfört med kontrollgruppen. Dock var det endast för barn i åldern 4-10 år som 

skillnaden var signifikant, 35,6 % färre patienter. I åldern 0-3 år minskade antalet 

sederingar med 2,5 % och åldersgruppen 11-18 år med 4,2 %, men detta var inte 

signifikant (Lemaire, Moran och Swan 2009). 

 

I en liknande studie fick 1112 barn själva välja vilken video de ville se under MR-

undersökningen. Kontrollgruppen, som fick göra undersökningen utan ljud- och 

bildsystemet, bestod av 955 barn. Deltagarna delades in i tre olika åldersgrupper: 0-2 

år, 3-10 år och äldre än 10 år. Minskningen i antalet sederingar var signifikant i 

grupperna 3-10 år och äldre än 10 år. För 0-2 år var skillnaden motsatt, 1 % fler 

sederingar. Detta var dock inte signifikant. Totalt sett fanns en minskning av antalet 

sederingar i kontrollgruppen jämfört med försöksgruppen, från 49 % till 40 %. Detta 

uppgavs inte heller signifikant (Harned och Strain 2001). 

 

Effekten av ljudinspelning med guidat bildspråk har studerats för att undersöka om 

detta kunde hjälpa barnen att bli tillräckligt avslappnade och därmed eliminera 

behovet av sedering. Studien genomfördes på barn mellan 4 och 8 år. 

Försöksgruppen fick lyssna på Magic Island-inspelning i hörlurarna under 

undersökningen medan kontrollgruppen inte lyssnade på något alls. 

Ljudinspelningen spelade upp en progressiv avslappning med ett guidat bildspråk, 

en terapeutisk process under vilken en person använder alla sina sinnen samt 

förmåga att föreställa sig och därmed stimulera fantasin. I försöksgruppen krävdes 

sedering till 3 av 10 barn (30 %), medan det i kontrollgruppen behövdes till 8 av 10 

(80 %) (Smart 1997). 

 

Att korta ner undersökningstiden 

Vid MR-undersökningar av barn med shuntbehandlad hydrocefalus har studier 

gjorts för att undersöka om snabbsekvenser (fsMRI) kan minska behovet av sedering 
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och narkos (Patel et al. 2014 och Niederhauser et al. 2013). Inget av de 200 barnen i 

studien av Patel et al. (2014) krävde sedering. Genomsnittstiden i denna studie var 

3,37 minuter ± 1,06 minuter. Patienterna som deltog var yngre än 19 år med en 

medianålder på 5 år och 7 månader. De delades in i två grupper, yngre än 5 år och 

äldre än 5 år. Ingen statistiskt signifikant skillnad noterades i kön, däremot var 

skillnaden mellan de två grupperna signifikant vad gäller kvaliteten på bilderna. 

Utmärkt bildkvalitet uppvisades hos 84,5 % av undersökningarna och 11,5 % fick god 

kvalitet. Alla patienter som fick dålig bildkvalitet (4 %) ingick i gruppen yngre än 5 

år, deras undersökningstider var dessutom längre än de med godkänt bildkvalitet. 

Författarna kom fram till att fsMRI gav en utmärkt bildkvalitet och bör därför 

användas då det eliminerar behovet av joniserande strålning och sövning för 

patienter med hydrocefalus. 

 

Snabbsekvenser studerades även i en annan studie med samma patientkategori, men 

med skillnaden att åldersgruppen var yngre än 14 år (Niederhauser et al. 2013). 

Studien bestod av 398 undersökningar på 168 patienter. Alla undersökningar i 

studien gav den diagnostiska information som var nödvändig för att svara på den 

kliniska frågan. Nio patienter bedömdes ha bildförsämring orsakade av 

rörelseartefakter, men dessa bedömdes inte ha någon betydelse för resultatet av 

undersökningen. Sex patienter krävde ytterligare undersökningar antingen med 

sedering eller att undersökningen utfördes med DT på grund av otillräcklig 

information av snabbsekvensen. Dessa 6 fall bedömdes inte bero på att 

snabbsekvensen var otillräcklig utan frågeställningar där MR-undersökningen inte 

kunde ge ytterligare uppgifter. Medianåldern för patienterna var 13 månader och 

genomsnittstiden för undersökningen 4,43 minuter. 

 

Kombination av att bli förberedd och underlätta tiden i MR-kameran 

Att förbereda barnen inför MR-undersökningen på olika sätt och kombinera det med 

alternativ för att underlätta tiden inne i MR-kameran har visat sig underlätta 

undersökningen för barn.  
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Att hjälpa i tre steg 

Två grupper av barn mellan 3-9 år, 69 till antalet, studerades vid olika tidsperioder 

där det primära syftet var att mäta antalet barn som kunde genomgå en MR-

undersökning utan sedering eller narkos. Barnen i försöksgruppen studerades från 

maj 2009 till juni 2010 och fick förbereda sig på tre sätt. En sagobok skickades hem 

till dem, de fick leka med en MR-kameramodell i dockstorlek och de fick se en film 

med hjälp av ett ljud- och bildsystem under tiden de undersöktes i MR-kameran. 

