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SAMMANFATTNING 

 

Barn med sjukdomar genomgår flertalet undersökningar för diagnostik och uppföljning. En av 

de mest förekommande undersökningarna är Magnet Resonance Tomografi (MRT). Under en 

MRT måste man ligga stilla i en trång tunnel under cirka en timme.  När bilderna tas hörs ett 

högt bankande ljud. Undersökningen är smärtfri men många patienter upplever hög grad av 

oro. Små barn kan ha svårt att ligga stilla så länge som krävs för att en MRT ska kunna 

genomföras. Därför sederas eller sövs ofta barn. 

Syftet var att undersöka om barn 3-8 år (n=45) kunde genomgå en MRT med godkänd 

bildkvalitet utan narkos när åldersanpassad lekförberedelse och avledning användes. 

Ytterligare syfte var att jämföra barns och föräldrars tillfredsställelse av vården utifrån 

föräldrars skattning beroende på om barnen var vakna eller fick narkos. 

Metoden som användes var Kvasi-experimentell design. Effekterna av en intervention 

jämfördes med en kontrollgrupp som fick sedvanligt omhändertagande med narkos. 

Interventionen bestod av 1) informations och förberedelsematerial, 2) åldersanpassad 

lekförberedelse med en lekmodell, 3) avledning med DVD film under tiden för 

undersökningen. Resultatet visar att bildkvalitén var sämre i interventionsgruppen, trots det 

blev 83 % av barnens bilder godkända och de barnen behövde inte göra om sin undersökning. 

Föräldrarna i interventionsgruppen skattade sitt och barnens tillfredsställelse med vården 

högre än föräldrar till barn i kontrollgruppen. Slutsatsen av studien är att man kan undersöka 

vakna barn med MRT genom att använda sig av åldersanpassad förberedelse och avledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ABSTRACT 

 

Children with different diseases undergo many tests for diagnostic and follow-up reasons. 

One of the most reoccurring tests is the Magnet Resonance Imaging (MRI). During a MRI 

one must lie still in a tunnel shaped machine during approximately an hour. Young children 

may experience difficulties in lying still as long as it is required. Picture quality becomes 

poorer if there are too many motion artifacts. Therefore many children need sedation or 

anaesthesia. The aim was to study if children between 3-8 years of age (n=45) could undergo 

an MRI with approved picture quality without anaesthesia when age tailored game 

preparation and distraction was used compared to a control group receiving usual care with 

anaesthesia. Further aim was to compare differences in parents’ estimations of their own and 

their child’s satisfaction with care in each group. A Kvasi-experimentell design was used. The 

intervention contained 1) information and preparation, 2) age tailored game preparation with a 

mock-up, 3) distraction with a DVD movie during the MRI. The result showed that most 

children could undergo MRI if age tailored game preparation was done before the MRI and 

distraction with DVD movie during the MRI. The picture quality was poorer in the 

intervention group, although 83 % were approved for their exams. Parents in the intervention 

group were more satisfied with the care of them self´s and their children than parents in the 

control group. The conclusion is that age tailored game preparation and distraction makes it 

possible to perform MRI without anaesthesia. 

  

Keywords: MRI, Children, general anaesthesia, parent satisfaction, motion artifacts. 
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1. INLEDNING 

Barn med sjukdomar måste genomgå flertalet undersökningar för diagnostik och uppföljning. 

En av de mest förekommande undersökningarna är Magnet Resonance Tomografi (MRT). 

Sedan tidigt 1980-tal har MRT ökat i betydelse och är i dag en vanlig undersökning för både 

vuxna och barn. Under undersökningen behöver man ligga helt stilla i en trång tunnel mellan 

20 till 90 minuter. När bilderna tas hörs ett högt bankande ljud. Undersökningen är smärtfri 

men många patienter som ska genomgå MRT upplever medelhög till hög grad av oro 

(Törnqvist, Månsson, Larsson & Hallström, 2005). Dålig förberedelse och information om 

undersökningen leder till att patienterna rör sig mer. Dessa rörelser kallas för artefakter och 

vid stora artefakter vid bildtagningen påverkas bilderna och ger ett sämre resultat (Pressdee, 

May, Eastman & Grier, 1997; Törnqvist, Månsson, Larsson & Hallström, 2005). Små barn 

har en normal tendens att röra sig mycket och kan ha svårt att ligga stilla så länge som krävs 

för att undersökningen ska kunna genomföras. Därför sederas eller sövs oftast barn i samband 

med MRT(Hallowell, Stewart, De amorim e Silva & Ditchfield, 2007). År 2010 utfördes 237 

MRT i narkos på barn mellan 3-9 år vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Varje narkosminut 

kostade 89 kr. Barnen undersöktes mellan 45 minuter och 1, 5 timmar. Kostnaden för en MRT 

i narkos blir 4000- 8000 kronor (Uppsala Akademiska sjukhus, statistik sammanräkning 

DAT- divisionen, 2011). 

1.1 Riktlinjer och lagar 

Hälso- och sjukvårdslagen(SFS, 1982:763) anger i paragraf 2a och 2b, patienters rätt till 

individuellt anpassad information om vilka metoder för undersökningar, behandlingar och 

vård som finns. Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård, NOBAB 

(2000) är en standard som utgår från FN: s barnkonvention, för att säkerställa kvaliteten inom 

barnsjukvården. Konventionen om Barns rättigheter kom 1989. Socialdepartementet tog i 

december 2010 upp en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. I 6 § skrivs att 

”Relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i 

berörda verksamheter”(SFS, 2010:659). Lagen innebär att personalen ska se till att barn och 

föräldrar ges individuellt anpassad information samt informeras om olika metoder för 

undersökning, vård och behandling(SFS, 2010:659). Under punkten information i NOBAB: s 

standard skriver man att muntlig, skriftlig och visuell information skall utformas så att den 

kan förstås av barn/ungdomar och föräldrar (NOBAB, 2000). Under punkten 

medbestämmande står att ” Barn och föräldrar skall efter grundlig information - vara delaktiga 
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i beslut som gäller behandling och vård av barnet” Det står även att ”Alla barn skall skyddas 

mot onödiga medicinska behandlingar och undersökningar” (NOBAB, 2000). I detta 

sammanhang skulle dessa lagar och bestämmelser innebära att alla barn skall bedömas 

individuellt och ges den bästa tänkbara vården utifrån sina behov och förmågor.  

