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Abstrakt 
 

Bakgrund: Magnetresonanstomografi (MRT) är en modalitet inom radiografi, som blir allt 

vanligare tack vare sin överlägsna mjukvävnadskontrast och avsaknad av joniserande 

strålning. Eftersom MRT kräver att patienten ligger stilla i ett trångt utrymme är det vanligt 

att patienten upplever klaustrofobirelaterad ångest. Detta kan leda till att undersökningar 

avbryts och det leder till stor kostnad för vården samt besvär för patienten. Syfte: Syftet 

med denna litteraturstudie var att belysa ickefarmakologiska faktorer som kan förebygga 

klaustrofobirelaterad ångest hos vuxna. Metod: Sökningen av artiklar gjordes i 

databaserna Pubmed, CINAHL, Sciencedirect och PsychINFO. 10 artiklar inkluderades i 

litteraturstudiens resultat och analyserades av författarna. Resultat: Författarna fann fem 

olika ickefarmakologiska faktorer, som visade sig minska klaustrofobirelaterad ångest. 

Dessa faktorer är; utökad information, avslappningsövningar, förbättrat bemötande, 

patientens positionering och magnetkamerans design. Slutsats: Författarnas resultat 

visade att det finns ett flertal ickefarmakologiska faktorer, som kan användas för att minska 

klaustrofobirelaterad ångest.  

 

Nyckelord: MR, Klaustrofobi, Ångest, Vuxna.  



 

 
 

 

 

Abstract 
 

Background: Magnetic resonance tomography (MRI) is a modulation in radiography, 

which is getting more common because of its superior soft tissue contrast and lack of 

ionizing radiation. Because MRT demines that the patient lie still in an enclosed space it’s 

common that the patient experience claustrophobia related anxiety. This may leads to 

cancellation of examinations, which leads to great costs for healthcare and discomfort for 

the patient. Purpose: The purpose of this review was to investigate non-pharmacological 

factors, which may prevent claustrophobia related anxiety for adults. Method: The search 

of the articles was made in the databases Pubmed, CINAHL, Sciencedirect and PsychINFO. 

10 articles where included in the result of the review and analyzed by the authors. Result: 

The authors found five non-pharmacological factors, which where shown to reduce 

claustrophobia related anxiety. These factors are; increased information, applied relaxation, 

improved reception, the positioning of the patient and the design of the MRI machine. 

Conclusion: The author’s results showed that there are a number of non-pharmacological 

factors, which may be used to reduce claustrophobia related anxiety.  
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Inledning 

Magnetkameran är en modalitet inom bild och funktionsmedicin, som blir allt mer 

användbar eftersom den inte utger någon joniserande strålning för patienten och i dags 

läget inte anses skadlig för människan. Den ger också en överlägsen mjukvävnadskontrast 

jämfört med andra modaliteter (Ståhlberg & Wirestam 2008, 79-84; Isaksson 2011, 13-31). 

 Klaustrofobi är en fobi, som inträffar när patienten befinner sig i ett slutet utrymme så som 

en hiss, källare eller möjligtvis en tunnel. Förekomsten av klaustrofobi är vanligt vid 

magnetkamera undersökningar och kan förknippas med känslorna att vara instängd utan 

förmågan att ta sig ut, som i sin tur medför känslan av andnöd (Radomsky et al., 2001). 

Varje år planeras det i runda tal ca: 80 miljoner magnetkamera undersökningar runt om i 

världen. Uppskattningsvis är det ungefär 2 miljoner undersökningar, som inte går att 

genomföra på grund av klaustrofobi. Detta leder till en finansiell kostnad på ungefär 1 

miljard euro, som varje år går förlorad för sjukvården runtom i världen (Enders et al., 

2011a). 

 

Bakgrund 
 

Historia 

De första konventionella magnetkamerorna började användas kliniskt under 80-talet. 

Magnetresonanstomografi började som Nuklearmagnettomografi och användes under den 

tidigare delen av 70-talet, huvudsakligen av kemister men bygger på samma grundläggande 

principer kring det elektromagnetiska fältet som Nikola Tesla upptäckte i Budapest år 1892 

(Faulkner & Kaut-Roth 2010, 648-670). År 1973 vid ett universitet i Illinois utvecklade Paul 

Lauter en teknik som gjorde att det gick att koda frekvenserna från de olika magnetfälten, 

som finns i en magnetkamera så att de i slutändan kunde sammanstråla i en bild, denna 

teknik kallas för “Zeugmatomografi”. Nästa framsteg inom magnetresonanstomografi kom 

redan två år efter Lauters bedrift. Den här gången var det Richard Ernst och hans 

forskningsgrupp, som tog fram en matematisk modell för att återskapa tvådimensionella 

bilder. Det är ett flertal forskare som tillsammans har bidragit till magnetkameran och i 

dagsläget läggs det mycket resurser på att utveckla tekniken ytterligare (McRobbie et al., 

2007, 2-7).   
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Magnetkamerans uppbyggnad 
 

Magnetkamerans uppbyggnad består av ett kraftigt statiskt magnetfält, en radiofrekvent 

puls, som fungerar som en sändare/- och mottagarsystem, gradientspolar samt ett 

datasystem. Det kraftiga statiska magnetfältet genereras av de stora strömförande spolarna. 