Barnen i kontrollgruppen genomgick standardrutinen, vilken innebar att de fick välja 

om de ville genomgå undersökningen med eller utan sedering eller narkos. Dessa 

studerades från februari 2008 till mars 2009. Av deltagarna i försöksgruppen som 

fick de tre olika förberedelserna klarade 30 av 33 barn av MR-undersökningen med 

kliniskt godkända bilder utan sedering. Alla 36 deltagare i kontrollgruppen klarade 

av att genomgå en godkänd MR-undersökning, 30 barn med hjälp av sedering eller 

narkos och 6 barn utan. En viss skillnad uppmättes i bildkvalitet mellan grupperna 

men den var inte signifikant (Törnqvist, Månsson och Hallström 2015).  

 

 

Tabell 2. Sammanställning av hur många barn som klarade undersökningen utan eller 

med sedering samt om undersökningen ej fick godkänt resultat. 

Författare Grupp/antal barn/ålder Undersökning 
utan sedering 

Undersökning 
med sedering 

Ej godkänt 
resultat 

de Amorim e 

Silva et al. 

(2006) 

134 barn/4-16 år. 120 klarade 

förberedelserna varav 117 

genomgick en MR-undersökning 

117  0  7  

de Bie et al. 

(2010) 

90 barn/3-15 år. 85 barn klarade 

förberedelserna  

3-7 år: 55  

>7 år: 30  

3-7 år: 0  

>7 år: 0  

3-7 år: 2  

>7 år: 2  

Hallowell et al. 

(2008) 

291 barn/3-17 år. 227 barn 

klarade förberedelserna 

3-6 år: 122  

7-12 år: 94  

13-17 år: 11  

0  3-6 år: 5  

7-12 år: 2  

13-17 år: 2  

Harned och 

Strain (2001) 

Försöksgrupp/1112 barn/0-> 10 

år 

 

 

Kontrollgrupp/955 barn/0->10 år 

 

0-2 år: 23 

3-10 år: 256 

>10 år: 393 

 

0-2 år: 21 

3-10 år: 167 

>10 år: 298 

0-2 år: 231 

3-10 år: 173 

>10 år: 36 

 

0-2 år: 228 

3-10 år: 185 

>10 år: 56 

- 
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Författare Grupp/antal barn/ålder Undersökning 
utan sedering 

Undersökning 
med sedering 

Ej godkänt 
resultat 

Lemaire, Moran 

och Swan (2009)  

Försöksgrupp/673 barn/0-18år 

 

 

Kontrollgrupp/558 barn/0-18 år 

0-3 år: 2 

4-10 år: 202 

11-18 år: 356 

 

0-3 år: 0 

4-10 år: 74 

11-18 år: 304 

0-3 år: 79 

4-10 år: 28 

11-18 år: 6 

 

0-3 år: 96 

4-10 år: 65 

11-18 år: 19 

- 

Niederhauser et 

al. (2013) 

398 undersökningar på 168 

barn/yngre än 14 år 

168 barn 0 - 

Patel et al. 

(2014) 

200 barn/yngre än 19 år 200  0 - 

Pressdee et al. 

(1997) 

169 barn/4-8 år 168  1  - 

Rosenberg et al. 

(1997) 

Försöksgrupp/32 barn/6-17 år 

 

Kontrollgrupp/10 barn/6-17 år 

32 

 

10  

0  

 

0  

- 

 

1  

Smart (1997) Försöksgrupp/10 barn/4-8 år 

 

Kontrollgrupp/10 barn/4-8 år 

7  

 

2  

3  

 

8  

- 

 

- 

Törnqvist, 

Månsson och 

Hallström (2015) 

Försöksgrupp/33 barn/ 

 

Kontrollgrupp/36 barn/ 

33  

 

6  

- 

 

30  

3  

 

- 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva strategier som kan användas för att 

minska antalet sederingar och narkoser av barn som genomgår en MR-

undersökning. Resultatet visar att flera strategier är möjliga att använda sig av som 

alternativ. Anpassade förberedelser för barn i form av lekterapi, sagoböcker, 

miniatyrmodeller av MR-kameror och simulerade undersökningar hjälper barnen att 

minska stress och oro så att de kan genomgå undersökningar utan sedering eller 

narkos. Lugnande och distraherande metoder som används under undersökningen 

har också visat sig ha en positiv inverkan på barnen, detta i form av ljud och bilder 

som barnet får ta del av då de ligger i MR-kameran. Det finns även tekniska metoder 

som kan hjälpa barnen att genomgå en undersökning. Förkortade 

undersökningstider ökar chanserna att barnen klarar av att genomgå en MR-

undersökning utan behov av farmakologiska preparat. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet har gett en klar bild av att det finns flera alternativa strategier till att 

undvika sedering eller narkos för barn som ska genomgå en MR-undersökning. 