1.2 Coping och copingstrategier 

Coping innebär vilken förmåga en person har att hantera olika situationer (Tamm, 2003). 

Coping används för att få kontroll över stress och oro. För att nå kontroll behöver man ta reda 

på orsaken till reaktionen och därefter avlägsna eller förändra den. För att hantera stress och 

oro använder barnet olika copingstrategier. Strategierna kan vara att få mer information om 

den kommande situationen, avledning och distraktion i form av avslappning, musik, 

såpbubblor, spel, sagor eller DVD film (Tamm, 2003 ). Det kan också vara att söka trygghet i 

moderns eller faderns famn och att få gråta eller skrika (Evenshaug & Hallen, 1992; 

Havnesköld & Mothander, 2002; Tamm, 2003). Får barn möjlighet och stöd att utveckla 

positiva copingstrategier, som avledning och distraktion, blir det en hjälp för dem att få 

kontroll över sin rädsla och oro inför kommande behandlingar och ingrepp. De 

copingstrategierna som finns har varierande karaktär utifrån barnets ålder, personlighet och 

temperament (Evenshaug & Hallen, 1992; Havnesköld & Mothander, 2002; Tamm, 2003). 

1.3 Barnets psykiska utveckling 

För att individualisera förberedelser inför kommande undersökningar och ingrepp krävs en 

förståelse och kunskap om barn. Genom att förstå barnens förmåga att tillgodogöra sig 

information har man kommit en bit på väg. Om man vet vad ett barn i en viss ålder blir rädd 

och stressad av och har kunskap om hur man kan hjälpa barnet använda copingstrategier, då 

har man en god chans att ge barnet den rätta omvårdnaden (Tamm, 2003). Den Schweiziske 

biologen och psykologen Jean Piaget (1896-1981) är allmänt ansedd som en av de mest 

betydelsefulla pionjärerna inom den kognitiva utvecklingspsykologin. Genom att utgå från 

Piagets utvecklingsteori kan man bättre förstå hur man kan nå det enskilda barnet eller 

tonåringen och individuellt anpassa förberedelsearbetet inför behandling och undersökningar. 

Piagets teori delar in barnets utveckling i fyra stadier: 0-2 år små barn, 3-6 år förskolebarn, 7-

11 år skolbarn och 11-18 år tonåringar. Dessa fyra stadier avlöser varandra, skall ses som 

individuella och ge en vägledning i barnets tankemässiga utveckling. Piaget belyser även 

barnets rädslor och copingstrategier (Piaget, 1952; Havnesköld & Mothander, 2002; Tamm, 

2002).  
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Det Sensoriemotoriska stadiet (0-2 år)  

Barnets inlärning sker genom sinnesupplevelser och motorik. I denna period lägger de en 

grund för utveckling av intellektuella funktioner. Barnen lär sig att kopiera de vuxnas 

handlingar. 

Det Pre-operationella stadiet (2-7 år) 

En utveckling av symbolfunktionen. Barnet tänker det de ser eller upplever. De är “Jag 

centrerade” och egocentriska. I denna ålder upplever barnen att både saker, djur och 

människor är levande och har känslor - Animism. 

Det konkret Operationella stadiet (7-11 år) 

Barnet börjar tänka logiskt och ändamålsenligt. Barnen lever i en magisk värld med 

fantasitankar.  

Det formellt Operationella stadiet (från ca 11 år) 

Kan tänka med hjälp av hypoteser. Har utvecklat ett abstrakt och kombinatoriskt tänkande. 

Barnens fantasivärld byts ut till realitetstänkande (Piaget, 1952; Evenshaug & Hallen, 1992; 

Havnesköld & Mothander, 2002). 

1.4 Förberedelser inför undersökningar 

När ett barn blir sjukt och måste vårdas på sjukhus, hamnar barnet i en främmande miljö med 

många situationer som kan upplevas som skrämmande. Genom att leka lär sig barnen att 

förstå och agera med sin fantasi samt att använda sin motorik. Lek som informationsmetod 

utvecklades av Petrillo & Sanger, 1980 i USA och Kanada och har översatts och anpassats till 

Svenska förhållanden av Edwinson Månsson (Socialstyrelsen redovisar, 1984). Lek som 

informationsmetod är viktig för att den minskar rädslan för det okända och förbereder barnet 

inför undersökningar och procedurer (Edwinson Månsson, 2000; Edwinson Månsson & 

Dykes, 2004). Den metod som används mest inför en specifik undersökning eller ingrepp är 

”strukturerad lek”, som är en styrd leksituation som barnet får leka inför undersökningen. Det 

är viktigt med ärliga förklaringar där man talar om och leker samma situation som barnet 

senare skall genomgå. I denna lek används autentiskt material för att visa och känna på, man 

visar också vart på kroppen denna undersökning kommer att utföras. Barnet blir delaktigt i sin 

förberedelse genom att t ex sticka i dockan och ge medicin i dockans nål (Edwinson Månsson, 

2000).  Det är av stor betydelse att vårdpersonalen har kunskaper om barns rädslor, för att ge 

ett bra omhändertagande. Det finns flertalet metoder i hur man kan förbereda barn dels genom 



 

 

 - 4 -   

strukturerad lek och eventuellt i kombination med avledning (Kleiber & Harper, 1999; Kolk, 

van Hoof, Fiedeldij & Dop, 2000; Klosky et al., 2004). I flera studier har man bevisat att 

förberedelse och olika sorters avledning minskar behovet av att söva barn vid olika 

undersökningar (Carter, Greer, Gray & Ware, 2010; De Bie et al., 2010; Hallowell et al., 

2007; Khan, Donnelly, Koch, Curtwright & Dickerson, 2007). I en studie av Hallowell och 

Stewart (2007) förbereddes 291 barn i åldern 3-7 år innan MRT undersökningen med att leka 

med en lekmodell av en MRT kamera och fick lyssna på det inspelade ljudet av en riktig 

maskin. Barnen fick också en sagobok uppläst innan undersökningen. Under själva 

undersökningen fick barnen titta på en vald dvd- film. Av de 291 barnen kunde 218 barn 

genomföra en riktig MRT undersökning utan varken sedering eller narkos. Resultaten från 

flera andra studier visar att förberedda barn oftast inte behöver sövas för en MRT (Pressdee et 

al., 1997; Hartman et al., 2009). I Törnkvist et al: s avhandling från 2010 har en studie utförts 

på barn mellan 4 och 9 år.  91 % av barnen kunde genomföra MRT utan narkos med 

åldersanpassade förberedelser och avledning i form av DVD- film.  

1.5 Projektets betydelse 

MRT utförs i dag till största delen i narkos på barn 3- 8 år på Akademiska Barnsjukhuset i 

Uppsala. Att söva barn är en onödig risk att ta om man kan nå samma resultat på ett annat sätt.  

Målet med detta projekt var att undersöka om MRT kan genomföras utan narkos. En ny 

metod testades där barnen förbereddes med skriftligt informations material, med 

åldersanpassad lek i en lekmodell och med avledning med DVD film. Projektet är ett 

samarbete på sjukhusnivå (LEAN-projekt) mellan barnklinikens avdelningar, lekterapin, och 

MRT sektionen. Om barnen blir trygga med den nya metoden kan MRT tiderna lättare 

utnyttjas och kostnaderna kan minskas på grund av att narkospersonal inte längre blir 

nödvändiga. Barnen kan få en kortare vårdtid och därmed blir vården mindre resurskrävande. 

Med fler resultat från svenska och internationella studier kan den nya metoden bli mer 

vetenskapligt erkänd och därmed accepterad som en ny metod inom svensk sjukvård. 

2. SYFTE 

Syftet var att undersöka om barn 3-8 år kan genomgå MRT utan narkos med godkänd 

bildkvalitet när åldersanpassad lekförberedelse och avledning används. Ytterligare syften var 

att jämföra barns och föräldrars tillfredsställelse av vården, utifrån föräldrars skattning, när de 

genomgår en MRT i vaket tillstånd med lekförberedelse och avledning jämfört med att barnet 

får narkos med sedvanlig förberedelse. 
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2.1 Frågeställningar 

Hur många barn i åldern 3-8 år kan under 2011 genomföra en MRT med godkänd bildkvalitet 

med åldersanpassad lekförberedelse och avledning? 

Skiljer sig barnets och föräldrarnas tillfredsställelse, utifrån föräldrars skattning, av att 

genomgå MRT med lekförberedelse och avledning jämfört med MRT då sedvanligt 

omhändertagande med narkos används? 

 

3. METOD 

3.1 Design  

Kvasi-experimentell design där effekterna av en intervention bestående av informations och 

förberedelsematerial och lekförberedelse samt avledning med DVD film jämfördes med en 

kontrollgrupp som fick sedvanligt omhändertagande med narkos. 

3.2 Urval  

Barn i åldern 3- 8 år som skulle göra en MRT undersökning i narkos på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala under 2011, samt barn på väntelista i samma ålder som väntade på en 

undersökningstid tillfrågades om att ingår i studien. Barnen tillfrågades tillsammans med en 

närvarande förälder/rar på Barnneurologen, Barnonkologen, Dagvården och 

Barnmedicinavdelningen av studieansvarig sjuksköterska, tills antalet var minst 20 stycken i 

interventionsgruppen och sedvanlig vård gruppen. Inklusionskriterier var barn som skulle 

genomgå en MRT, som uppföljning efter en hjärntumör eller som utvärdering av annan 

genomgången operation eller behandling. Barnen skulle vara seende och föräldrar med barn 

skulle kunna tala och förstå det svenska språket. Exklusionskriterier för studien var barn som 

skulle genomgå en akut MRT och barn som brukar vara vakna vid MRT. Barnen skulle inte 

vara mentalt oförmögna, inte ha klaustrofobi och inte vara extremt rädda eller traumatiserade 

vid undersökningstillfället för att tillfrågas om deltagande. 

3.2.1 Intervention-studiegrupp  

Barnen i denna grupp inkom samma dag som undersökningen och var inte fastande. I denna 

grupp var alla barn vakna under undersökningen och förbereddes och avleddes tillsammans 

med förälder enligt följande: 
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1. Någon vecka innan undersökningen fick barnet en sagobok hemskickad för att börja öva sig 

på att ligga stilla, i samma brev skickades en informationsfolder till föräldrarna med lite mer 

information om själva undersökningen. 

2. När barnet kom in till mottagningen eller avdelningen på undersökningsdagen gick en van 

sjukvårdspersonal eller lekterapeut igenom sagoboken och barnet fick leka med en modell av 

en MRT maskin och lyssna på det autentiska ljudet från en riktig maskin i en CD- spelare. De 

fick även välja ut den dvd film som de skulle titta på i undersökningssituationen. Förälder och 

barn informerades även muntligen om hur undersökningen skulle gå till. 

3. Vid undersökningssituationen var en röntgensjuksköterska och lekterapeut eller 

studieansvarig sjuksköterska med och kopplade in den valda dvd filmen i en dvd-spelare, 

pratade lugnande med barnet och visade den riktiga maskinen samt lät barnet prova att ligga i 

maskinen. 

3.2.2 MRT med sedvanlig praxis-kontrollgrupp 

Alla barn var fastande och inkom tidigt på morgonen eller dagen före undersökningen. Barnen 

i denna grupp utgjorde kontrollbetingelsen och förbereddes enligt standard praxis enligt 

följande: Barnen och föräldrarna fick information via en broschyr som skickades hem 

tillsammans med kallelsen till undersökningen. Barnen och föräldrarna förbereddes samma 

dag eller dagen före med att titta på foton på maskinen samt att barnet fick muntlig 

information om vad de skulle vara med om när de var sövda. På undersökningsdagen fick 

föräldrar och personal följa barnet in till undersökningsrummet där narkospersonal tog över 

och personal samt föräldrar lämnade barnet där. Efter undersökningen fick barnet vakna till på 

barnuppvakningsavdelningen eller i intilliggande rum vid MRT kameran. Efter tillvaknandet 

hämtades barnet tillbaka till avdelningen. 

3.3 Procedur/ tillvägagångssätt 

Föräldrar och barn tillfrågades vid ankomsten till avdelningen eller mottagningen muntligen 

och skriftligen (bilaga 1) om deltagande i studien. 