En del av litteraturstudiens resultat visar att patienter tar till sig förberedelser eller 

metoder före eller under undersökningar på olika sätt beroende på ålder, medan 

andra delar av resultatet visar att det inte finns något signifikant samband mellan 

ålder och vilka som klarar av att genomgå en MR-undersökning utan sedering eller 

narkos. Detta visar på att vårt resultat inte går att överföra på alla barn i bestämda 

åldrar. Westra et al. (2010) har studerat icke-sederade barn mellan 5-12 år och deras 

obehag i samband med MR-undersökningar. De fann inte något samband mellan 

barns ålder och deras obehag. Förberedelser och information om undersökning eller 

behandling måste åldersanpassas men även anpassas utifrån individen (Friberg och 

Öhlén 2009, 136). Riktlinjer som gäller barn från 0-18 år kan därför inte överföras 

till alla, däremot finns det ett antal i alla ålderskategorier där resultatet av 

förberedelse före eller strategier under undersökning är positivt.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det kan finnas en åldersgräns när ljud- 

och bildsystemet börjar påverka barnen positivt och denna ligger vid 3-4 år. En 

anledning till detta skulle kunna vara att de yngsta barnen är för små för att ta till sig 

bilderna och ljuden. Även på barn som är äldre än 10 år har ljud- och bildsystemet 

inte lika stor positiv påverkan på resultatet. En metod som däremot gett positivt 

resultat både för de yngsta och de äldre barnen är användandet av snabbsekvenser 

som kortar ner undersökningstiden och på så sätt ökar chanserna att fler barn klarar 

av att genomgå undersökningarna utan sedering eller narkos.   

 

I en del av studierna används en kombination av sagoböcker och simulerade 

undersökningar medan det i andra endast används en simulerad undersökning. Båda 

metoderna visar på ett positivt resultat, men det kan ifrågasättas hur stor påverkan 

sagoböckerna har på barnen då det inte går att urskilja vad sagoboken bidragit med i 

resultatet. I en studie av Hartman et al. (2009) fann de att förberedelser i form av en 

sagobok inte minskar stressen och oron hos barn som ska genomgå en MR-

undersökning. En aspekt skulle kunna vara att innehållet i sagoboken är avgörande 

för om det ska påverka barnet positivt eller inte, av vikt för resultatet är dessutom att 



18 
 

innehållet är anpassat efter åldern på målgruppen. En annan aspekt skulle kunna 

vara att en sagobok påverkar barnet positivt endast då den används i kombination 

med något annat, till exempel en simulerad undersökning eller lekterapi.  

 

Lekterapi har visat sig vara en bra förberedande metod för barn som ska genomgå 

MR-undersökningar. Vaezzadeh et al. (2011) visade i sin studie att lekterapi även kan 

minska oro och ångest hos barn som ska genomgå en operation. Detta tyder på att 

lekterapi är en användbar förberedande metod inom olika delar av den pediatriska 

vården. Även användandet av ljud- och bildsystem har visat sig vara en framgångsrik 

metod för att barnen ska klara av att genomgå en MR-undersökning utan behov av 

sedering eller narkos. Ett syfte med ljud- och bildsystemet var att distrahera barnet 

från vad som sker runtom dem. Att få ta del av ljud och bild har även visat sig 

effektivt på barn som ska genomgå en sårreparation på akutmottagningen för att 

minska deras stress och oro (Young Ok och Hee Soon 2013). Barnens fokus flyttas 

från vad som sker runtomkring dem till vad de ser och hör. 

 

Baserat på tidigare undersökningar har Matsumori et al. (2006) utvecklat en 

vårdmodell som fastställer vad som är en god vård när det gäller att respektera 

barnens och föräldrarnas värdighet vid tidpunkten för medicinska undersökningar 

eller förfaranden och för att göra förbättringar inom vården. Vårdmodellen används 

för att informera och lugna barn. I deras studie kommer de fram till att barnen 

klarade av och gjorde sitt bästa under undersökningarna när de försågs med en 

förklaring, tilläts göra egna val relaterade till proceduren, fick kontinuerliga 

förklaringar, tidpunkten passade barnet och distraktionstekniker användes. De kom 

även fram till vikten av att förhandla med barnet, att ha kontakt med familjen och att 

första intrycket påverkar barnets svar. Detta visar på behovet av ett gott samarbete 

mellan personal och patient för att barnet ska känna sig trygg och på så vis lättare 

kunna samarbeta under undersökningen.  

 

Barn har ofta många frågor om kommande sjukhusvistelser oavsett orsaken till 

besöket och föräldrarna spelar en viktig roll i förmedling av informationen till deras 

barn (Gordon et al. 2011). Barnen uppskattar bra stöd från familj och personal, att få 

ha anhöriga nära och att de får specifik och anpassad information är betydelsefullt. 

De värdesätter också att de får en personlig kontakt med personalen (Engvall et al. 
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2016). Resultatet av denna litteraturstudie kan vara till hjälp för att uppfylla dessa 

mål genom att barnen, tillsammans med föräldrar och vårdpersonal, kan anpassa 

vården i samband med MR-undersökningen och välja den metod som passar till 

varje enskild individ för att vården ska bli till det bästa möjliga.     

 

Eftersom studier visade redan för ca 20 år sedan (Pressdee et al. 1997, Rosenberg et 

al. 1997 och Smart 1997) att icke-farmakologiska metoder kan användas för att 

minska oron och stressen hos barn så kan det tyckas konstigt att dessa inte används 

mer idag och att det, enligt Asgeirsson och Berntman (2005, 488), fortfarande finns 

ett ökat behov av sederingar och narkoser inom radiologin. Eftersom att tydliga 

positiva resultat finns angående detta bör dessa ses över och användas i större 

omfattning för att tillämpa en evidensbaserad vård. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien bygger på de 11 kvantitativa artiklar som har hittats via 

databassökningar och manuella sökningar (bilaga 1). Artiklar som är publicerade 

från 1997 till 2015 har använts. Samhället förändras med tiden men resultatet av 

barnens upplevelser för 20 år sedan är fortfarande användbart. Kunskapen om barns 

förberedelser inför något som gör dem stressade och oroliga i slutet av 1990-talet är 

något som fortfarande går att använda sig av idag. Författarna anser att detta gör att 

även de äldre artiklarna är relevanta för litteraturstudien. 