3.3.1 Interventionsgruppen: 

Tjugo barn och föräldrar som tackade ja till att delta i studien efter skriftlig och muntlig 

information kom att ingå i interventionsgruppen. En modell av en MRT skulle först komma 

på plats och rutinerna skulle förändras vilket gjorde att inkluderingen startade i april 2011. En 

MRT består av magnetfält och man kan inte ha metallföremål i dess närhet varför labben 

behövde utrustas med speciella projektorer och DVD spelare från kontrollrummet och andra 
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speciella lösningar med plexiglas för att spela upp filmen på. För att täcka kostnaden för 

denna utrustning fick man bidrag genom Riksföreningen för cancerhjälp. En viss del av deras 

bidrag användes också för inköp av DVD filmer och belöningsmaterial. Landstinget/ 

avdelningarna på barnsjukhuset stod för inköp av lekmodellen, sagobok och 

informationsfoldrar. Publiceringen på barnwebben på landstingets externa hemsida sattes ihop 

under MRT projektets gång och finns nu färdig. Eftersom det är svårt att få 

undersökningstider till MRT på Akademiska sjukhuset i Uppsala och kön är lång prioriterades 

barnen av remisskrivande doktor och erbjöds delta i studien samtidigt som de kallades till 

MRT. Föräldrarna fick möjlighet till att bedöma om barnen var lämpliga eller inte att göra 

undersökningen i vaket tillstånd. Gruppen kodades med bokstaven I-(intervention) för att 

säkerställa att grupperna inte skulle blandas ihop. 

3.3.2 Kontrollgruppen:  

Inklusionen av de 25 barnen och deras föräldrar som ingick i denna grupp startade i februari 

2011.  Kontrollgruppen utgjordes av barn med föräldrar som skulle genomgå en MRT enligt 

vedertagen praxis. Inkluderingen kunde starta tidigare eftersom de redan var planerade för 

MRT i narkos enligt vanlig standard och inget extra material krävdes. Dessa barn kodades 

med bokstaven K-(kontroll) för att säkerställa att grupperna inte skulle blandas ihop. 

3.4 Instrument 

3.4.1 Svar på frågeställningarna utvärderades på 3 olika sätt 

Föräldrarna skattade sin/ sina och sitt barns tillfredsställelse med vården i ett modifierat 

frågeformulär: Healthcare satisfaction module specific for Hematology/ Oncology (bilaga 2) 

Frågeformuläret består av 20 frågor i 6 dimensioner (information, kommunikation, 

känslomässiga behov, tekniska färdigheter, inklusion av familjen och generell nöjdhet). Alla 

med 5 olika svarsalternativ, 1-5 poäng skrevs om till en skala med 0-100 där 100 betyder 

mycket nöjd. 1= 0 Mycket missnöjd, 2= 25 missnöjd, 3= 50 varken nöjd eller missnöjd, 4= 75 

nöjd, 5= 100 mycket nöjd. Frågeformulärets modifiering är godkänt av ansvarig utformare av 

formuläret, doktor Varni och testas för närvarande för att utvärdera olika sorters 

undersökningar (Varni, Quiggens, Ayala, 2000). Detta formulär har använts i en tidigare 

studie för att utvärdera hur föräldrar skattar sitt och sina barns tillfredställelse med vården vid 

undersökningar(Törnqvist et al., 2010). Bakgrundsfakta om barnet och utförandet av olika 

moment i studien dokumenterades i en checklista (bilaga 3) för varje deltagande barn med 

förälder. I denna checklista dokumenterades kontrollgrupp eller interventionsgrupp, kön, 



 

 

 - 8 -   

intravenös infart, fastetid, undersökningstid, hemgångs tid efter undersökningen, antalet MRT 

innan studiedeltagandet samt vilken sorts förberedelse som utfördes. I checklistan skrevs alla 

förberedelsemoment både till vuxna och till barn. 

Rörelseartefakter mättes med graderingen: ingen- mild- moderat eller allvarlig (bilaga 4). 

Antalet bedömningsbara sekvenser bedömdes i samma formulär med graderingen 0-100 % 

Kvaliteten på bildtagningen registrerades i samma formulär med svarsalternativen: ja och nej. 

 

3.5 Datainsamling 

I båda grupperna lämnades frågeformulär ut till föräldrarna efter genomförd undersökning. 

Tillsammans med formuläret lämnades ett kuvert med namn på studieansvarig sjuksköterska 

för att det skulle kunna återlämnas förslutet utan andras insyn.  

Under tiden för undersökningen skattade ansvarig röntgensköterska om och hur mycket 

artefakter barnet hade och om och hur mycket rörelse artefakterna påverkade undersökningens 

resultat. Resultatet var att kunna svara på frågeställningen som läkaren hade skrivit på 

remissen. Bedömningen skrevs ner i ett skattningsprotokoll som följde med barnets journal 

åter till avdelningen. Innan artefaktprotokollet började användas informerades de berörda på 

MRT om hur detta skulle gå till av studieansvarig sjuksköterska. Eftersom mätningarna 

utfördes utifrån en speciell blankett kunde röntgensköterskan bara kryssa i det hon/han ansåg 

som lämpligast i förhållande till resultatet. När tveksamhet fanns för hur mycket resultatet 

faktiskt påverkade det man ville undersöka har studieansvarig sjuksköterska gått igenom 

resultaten i journalen. 

3.6 Dataanalys 

Bakgrundsfakta såsom antal barn, åldersfördelningen, kön, tidigare utförda MRT, 

undersökningstiden och tid på sjukhuset redovisades deskriptivt med medelvärden, 

variationsvidd, och frekvenser. Skillnader analyserades med Chi-2 (Kategoridata) och T-test 

(kontinuerliga variabler). Jämförelse mellan grupperna avseende bildkvalitet och artefakter 

från Bra/normal till mycket artefakter i 4 steg analyserades med Mann-Whitney U-test. Även 

bildernas uppskattade kvalité analyserades med Mann-Whitney U-test. För att besvara frågan 

om alla sekvenser var bedömningsbara användes deskriptiv statistik. Jämförelse mellan de två 

studiegrupperna av föräldrarnas skattning av sitt och sitt barns tillfredsställelse av vården kom 

att analyseras med Mann-Whitney U- test (SPSS for Windows, Rel. 20.0. 2011. Chicago: 

SPSS Inc.). 
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4. RESULTAT 

4.1 Bortfall 

I kontrollgruppen var bortfallet tre. Anledningen till att familjerna inte ville delta var i två av 

fallen utan angiven anledning. I ett fall förstod de inte informationen och ville inte att barnet 

senare skulle göra undersökningen vaket, vilket ju inte var fallet. Av 28 tillfrågade barn och 

föräldrar valde 25 att vara med i studien. 

I Interventionsgruppen var bortfallet två, en som avstod från MRT undersökningen helt och 

en som hade svårt att ligga still på grund av en epileptisk sjukdom. 

4.2 Bakgrundsfakta 

Det fanns ingen skillnad mellan interventions och kontrollgruppen avseende ålders- och 

könsfördelningen (Tabell 1). Detsamma gällde även för antal MRT innan den aktuella eller tid 

på sjukhuset efter undersökningen (Tabell 1). I interventionsgruppen föll det sig att det yngsta 

barnet blev 4 år medan det i kontrollgruppen fanns med barn från 3 års ålder. 
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Tabell 1: Könsfördelningen och medelvärden (standardavvikelse=std ), samt variationsvidd 

avseende ålder, antal dagar på sjukhus och antal MRT för respektive studiegrupp 

Grupp N (%) 

Medelvärde 

(std) 

Variations 

vidd 

Värde 

saknas p-värde 

Kontrollgrupp 

pojkar 

flickor 

25 

15 (64 %) 

 10 (36 %) 

   ,100 Kön 

Interventionsgrupp 

pojkar 

flickor 

20 

13 (65 %) 

  7 (35 %) 

   ,293 

Kontrollgrupp 

pojkar 

flickor 

25 

15 

10 

4,76(1,690) 3-8 

3-8 

3-8 

 ,100 Ålder 

Interventionsgrupp 

pojkar 

flickor 

20 

13 

7 

5,65(1,309) 4-8 

4-8 

4-8 

 ,293 

Kontrollgrupp 21 2,00(2,387) 0-10 4 ,521 MRT 

innan  
Interventionsgrupp 18 ,50(1,043) 0-3 2 ,246 

Kontrollgrupp 16 4,00(1,461) 0-5  tim 9 ,365 Antal 

timmar  

Efter 

MRT 

Interventionsgrupp 15 ,13(, 352) 0-4  tim 5 ,091 

 

4.3 Antal barn i åldern 3-8 år som kunde genomföra en MRT med åldersanpassad 

lekförberedelse och avledning och med godkänd bildkvalitet 

 

Åttiotre procent (15 av 18 barn) i interventionsgruppen hade acceptabla undersökningsresultat 

med godkänd bildkvalitet. 

 

Det uppkom ett internt bortfall eftersom två av barnen inte kunde genomföra undersökningen.  

Barnen blev rädda när de såg den stora MRT: n och vågade inte lägga sig i maskinen. En av 

de två hade inte förberetts med sagobok i hemmet och ett barn hade inte fått lyssna på det 

riktiga ljudet från en MRT.  
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De sex första barnen i interventionsgruppen lyssnade inte på det autentiska ljudet från en 

MRT och de två första tittade inte på DVD utan lyssnade på en ljudbok. Ett barn hade inte 

blivit förberett hemma med sagoboken om hur en MRT går till. I figur 1 kan man se hur 

barnen blev förberedda/ avledda och hur bildkvaliteten påverkades i förhållande till bristen av 

förberedelser och avledning. 

 

 

Figur 1: Deskriptiv redovisning av förberedelser/ avledning, brist på förberedelser/avledning 

och påverkad bildkvalitet. 

4.4 Förberedelser 

För att mäta förberedelser, resultat av undersökningen och hur väl föräldrar och barn 

förbereddes innan MRT fylldes en checklista i före och under undersökningen. Målet var att 

alla skulle följa den mallen(checklistan) för förberedelser i båda studiegrupperna. Nedan 

redovisas hur stort antal som förbereddes enligt anvisningarna enligt checklistan (se figur 2), 

de är markerade ” utan anmärkning”. ”Minus skriftlig information” innebar att föräldrarna 

inte läste informationsbroschyren innan undersökningen och inte mottog skriftlig information 

om hur en MRT går till vid ankomst till avdelningen. ”Minus muntlig information innebar att 

ingen muntlig information gavs före undersökningen. 

I Interventionsgruppen förbereddes både vuxna och barn mer än i kontrollgruppen (se figur 2 

och 3). 
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Figur 2: Förberedelser vuxna. Stapeldiagrammet visar om föräldrarna i de båda grupperna 

förbereddes enligt checklistan innan barnens MRT. 

 

I checklistan för barn var förberedelserna mer specificerade och redovisas i figur 3. ”utan 

anmärkning” innebar att barnen blev förberedda helt enligt checklistan. ”Minus 

informationspärm” betyder att de inte fick titta på bilder på maskinen innan undersökningen. 

”Minus muntlig information” menas med att de inte blev informerade av personalen 

muntligen innan undersökningen. I början av studien fanns inte det inspelade ljudet från en 

riktig MRT tillgängligt varför några barn inte fick den förberedelsen i figur 3 kallas denna 

punkt ”minus lyssna i mp3”. De första barnen fick inte möjlighet att titta på DVD- film som 

avledning; ”minus dvd” och en undersökning utfördes utan att föräldrarna hade förberett 

barnet hemma med sagoboken vilket är skrivet som” minus sagobok”. 
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Figur 3: Förberedelser/avledning barn. Stapeldiagrammet visar om barnen blev 

förberedda/avledda enligt checklistan och när de inte fick full förberedelse, vad de då inte fick 

information om. 

 

4.5 Artefakter 

Röntgensjuksköterskorna gjorde en bedömning under undersökningen för att se om de 

viktigaste bilderna för önskat remissvar kunde säkerställas med de bilderna som var tagna. 

Denna bedömning gjordes oavsett om barnet rörde sig lite eller hade mycket rörelseartefakter. 

I kontrollgruppen bedömdes alla barn vara utan rörelseartefakter. Tabell 2 visar hur 

bildkvaliteten var på barnen i Interventionsgruppen hur det skilde sig mellan pojkar och 

flickor samt hur stor del av bildmaterialet som hade tillräcklig kvalité för att användas. 
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Tabell 2: Bedömning av barnens artefakter och bildernas kvalitet i Interventionsgruppen samt 

procentuell del av bildmaterialet med tillräcklig kvalitet för att användas trots artefakter. 