 

Det förekom vissa skillnader i urval och metoder i de inkluderade studierna som kan 

ha påverkat resultatet. Skillnader i urvalet av deltagarna i studierna skiljer sig en del 

då till exempel deltagare i studien av Rosenberg et al. (1997) endast var rekryterade i 

forskningssyfte medan de Amorim e Silva et al. (2006) utförde en retrospektiv 

granskning. Patienterna som deltar i en retrospektiv granskning känner inte till att 

de kommer delta i en studie och därmed finns inget som påverkar deras resultat av 

undersökningen till skillnad från de patienter som känner till att de deltar i 

forskningssyfte och därmed kan ha fler orsaker till stress och oro än endast själva 

undersökningen. Deltagarna som inte bara är med i studiesyfte, utan även är 

patienter, har även en annan förutsättning för att oroa sig i samband med 
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undersökningen och eventuella sjukdomsbesked. Dessa olika förutsättningar kan ha 

påverkat resultatet för respektive studie. 

 

Hydrocefalus, även kallad vattenskalle, drabbar ungefär 1 av 1000 levande födda 

barn. En tredjedel av dessa barn har samtidigt ryggmärgsbråck, en del får epilepsi 

eller utvecklingsstörning, vissa både och. Symtom som vid CP-skada och 

balanssvårigheter är sådant som kommer till eller är en del av samma grundorsak 

(Ölund 2012, 146 och 148). Halevy et al. (2015) studerade den tidiga utvecklingen av 

20 spädbarn med extern hydrocefalus och deras utvecklingsområden inom 

finmotorik, visuell mottagning, förstå språk och uttrycka sig. Författarna av den 

studien kom fram till att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan 

medelvärden för de studerade barnen i jämförelse med den allmänna befolkningen. 

Dessa fynd stödjer uppfattningen att extern hydrocefalus inte nödvändigtvis har 

något samband med utvecklingssvårigheter. Detta visar att resultaten för studierna 

som ingår i denna litteraturstudie och undersökt patienter med hydrocefalus går att 

generalisera till andra patienter. 

 

Vid mätningarna av resultaten i de olika studierna har varierande mätinstrument 

använts vilket skulle kunna påverka resultatet i denna litteraturstudie. Till exempel 

har självskattningsskalor, vad de vuxna har observerat samt vitala parametrar 

använts för att uppskatta barnens oro och stress i samband med undersökningarna. I 

vissa fall har endast radiologens utlåtande om bilderna är godkända eller inte 

använts. Alla resultat har gett svar på litteraturstudiens syfte. 

 

Undersökningar av olika kroppsdelar kan ha påverkat resultatet eftersom 

tillvägagångssättet skiljer sig dem emellan. Vid vissa undersökningar åker 

patienterna in i apparaten med huvudet före medan vid andra undersökningar har de 

fötterna först. Stress- och orosnivåerna är högre då patienterna tvingas ligga med 

huvudet inne i apparaten (McIsaac et al. 1998). Varierande spolar placeras på den 

kroppsdel som ska undersökas, detta kan också påverka stressnivåerna. 

 

Vissa svårigheter har uppstått efter att författarna har valt att inkludera barn från 0-

18 år. Det är ett stort åldersspann med stor variation i utveckling och mognad hos 

patienterna. Studierna som ingår i resultatet är utförda inom olika åldersgrupper, 
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vissa innehåller hela spektrat från 0-18 år medan andra är specificerade på 

åldersgrupper däremellan. Författarna av de olika studierna har delat upp sina 

resultat i varierande ålderskategorier och dragit slutsatser utifrån det, detta innebär 

dock att det är svårt att göra en total sammanställning av vad som är bäst för vilka 

åldrar. Att tolka de olika studiernas resultat och göra en sammanställning som kan 

fungera som hjälpmedel för personal som ska ta emot barnen har varit svårt. Genom 

att begränsa litteraturstudien till en mindre åldersgrupp hade det varit lättare att 

komma fram till ett tydligt resultat. Författarna av litteraturstudien har istället 

fokuserat på att hitta ett antal alternativa metoder till sedering och narkos och funnit 

flera metoder som fungerar, vissa inom ett stort åldersspann och vissa till ett mindre. 

 

I dagens samhälle finns mer avancerad teknik än på 1990-talet, men metoder för att 

få barn att slappna av är detsamma. En studie med litet antal deltagare (Smart 1997) 

har kommit fram till samma resultat som två nyare studier med ett stort antal 

deltagare (Harned och Strain 2001 och Lemaire, Moran och Swan 2009). Dessa 

resultat, med tillsammans över 3 300 deltagare, visar att användandet av ett ljud- 

och bildsystem som minskade antalet sederingar och narkoser är generaliserbart.  

 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna i resultatet har en granskningsmall från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 173) använts. Författarnas förkunskaper i 

användandet av granskningsmallar är begränsade och detta kan ha lett till en viss 

felbedömning i den sammanfattade kvalitetsbedömningen av studierna. Kunskaper 

saknas i tolkning av mallens frågor och vad som ska bedömas som bra kvalitet eller ej 

utifrån mallen. Rutiner kring att läsa studier med kvantitativ ansats och förstå 

statistik är även den begränsad och inte helt tillfredsställande vilket har inneburit att 

mycket tid har lagts ner på att ingående granska studierna för att författarna skulle 

uppfatta innehållet rätt. Inga resultat har valts bort på grund av detta. 

 

Resultatets betydelse för radiografi och röntgensjuksköterskans arbete 

Litteraturstudiens resultat visar att vara väl förberedd och bekant med MR-miljön 

minskar behovet av sedering och narkos hos barn, men oavsett ålder är bemötandet 

betydelsefullt för barnens upplevelse av sjukvården. Forsner (2006) har studerat 

sådant som barnen upplevde som underlättande i mötet med sjukdom och sjukvård. 
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Studien visat att bli varsamt hanterad, att få förståelse för vad man gick igenom samt 

att personalen blev berörd av ens rädsla upplevdes som underlättande. Bricher 

(1999) beskriver att sköterskor inom vården arbetar hårt för att bygga 

förtroendefulla relationer med barnen, men detta kan vara svårt då de ofta är 

inblandade i smärtsamma eller skrämmande procedurer. Detta är ett problem för 

personalen på röntgen då många barn är rädda och oroliga och mötet med barnet 

sker under en begränsad tid. Genom att undvika sedering eller narkos är 

möjligheterna att skapa en god relation större. 

 

Enligt Vanderby et al. (2010) kan man genom att undvika sedering eller narkos även 

spara tid och pengar vilket är av stor vikt i dagens sjukvård. Det leder även till att 

väntetiderna kan minskas. Utöver kostnaden som ökar i samband med sedering och 

narkos så är en negativ bieffekt att samarbetet med patienten minskar om denne ska 

vara sövd under undersökningens gång.  

 

Enligt författarnas erfarenheter diskuteras inte vad det finns för alternativa metoder 

till sedering eller narkos på röntgenavdelningen trots att det är till stor fördel både 

för patienten och vården om en större andel patienter klarar av undersökningen utan 

farmakologisk hjälp. Det finns en osäkerhet vad detta kan bero på. Eventuellt att det 

har blivit en vedertagen rutin att de flesta barn sövs och därför inte är något som 

diskuteras, eller att personalen på röntgen tycker att det är narkospersonalens ansvar 

att använda och prova på olika alternativ. Röntgensjuksköterskan ska bland annat ta 

ansvar för vårdens utveckling och ingripa för att skydda patienter när 

omhändertagandet hotas av andra personers handlande. Denna gräns är ibland 

hårfin. Det gäller att samtidigt verka för ett gott samarbeta med andra kollegor inom 

vården och inte trampa dem på tårna (SFR och Vårdförbundet, 2008). 

 

Resultatet har sammanställts i en tabell som röntgenkliniker förhoppningsvis kan 

reflektera över och utifrån detta se över sina och narkospersonalens rutiner vid 

barnundersökningar (bilaga 3). Alla barn är olika och strategier för att klara av 

svårigheter kan även skilja sig inom barn som tillhör samma ålderskategori, 

framförallt för yngre barn. Sammanställningen visar vilka strategier som är passande 

inom vissa åldrar och tanken är att barnen eller deras föräldrar ska kunna välja vad 

som är mest lämpligt för respektive barn för att uppnå bäst resultat. 
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Utöver de studier som ingår i denna litteraturstudie har Bangarda et al. (2007) 

studerat om en öppen MR-kamera kan användas för att minska ångest hos vuxna 

patienter med klaustrofobiska problem. Deras studie visar att en öppen MR-kamera 

minskar ångesten och den klaustrofobiska känslan och hjälper dessa patienter att 

kunna genomgå en MR-undersökning. Detta är en metod värd att testa på barn, att 

tillsammans med anpassade förberedande metoder även ha möjlighet att ligga i en 

öppen kamera. Det skulle troligtvis vara till stor hjälp för barnen som ska genomgå 

en MR-undersökning, att istället för att placeras i en tunnel, genomgå 

undersökningen i en öppen kamera och därmed kunna ha ögonkontakt och känna 

närhet av sina föräldrar och personal. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Alla studier som var relevanta för syftet med litteraturstudien, efter att 

kvalitetsgranskningen var utförd, inkluderades. Inga studier valdes bort på grund av 

icke önskvärda resultat och alla relevanta resultat från de 11 olika studierna 

redovisades. Inga egna åsikter eller värderingar har tagits upp då resultatet av de 

analyserade studierna presenterades. Analysen av de granskade artiklarnas resultat 

utfördes individuellt av båda författarna och jämfördes sedan och på så sätt 

minimeras risken för missförstånd, detta ökar litteraturstudiens tillförlitlighet.  

 

För att kunna studera om en intervention kan bidra till en förbättring, som i denna 

litteraturstudie att minska antalet sederingar och narkoser, måste det finnas något 

att jämföra med för att se skillnaderna. Detta kan anses fel ur en etisk synvinkel. 

Eftersom sederingar och narkoser medför en risk (Fass 2015) så bör alla barn som 

ska genomgå en MR-undersökning få alla förberedelser som går för att så långt som 

möjligt slippa dessa risker.  