 

Bedömning av 
bilder/ artefakter 

Könsfördelning Kvalitet i % Antal 
godkända 
 

Bra/ normal N= 11  
Pojkar: 8 
Flickor: 3 

100 % 11 

Något sämre än 
normalt 

N= 2  
Pojkar: 2  
Flickor: 0 

75 % 2 

Relativt mycket 
artefakter 

N= 2  
Pojkar: 2 
Flickor: 0 

50 % 1 

Mycket artefakter N= 3  
Pojkar: 1 
Flickor: 2 

25 % 1 
 
 
 

Gick inte att utföra N= 2  
Pojkar: 0 
Flickor: 2 

0 % 0 

 

 

4.6 Föräldrarnas skattning av sitt/sina och barnets tillfredsställelse med vården i 

respektive studiegrupp 

 

De sex olika dimensionerna i föräldrar enkäten bestod av 1. information, 2. emotionella eller 

känslomässiga behov, 3. kommunikation, 4. familjära behov, 5. tekniska behov, 6. 

sammanfattande tillfredsställelse med vården. I 4 av de 6 dimensionerna hittades signifikanta 

skillnader mellan intervention och kontrollgruppen. Föräldrarna i Interventionsgruppen 

skattade högre poäng än föräldrarna i kontrollgruppen. Dessa var Information, Emotionella/ 

känslomässiga behov, kommunikation samt sammanfattande tillfredsställelse med vården. Se 

(tabell 3). I två av dimensionerna som berörde tekniskt omhändertagande och familjärt 

omhändertagande uppkom inga signifikanta skillnader se (tabell 3). 
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Tabell 3: Föräldrarnas skattning av sitt och barnens tillfredsställelse med vården, med 

rangsumma, kontrollgrupp och interventionsgrupp med medianvärde (Md) och variationsvidd 

samt jämförelse mellan grupperna (P- värdet) för respektive område från föräldraformuläret. 

  

Kategorier: Rangsumma 

Kontrollgrupp 

Md (variationsvidd)  

Interventionsgrupp  

Md (variationsvidd) P-värde 

Information 83,5 75 (0-100) 91 (50-100) ,001 

Kommunikation 93,5 75 (25-100) 100 (50-100) ,001 

Emotionella/ 

känslomässiga 

86 75 (50-100) 100 (50-100) ,002 

Tekniska 

färdigheter 

127 75 (25-100) 100 (50-100) 0,15 

Familjära 140,5 78 (50-100) 97 (25-100) ,095 

Sammanfattande 

tillfredsställelse 

140 87,5 (50-100) 100 (75-100) ,031 

 

5. DISKUSSION 

 

5.1 Sammanfattning:  

De flesta barn (83 %) klarade av att genomgå en MRT med åldersanpassad lekförberedelse 

innan undersökningen och avledning med DVD film eller sagobok under undersökningen. 

Dessa barn hade godkänd bildkvalitet och behövde inte göra om sina undersökningar. 

Föräldrarna är i det hela mer tillfreds med att barnen får göra undersökningen vakna. De 

upplever sig själva och barnen mer tillfredsställda med informationen, kommunikationen, 

omhändertagandet av deras känslomässiga behov och generell nöjdhet med personalen.  

 

5.2 Resultatdiskussion:  

Resultatet när det gäller hur många barn som klarar att genomgå en MRT med lekförberedelse 

och avledning från denna studie stämmer överens med tidigare utförda undersökningar av 

Hallowell och Stewart (2007), Khan et al.(2007), De Bie et al.( 2010), Hartman et al.( 2009) 

och Carter et al.(2010). I dessa studier har man använt sig av en liknande lekförberedelse samt 

filmuppspelning i samband med undersökningen. Alla dessa studier visar att barn kan 
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genomgå en MRT utan att behöva sederas eller sövas om barnen får förberedelser och 

avledning. Resultatet från denna studie jämfört med Törnqvists avhandling från 2010 skiljer 

sig åt i vissa delar. När det gäller hur många procent som klarade undersökningen och hur 

föräldrarna skattade sitt och barnens tillfredsställelse med vården. I Törnqvists avhandling 

från 2010 var utförandet i stort sett densamma som i denna studie och barnen i 

Interventionsgruppen var även där mellan 4 och 9 år. Resultatet för hur många som klarade 

undersökningen i Uppsala var lägre 83 % mot 91 %. Skillnaden kan ligga i antalet deltagande 

barn, 18 i Uppsala mot 33 i Lund. Medelåldern var lite högre i Törnqvist studie: 6,42- 7,95. I 

Uppsalastudien var medelåldern 4,76- 5,65. En annan trolig orsak kan vara att 

undersökningen i Törnqvist studie leddes från MRT sektionen. Hon arbetade som röntgen 

sjuksköterska där. I Uppsala utgick studien från Barnsjukhuset och lekterapin. Samarbetet 

blev troligen svårare i Uppsala med många inblandade i omvårdnaden. Föräldrarnas skattning 

av sitt och barnens tillfredsställelse med vården visade att de i interventionsgruppen skattade 

högre poäng på flertalet av kategorierna i omvårdnaden. Detta resultat skiljer sig från 

resultaten i Törnqvist et al. (2010) där det inte fanns någon större skillnad mellan grupperna. 

Orsaken till detta kan vara att informationsflödet och uppmärksamheten blev större för de 

vakna barnen redan vid ankomsten till barnavdelningen. Barnen hade en sjukvårdspersonal 

med sig under hela tiden de fick leka under en ganska lång stund och välja film alldeles 

själva. De fick dessutom sällskap bort till MRT och fick kanske därför en större trygghet än 

andra barn. Genom de lagar och rekommendationer som styr arbetet inom sjukvården är det 

av stor vikt att se till att barn och föräldrar känner sig informerade och trygga med den vård 

de erbjuds. Denna metod med förberedelse och avledning uppfyller Hälso- och 

sjukvårdslagen och NOBAB: s rekommendationer(SFS 2010: 659., NOBAB, 2000).  

Resultatet visar att sjukvårdspersonalens insatser med att ge information lönar sig och ger 

nöjda och trygga och tillfredsställda barn. 

Under studiens gång framkom att det fanns ett samband mellan hur bra förberedelsen var och 

hur sedan undersökningen gick att genomföra. Av de barn som förbereddes som det var 

planerat var det alla utom 2 som klarade undersökningen utan rörelseartefakter. För barn som 

inte förbereddes hemma med sagoboken var undersökningen svårare att genomföra. I 

resultatet framkom även att de barn som fick lyssna på det riktiga ljudet före undersökningen 

och förstod hur MRT maskinen fungerade samarbetade och förstod bättre när de behövde 

ligga helt stilla.  Detta resultat stämmer bra överens med Törnqvist avhandling från 2010 som 

visar att vuxnas och barns oro mildrades med god information. 
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Informationen om studien kunde inte alltid lämnas personligen av författaren på grund av 

schematekniska problem. Bortfallet på tre barn i kontrollgruppen kan bero på stress på 

vårdavdelningen som ledde till att dessa familjer fick en kortare muntlig information och sen 

fick läsa informationsbladet själva. Ibland missförstods studiens syfte. I ett fall trodde både 

informerande sjuksköterska och föräldrarna att barnet skulle genomföra både en undersökning 

i narkos och sedan en i vaket tillstånd varför den familjen tackade nej.  Två av familjerna fick 

inte tillräckligt med tid att tänka igenom deltagandet eftersom deras barn skulle ner på 

undersökningstiden i narkos direkt efter ankomsten till avdelningen. Anledningen till att de 

tackade nej kan vara av den orsaken men i dessa fall finns ingen motivering noterad. I de fall 

där författaren själv informerat om studien har alla familjer valt att delta. 