 

Att vårdpersonal fortsätter arbeta under de rutiner som finns och inte ifrågasätter 

dem är inte alltför ovanligt. Bray, Snodin och Carter (2015) har studerat barns 

rättigheter inom vården och hur sjukvårdspersonal behandlar dessa. De har 

undersökt hur barn upplever att bli fasthållna vid genomförande av ett akut ingrepp 

och resultatet visar att det finns bevis på bristande engagemang hos vårdpersonalen 

för att hitta andra alternativ eller kolla upp hur barnen upplever att bli fasthållna. De 
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menar att den höga förekomsten av fasthållning av barn tyder på att det är en rutin 

och praxis och därmed att etiska dilemman kring detta förbises. Vård idag ska vara 

evidensbaserad vilket innebär att omvårdnadsinsatserna så långt som möjligt bör 

vila på en vetenskaplig grund och att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis 

som underlag för vårdbeslut (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 21-22 och 179). 

Att se över alternativa beprövade metoder för att kunna undvika sedering och narkos 

är bättre ur ett etiskt perspektiv. 

 

Konklusion 

Genom att använda metoder anpassade för barn kan behovet av sederingar och 

narkoser minskas. Icke-farmakologiska metoder som förberedelser, att bekanta sig 

med miljön samt en kombination av dessa har resulterat i att fler barn kan genomgå 

en MR-undersökning utan behov av sedering eller narkos. 

 

Sammanställningen av resultatet ger en tydlig överblick för vilka metoder som 

fungerar för vissa åldrar. Detta hoppas författarna ska vara en hjälp för 

röntgenkliniker som vill se över sina rutiner vid sedering och narkos av patienter. 

Förhoppningsvis kan det leta till en mer effektiv och individanpassad vård där 

patienten eller anhöriga kan vara med och påverka barnets vård. 

 

Denna litteraturstudie har kommit fram till att det finns alternativa beprövade 

metoder som innebär att sedering och narkos kan undvikas vid MR-undersökningar 

av barn. Några av dessa metoder kan möjligtvis även underlätta en undersökning för 

vuxna patienter. Vidare forskning föreslås i detta ämne för att kanske hitta ännu fler 

metoder att använda sig av för att minska behovet av sedering och narkos av barn vid 

MR-undersökningar.  
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Bilaga 1 

Urvalsprocess 

 

  
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2016-02-12 – 

2016-02-19 

Manuell 

sökning  

     6 

2016-02-19 PubMed “Magnetic resonance 

imaging” OR MR OR MRT 

OR MRI AND children 

Child birth-18 years, 

humans, english 

49668 

 

  

 

2016-02-19 PubMed “Magnetic resonance 

imaging” OR MR OR MRT 

OR MRI AND children 

AND sedation 

 633 

 

  

2016-02-19 PubMed “Magnetic resonance 

imaging” OR MR OR MRT 

OR MRI AND children 

AND alternative sedation 

Child birth-18 years, 

humans, english 

34 29 7 4 

2016-02-19 MEDLINE MR, sedation, anesthesia All child 0-18 years, 

english 

80 8 1 1 

Totalt: 11 



 
 

Bilaga 2 

Artikelöversikt 

Författare 
År 
Land 

Titel  Syfte  Metod  Deltagare Resultat  Kvalitet 

de Amorim e Silva, C. 

J. T., Mackenzie, A., 

Hallowell, L. M., 

Stewart, S. E. och 

Ditchfield, M. R. 2006, 

Australien. 

Practice MRI: 

Reducing the 

need for 

sedation and 

general 

anaesthesia in 

children 

undergoing 

MRI. 

Utvärdera effekten av att 

förbereda barn med en 

sagobok och en simulerad 

MR-undersökning för att 

genomgå en MR-

undersökning utan narkos 

eller sedering. 

Kvantitativ, retrospektiv 

studie. 
Barnen får genomgå en 

simulerad MR-undersökning 

innan den riktiga 

undersökningen. 

Totalt 134 

patienter mellan 

4 och 16 år. 

110 av 134 patienter (82 

%) genomgick en riktig 

MR-undersökning utan 

narkos eller sedering. 

Medel 

de Bie, HM. A., 

Boersma, M., Wattjes, 

M. P., Adriaanse, S., 

Vermeulen, R. 

J., Oostrom, K. J., 

Huisman, J., Veltman, 

D. J. och Delemarre-

Van del Waal, H. A. 

2010, Nederländerna. 

Preparing 

children with a 

mock scanner 

training 

protocol results 

in high quality 

structural and 

functional MRI 

scans. 

Utvärdera en MR-simulator 

som förberedelse för barn 

mellan 3-14 år som ska 

genomgå en strukturell eller 

funktionell MR-

undersökning. 

Kvantitativ, statistisk 

analys. Barn som ska 

genomgå en strukturell 

eller funktionell MR-

undersökning fick förbereda 

sig med hjälp av en 

simulator och en 

barnläkare eller 

barnspecialist. 

Totalt 90 barn 

mellan 3 och 14 

år. 

 

81 av 90 patienter (90 

%) klarade av att utan 

sedering genomgå en 

MR-undersökning där 

kvaliteten på bilderna 

blev godkända. 

Hög 

Hallowell, L. M., 

Stewart, S. E., de 

Amorim e Silva, C. T., 

Ditchfield, M. R. 2008, 

Australien. 

Reviewing the 

process of 

preparing 

children for 

MRI. 

Undersöka effekten av att 

barn får genomgå en 

övningsundersökning i MR-

kameran, om det kan 

minska behovet av sedering 

och narkos. 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell studie.  
Barnen fick förbereda sig 

med hjälp av en 

lekterapeut. En sagobok 

lästes och barnet fick testa 

att ligga i en MR- kamera 

utan magnetfält. 

291 barn mellan 

3 och 17 år.  
218 av 291 barn (75 %) 

klarade av att genomgå 

en MR-undersökning 

utan sedering eller 

narkos. 

Hög 



 
 

Författare 
År 
Land 

Titel  Syfte  Metod  Deltagare Resultat  Kvalitet 

Harned, R. K. 2nd och 

Strain, J. D. 2001, 

USA. 

MRI-compatible 

audio/visual 

system: impact 

on pediatric 

sedation. 

Utvärdera om ett ljud- och 

bildsystem bestående av ett 

par videoglasögon och 

hörlurar kan påverkar 

behovet av sedering i 

samband med MR-

undersökningar på barn. 

Kvantitativ, prospektiv 

analys. En jämförelse 

mellan försöks- och 

kontrollgrupp gjordes för 

att se om ljud- och 

bildsystemet påverkade 

barnen positivt. Kostnaden 

per sedering noterades. 

Totalt 2067 

barn mellan 0 

och 18 år. 1112 

patienter i 

försöksgruppen 

och 955 

patienter i 

kontrollgruppen.  

 

Summan av antalet barn 

som behövde sedering 

minskade från 49 % till 

40 % (p=<0,001) 

emellan försöks- och 

kontrollgrupp. Det var 17 

% ökning av tiden i 

undersökningsrummet 

för patienter som krävde 

sedering vilket ökade 

kostnaden.  

Medel 

Lemaire, C., 

Moran, G. R. och  

Swan, H.  
2009,  
Canada. 

Impact of 

audio/visual 

systems on 

pediatric 

sedation in 

magnetic 

resonance 

imaging. 

Undersöka om ett ljud- och 

bildsystem under 

undersökningen minskar 

behovet av sedering hos 

barnen, förändring av 

väntetider, bildkvalitet och 

patienternas erfarenheter. 

Kvantitativ, deskriptiv 

statistisk analys. Försöks- 

och kontrollgrupp 

studerades. Upplevelser 

utvärderades med hjälp av 

ett frågeformulär och 

bildkvaliteten bedömdes av 

två radiologer. 

Totalt 1231 

barn mellan 0 

och 18 år. 673 i 

försöksgruppen 

och 558 

patienter i 

kontrollgruppen. 

 

En minskning av 

sedering med 15,4 % 

noterades i 

försöksgruppen 

(p=0,32). Bara barn 

mellan 4-10 år hade en 

signifikant minskning av 

antalet sederingar, 34,6 

% (p=<0,05). 

Medel  

Niederhauser, B. D., 

McDonald, R. J., Eckel, 

L. J., Keating, G. F., 

Broomall, E. M., 

Wetjen, N. M., Diehn, 

F. E., Schwarts, K. M., 

Hunt, C. H., Welker, K. 

M. och Kallmes, D. F. 
2013, USA. 

Retrospective 

Review of Rapid 

Pediatric Brain 

MR Imaging at 

an Academic 

Institution 

Including 

Practice Trends 

and Factors 

Affecting Scan 

Times. 

Att granska en akademisk 

praktisk erfarenhet av barn 

med hydrocefalus och en 

begränsad grupp med 

intrakraniella cystor som 

genomgår en 

snabbsekvensundersökning 

(fsMRI) utan behov av 

sedering.  

Kvantitativ, retrospektiv 

studie. Analyser av 

resultaten från fsMRI av 

två radiologer för att se om 

sekvenserna ger tillräcklig 

information för diagnostisk 

av kammarstorleken. 

Totalt 398 

undersökningar 

på 168 barn 

som är yngre än 

14 år. 103 

pojkar, 65 

flickor. 

Resultatet av alla 398 

undersökningar (100 %) 

gav den diagnostiska 

information som var 

nödvändig för att 

besvara den kliniska 

frågeställningen. 

Hög 



 
 

Författare 
År 
Land 

Titel  Syfte  Metod  Deltagare Resultat  Kvalitet 

Patel, D. M., Tubbs, S. 

R., Pate, G., Johnston 

Jr, J. M. och Blount J. 

P. 2014, USA. 

Fast-sequence 

MRI studies for 

surveillance 

imaging in 

pediatric 

hydrocephalus. 

Undersöka om 
snabbsekvenser (fsMRI) 

under ej akuta MR-

undersökningar på barn som 

genomgår shuntövervakning 

vid hydrocefalus är 

genomförbart. 

Kvantitativ, retrospektiv 

studie. Resultaten av fsMRI 

studerades med hjälp av 

fem parametrar för att 

undersöka bildkvalitet. 

Totalt 200 barn 

mellan 0 och 19 

år. 122 pojkar, 

78 flickor. 

Alla 200 barn (100 %) 

kunde genomgå 

undersökningen utan 

sedering.  

Hög 

Pressdee, D., May, L., 

Eastman, E. och Grier, 

D. 1997, 

Storbritannien. 

The use of play 

therapy in the 

preparation of 

children 

undergoing MR 

imaging. 

Undersöka 

om lekterapi 

kunde minska 

behovet av sedering och 

narkos av barn som 

genomgår en MR-

undersökning. 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell studie. 