 

5.3 Metoddiskussion:  

Syftet med projektet var att utvärdera om man kunde låta barnen vara vakna under en MRT 

undersökning. För att klara detta som barn krävs bra förberedelse och distraktion i form av 

avledning. I flertalet tidigare studier har det visat sig att lek i modell av en MRT samt 

avledning i form av DVD eller saga var effektivt i samband med att barn skulle undvika att 

sövas eller sederas, varför denna metod kopierades från Hallowell & Stewart, (2007), Khan et 

al.,(2007), De Bie et al.,(2010), Hartman et al., (2009), Carter et al., (2010) och Törnqvist et 

al.,(2010). Lekterapin engagerades då de har den största pedagogiska erfarenheten av att 

åldersanpassa leken inför undersökningen. Ett speciellt formulär utformades för 

lekförberedelse så att alla barn skulle få liknande förberedelse. I Pressdee,(2007) använde 

man sig också av lekterapeuter och fick goda resultat. I Törnkvist et al., (2005) och (2006) såg 

man att information till barn och vuxna är viktig. Barnen blir mindre rädda om de förstår 

varför de ska ligga stilla. De kan också samarbeta mycket bättre och känner sig mindre rädda 

när de känner igen de olika momenten vid undersökningen. Nackdelen med att engagera flera 

instanser blir att de ansvariga kan känna sig övertaliga och att flertalet inarbetade rutiner 

måste förändras. I detta fall blev det ett visst motstånd från början till att behöva göra 

annorlunda samt att formulär skulle fyllas i. Att barnen skulle vara vakna krävde lite mer tid 

och engagemang hos all personal. De första sex barnen i undersökningen hade inte möjlighet 

att lyssna på det autentiska ljudet från en riktig maskin då detta inte fanns tillgängligt ännu. 

De informerades istället och ljudet efterliknades med röstresurser. Ett artefaktprotokoll som 

man tidigare använt sig av i Lund användes där ansvarig röntgensjuksköterska fick bedöma 

hur mycket barnet rörde sig och hur det påverkade bilderna och därmed resultatet på 

undersökningen. Artefaktprotokollet visade sig under studiens gång vara svårt för 
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sjuksköterskorna att fylla i då de i vissa fall inte visste om bilderna var tillräckliga för att 

besvara frågeställningen på remissen. Författaren till denna studie har därför granskat de 

barnens svar för att se vad läkaren ansåg om bildkvaliteten. Frågeformuläret/ enkäten var kort 

och enkel för föräldrarna att fylla i och alla som genomfört undersökningen har också svarat 

på enkäten. Denna enkät var utprovad i studien av Törnqvist et al., (2010) genom tillstånd av 

ansvarig utgivare, dr Varni och visade sig ge svar på de frågeställningar som även denna 

studie hade varför tillstånd inhämtades. Det hade varit intressant att även fråga barnen om hur 

de upplevde undersökningarna. Nu finns bara föräldrarnas skattning av hur de upplevde att de 

själva och barnen blev omhändertagna på sjukhuset. Det finns inga andra passande 

frågeformulär för frågeställningar om tillfredsställelsen av vården vid undersökningar och 

därför blev detta formulär det bästa. Formuläret får också en starkare validitet då den använts 

i liknande undersökning både i Lund och i Uppsala. I vidare studier skulle det vara av intresse 

att även titta på skillnaderna mellan barn och föräldrars upplevelse av vården samt att 

intervjua barnen i fråga om livskvalitet och oro beroende på vilken förberedelse de mottog. 

Analyserna i statistik blev begränsade då antalet deltagare i grupperna blev något färre än 

önskat. Inkluderingen av barn tog 1 år och tidsbegränsningen vid uppsatsskrivning gjorde att 

studien avslutades med 20/ 25 inkluderade i varje grupp. Lekförberedelse och avledning är 

effektivt och vi föreslår att metoden prövas och utvärderas för barn även inom andra områden.  

I enlighet med NOBAB(2000)och Hälso- sjukvårdslagen(SFS 2010: 659) har varje barn som 

får en möjlighet till att välja om de vill vara vakna och varje barn som lyckas medverka i den 

undersökningen en stor vinst då information och medbestämmande och rätten till att påverka 

sin egen vård är tillfyllest. Vinsten med lekförberedelse och avledning är både psykologiskt 

för barnet och även kostnadsmässigt för sjukvården. Trots att uppsatsen är avslutad fortsätter 

nu insamlingen av ytterligare deltagare till interventionsgruppen för att få ett större material 

till studien och därmed få ökad power i resultaten. 

5.4 Kliniska implikationer 

Allt eftersom studien har fortgått ca 1,5 år har det gått enklare i samarbetet och många ser nu 

vinsten med att barnen inte behöver narkoshjälp för denna undersökning. I och med att man 

kan se vinsterna för barnen är förhoppningen att inom kort de flesta kommer att kunna 

erbjudas denna undersökning utan narkoshjälp. Flera av barnen växer som individer och 

känner sig stolta av att ha varit med om MRT vakna. Några av de barn med föräldrar som inte 

klarade undersökningen är ändå positiva och vill prova nästa gång igen. Barnen upplever 

lekmodellen och förberedelsen som något kul och har sagt att de gärna kommer tillbaka och 
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leker igen. I enlighet med utvecklingspsykologin, Tamm(2002) har man då lyckats nå barnen 

på rätt utvecklingsnivå. Efter införandet av denna nya metod i att förbereda och avleda barn 

inför MRT ser man nu också andra användningsområden för denna metod. I Lund har man 

redan börjat titta på om man kan göra något liknande för barn som ska strålbehandlas. Ett 

större projekt kommer att starta upp från Umeå där man ska kartlägga barnens förberedelser 

inför och under strålningen från tre större sjukhus: Umeå, Uppsala och Karolinska i 

Stockholm. Framtidsplaner finns att överföra denna metod på flertalet undersökningar där 

barnen nu sövs som vid strålbehandling, datortomografi och lumbalpunktion.  

5.5 Slutsats 

Denna studie har visat att man kan undersöka vakna barn med MRT genom att använda sig av 

åldersanpassad lekförberedelse och avledning. Med fler resultat från svenska och 

internationella studier kan metoden bli mer vetenskapligt erkänd och därmed accepterad som 

en ny metod inom svensk sjukvård.



6. REFERENSER 

 

Carter, A., Greer, M. L., Gray, S. & Ware, R. (2010). Mock MRI: reducing the need for 

anaesthesia in children. Pediatric Radiology, 40:1368-1374. 

 

De Bie, H., Boersma, M., Wattjes, M., Adriaanse, S., Vermeulen, R. J., Oostrom, K. J,.… 

Delemarre-Van de Waal, H. (2010). Preparing children with a mock scanner training protocol 

results in high quality structural and functional MRI scans. European Journal of Pediatric 

nursing, 169:1079–1085. 

 

Edwinson. Månsson, M. (1984). Leken som kommunikationsmedel. 22-9. Beredd på 

behandling. Socialstyrelsen redovisar, 1984;4 

 

Edwinson. Månsson, M. (2000). I E:son. Månsson, M. & Enskär, K. Pediatrisk vård och 

specifik omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Edwinson. Månsson, M., Fredriksson, B. & Rosberg, B. (1992). Comparison of preparation 

and narcotic-sedative premedication in children undergoing surgery. Pediatric Nursing, 18, 

337-342. 

 

Edwinson. Månsson, M. & Dykes, A. (2004). Practice for preparing children for clinical 

examinations and procedures in Swedish pediatric wards. Pediatric Nursing. 30, 182-187. 

 

Evenshaug, O. & Hallen, D. (1992).  Barn- och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur 

 

Hartman, J., Bena, J., McIntyre, S. & Albert, N. (2009). Does a photo diary decrease stress 

and anxiety in children undergoing Magnetic resonance imaging? Association for Radiologic 

& imaging nursing.doi:10.1016/j.jradnu.2009.08.002 

 

Hallowell, L., Stewart, S., De amorim e Silva, C. & Ditchfield, M. (2007). Reviewing the 

process of preparing children for MRI. Pediatric Radiology, 38:271-279. 

 

 



 

 

 - 21 - 

  

Havnesköld, L. & Mothander, P.R. (2002). Utvecklingspsykologi: psykodynamisk teori i nya 

perspektiv. Stockholm: Liber Utbildning AB. 

 

Khan, J., Donnelly, L., Koch, B., Curtwright, L., Dickerson, J., Hardin, J,…  Gessner, K. 

(2007). A program to decrease the need for pediatric sedation for CT and MRI. Applied 

Radiology, 30-33. www.appliedradiology.com 

 

Kleiber, C. & Harper, D. (1999). Effects of distraction on children’s pain and distress during 

medical procedures. Nursing Research, 48, 44-49. 

 

Klosky, J., Tyc, V. L., Srivastava, D. K., Tong, X., Kronenberg, M., Booker, Z. J,…Merchant, 

T. E. (2004). Brief report evaluation of an interactive intervention designed to reduce 

Pediatric distress during radiation therapy procedures. Journal of Pediatric Psychology, 29, 

621-626.  

 

Kolk, A.M., Hoof, R., Fiedeldij. & Dop, M. J. C. (2000). Preparing children for venepuncture. 

The effect of an integrated intervention on distress before and during venepuncture. Child: 

Care, Health and Development, 26, 251-260. 

 

Nordisk standard för barn och ungdomar inom Hälso - och sjukvård, NOBAB (2000) 

 

Piaget, J. (1952). The origin of intelligence in children. New York: University press, 1992 

 

Pressdee, D., May, L., Eastman, E. & Grier, D. (1997). The use of play therapy in the 

preparation of children undergoing MR. Imaging. Clinical Radiology, 52, 945-947. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 17 april, 

2012, från http://www.riksdagen.se/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-

sjukvardslag/?bet=1982:763 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 6 mars, 2011, 

från:http://www.riksdagen.se/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag?bet=2010:

659#K6. 



 

 

 - 22 - 

  

 

Smith, L., Callery, P. (2005). Children’s accounts of their preoperative information needs. 

Journal of Clinical Nursing, 14, 230-238. 

 

Tamm, M. (2002). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. (2., [rev. och utök.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Tamm, M. (2003). Barn och rädsla. Lund: Studentlitteratur. 

 

Törnqvist, E., Månsson, Å., Larsson, E-M. & Hallström, I. (2005). It’s like being in another 

world- patients’ lived experience of magnetic resonance imaging. Journal of Clinical Nursing, 

15, 954-961. 

 

Törnqvist, E., Månsson, Å., Larsson, E-M. & Hallström, I. (2006). Impact of extended written 

information on patient anxiety and image motion artifacts during magnetic resonance 

imaging. Acta Radiology, 47: 474-480. 

 

Törnqvist, E., Månsson, Å. & Hallström, I. (2010). Do children going through Magnetic 

Resonance Imaging need deep sedation or anaesthesia? European journal of Oncology 

Nursing, 15, 275-279. 

 

Törnqvist, E. (2010). Going through Magnetic Resonance Imaging: Patients´experiences and 

the value of information and preparation for adults and children. Doktorsavhandling. Lunds 

universitet, Institutionen för vårdvetenskap. 

 

Varni, J. W., Quiggens, D. J. L. & Ayala, G. X.(2000). Development of Pediatric 

Hematolology/Oncology Parents satisfaction Survey Children’s Health Care, 29: 243-255. 



 

 

 - 23 - 

  

7. Bilagor 

7.1 Föräldrainformation och samtyckesformulär 

 



 

 

 - 24 - 

  



 

 

 - 25 - 

  

7.2 Föräldrarformulär 



 

 

 - 26 - 

  

 



 

 

 - 27 - 

  



 

 

 - 28 - 

  

7.3 Checklistor 



 

 

 - 29 - 

  

 

 

 

 



 

 

 - 30 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 - 31 - 

  

 



 

 

 - 32 - 

  

  



 

 

 - 33 - 

  

 

7.4 Artefaktprotokoll 

 