Barn som skulle genomgå 

en MR-undersökning fick 

förbereda sig med lekterapi 

med hjälp av en 

lekterapeut. 

Totalt 169 barn 

mellan 4 och 8 

år + några äldre 

barn som hade 

svårt att 

genomgå en 

MR-

undersökning. 

168 av 169 barn (99 %) 

kunde genomgå MR-

undersökningen utan 

sedering eller narkos.  

Medel 

Rosenberg, D. R., 

Sweeney, J. A., Gillen, 

J. S., Kim, J., 

Varanelli, M. J., 

O'Hearn, K. M., Erb, P. 

A., Davis D. och 

Thulborn, K. R. 1997, 

USA. 

Magnetic 

Resonance 

Imaging of 

Children 

Without 

Sedation: 

Preparation 

With 

Simulation. 

Undersöka om en MR-

simulator kan användas för 

att minska antalet barn som 

behöver sedering. 

Pilotstudie. Stressnivåerna 

vid en simulerad MR-

undersökning och en riktig 

undersökning studerades 

med hjälp av vitala 

parametrar och en 

självskattningsskala. Dessa 

jämfördes mellan barnen i 

försöksgruppen och de i 

kontrollgruppen.   

42 barn mellan 

6 och 17 år. 

Försöksgruppen 

bestod av 32 

barn (varav 16 

med 

tvångssyndrom) 

och 

kontrollgruppen 

av 10 barn. 

En signifikant minskning i 

hjärtfrekvens 

(p=<0.001) och den 

självrapporterade 

stressen (p=<0.01) 

kunde ses hos alla barn, 

men minskningen var 

mer uttalad hos 

försöksgruppen än hos 

kontrollgruppen. 

Hög 



 
 

Författare 
År 
Land 

Titel  Syfte  Metod  Deltagare Resultat  Kvalitet 

Smart, G. 1997, USA. Helping children 

relax during 

magnetic 

resonance 

imaging. 

Utvärdera effekten av icke- 
farmakologiska insatser, 

särskilt musik och guidat 

bildspråk, som ska lugna 

barnen som genomgår en 

MR-undersökning för att 

undvika behovet av 

sedering. 

Kvantitativ, experimentell 

studie. Pilotstudie. Barnen i 

försöksgruppen lyssnade på 

en inspelning under 

undersökningen medan de i 

kontrollgruppen inte 

lyssnade på något. Barnen 

utvärderade före och efter 

undersökningen med hjälp 

av ett frågeformulär och en 

självskattningsskala. 

Totalt 20 barn 

mellan 4 och 8 

år.  
10 barn i 

försöks- 

respektive 

kontrollgrupp. 
14 pojkar och 6 

flickor. 

7 av 10 barn i 

försöksgruppen (70 %) 

och 2 av 10 barn i 

kontrollgruppen (20 %) 

klarade undersökningen 

utan sedering eller 

narkos. P-värden saknas. 

Medel 

Törnqvist, E., 

Månsson, Å. och 

Hallström, I. 2015. 

Sverige. 

Children having 

magnetic 

resonance 

imaging: A 

preparatory 

storybook and 

audio/visual 

media are 

preferable to 

anesthesia or 

deep sedation. 

Undersöka om barn i 

åldrarna tre till nio år kunde 

genomgå MRI vakna och 

uppnå 

tillräcklig bildkvalitet om 

åldersanpassade rutiner 

användes. 

Kvantitativ, kohort design. 
Två grupper studerades där 

den ena fick förberedelser i 

form av en sagobok, modell 

av MR-kamera och använda 

ett ljud- bildsystem under 

undersökningen. 

69 barn mellan 

3 och 9 år.  
36 barn i 

kontrollgruppen 

och 33 barn i 

försöksgruppen. 

I kontrollgruppen 

genomgick 6 av 36 barn 

(17 %) undersökningen 

utan sedering eller 

narkos. I försöksgruppen 

klarade 30 av 33 barn 

(91 %) av att genomgå 

undersökningen utan 

farmakologisk hjälp. 

Hög 

 

  



 
 

Bilaga 3 

Metoder som gett ett positivt resultat för de olika ålderskategorierna 

 Författare/metod 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 

F 

ö 

r 

b 

e 

r 

e 

d 

a 

de Amorim e Silva et al. (2006)/Sagobok + MR-simulator  x x x x x x x  

de Bie et al. (2010)/MR-simulator  x (från 3) x x x x x   

Hallowell et al. (2008)/MR-simulator  x (från 3) x x x x x x x (till 17) 

Pressdee et al. (1997)/Lekterapi   x x      

Rosenberg et al. (1997)/MR-simulator    x x x x x x (till 17) 

U 

n 

d 

e 

r 

l 

ä 

t 

t 

a 

Harned och Strain (2001)/Videoglasögon och ljud  x (från 3) x x x x x x x 

Lemaire, Moran och Swan (2009)/Ljud- och bildsystem    x x x x    

Niederhauser et al. (2013)/Snabbsekvens x x x x x x x   

Patel et al. (2014)/Snabbsekvens x x x x x x x x x 

Smart (1997)/Ljud med avslappning som ska stimulera 

fantasin 

  x x      

K 

o 

m 

b. 

Törnqvist, Månsson och Hallström (2015)/Sagobok + 

minimodell av MR + film under undersökningen 

 x (från 3) x x x (till 9)     

 