Magnetfältets styrka eller flödestätheten, som de också kallas för benämns som tesla (T) och 

ligger vanligast mellan 0,1 – 3,0T. Dagens maskiner, som används för kliniskt bruk ligger 

vanligast på en flödestäthet på 1,5T (Ståhlberg & Wirestam 2009, 79-84). En människa, 

som har magnetiska metallföremål utanför eller inuti kroppen utsätts för en stor risk, 

eftersom det starka magnetfältet plötsligt kan dra till sig fria metallföremål som nycklar och 

syrgastuber med oerhörd kraft vilket kan vara livsfarligt för patienten. Även metallföremål 

inuti kroppen som inte är lösa, till exempel metall splitter, kan värmas upp av magnetfältet 

och skada patienten. Personer som har metallföremål eller pacemaker, som inte är MR-

kompatibla inopererade i kroppen får inte genomgå en MR-undersökning (Faulkner & 

Kaut-Roth 2010, 648-670; Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010). Magnetkameran bygger på 

egenskapen ”spinn”, som bland annat det enklaste grundämnet väteatomen har. 

Väteatomen finns i stor mängd i kroppen (Sonesson & Sonesson 2004, 57-68). Spinn kan 

beskrivas med att atomkärnorna roterar runt sin egen axel och skapar genom detta ett litet 

magnetfält. Den radiofrekventa pulsen består av en radiosändare och en till flera mottagare. 

Radiosändarens uppgift är att sända ut en radiomagnetisk frekvens, som integrerar med 

kroppens väteatomer och medför att kärnornas spinn ändrar riktning. När RF-pulsen 

upphör så återgår kärnornas spinn till att ställa sig i utgångsläget som kräver lägre energi. 

Den kvarvarande överskottsenergin sänds ut i form av en elektromagnetisk strålning, som 

innehåller information vilket radiomottagaren tar emot (Isaksson 2011, 247-282).  

 

Gradientspolarna är ett magnetfält som överlappar huvudmagnetfältet och beskrivs som ett 

verktyg för att öka eller sänka ojämnheterna över huvudmagnetfältet. Gradientfältet 

produceras av tre olika gradientspolar, som är inbyggt i kamerans tunnel, en i vardera 

riktningen. Det finns också mindre gradientspolar, som kan fästas direkt på patienter. 

Gradientfältet är försett med en elektrisk ström som kontrolleras av en pulssekvens. När 

gradienterna slås av och på av pulssekvensen genererar de ett högt knackande ljud. MR-

kameran styrs från ett kontrollrum och för att personalen ska kunna ha fullständig översikt 

över patientens välmående så är en kamera installerad i undersökningsrummet (McRobbie 

et al., 2007, 11-30; Faulkner & Kaut-Roth, 2010, 648-670). Standardmodellen på en 

magnetkamera ser ut på det viset att den har en brits som patienten placeras på och åker 
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sen in i ett cylinderformat gantry. Gantryt består av en tunnel som är öppen från båda 

sidorna. Det finns också öppna modeller av magnetkameran som ger patienten möjligheten 

att se omgivningen i rummet på ett helt annat sätt och dessa modeller används ofta på 

patienter med svår klaustrofobi (Blackhurst, 2010, 777-801; McRobbie et al., 2007, 11-30).  

 

På grund av de risker som finns med magnetröntgen är det viktigt att 

röntgensjuksköterskan har god kännedom om tekniken och hur riskerna kan minimeras. 

Det är röntgensjuksköterskans ansvar att minimera riskerna för patienter och personal. 

Röntgensjuksköterskan måste därför försäkra sig om att det inte finns någon risk för 

patienten att befinna sig i ett starkt magnetfält innan patienten släpps in i rummet. För att 

försäkra sig om detta ska röntgensjuksköterskan intervjua patienten innan undersökningen 

öga mot öga och med hjälp av frågeformulär. Dessa säkerhetsåtgärder gäller även anhöriga 

och medföljande personal (McRobbie et al., 2007, 11-30). 

 

Klaustrofobi och magnetkameraundersökning 

Klaustrofobi är en ångest, som infinner sig när personen befinner sig i trångt och slutet 

utrymme. Det är här viktigt att påpeka att personer som lider av klaustrofobi inte är rädda 

för själva utrymmet i sig utan rädslan ligger kring vad som kommer att hända när patienten 

befinner sig i ett slutet utrymme. Människor som lider av klaustrofobi undviker därför 

slutna utrymmen, eftersom det kan få personen att känna en känsla av begränsad 

rörelsefrihet (Radomsky et al., 2001). Vid magnetkameraundersökningar är det vanligt att 

dessa känslor är närvarande eftersom patienten är immobiliserad i magnetkamerans tunnel 

(van Minde & Weda, 2013).  

 

Upplevelsen av att genomgå en magnetkameraundersökning har visat sig variera väldigt 

olika bland patienter. Känslorna det brukar röra sig om är ångest, rädsla och klaustrofobi 

(Munn & Jordan., 2013). På många sätt så går rädsla och ångest hand i hand, men det finns 

betydande skillnader mellan dessa två. En sak som skiljer ångesten ifrån rädslan är att det 

inte behöver ligga något tydligt hot bakom. När det gäller rädslan är det tvärtom alltså en 

upplevelse av ett igenkännbart hot, som finns bakom. Till exempel kan rädslan som 

patienten har för undersökningen grunda sig i en rädsla för vad resultatet av 

undersökningen ska visa (Öhman, 1994, 9-19). I en studie av van Minde och Weda (2013) 
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visade det sig att patienters puls är som högst när de åker in i magnetkameran och inte när 

det befinner sig i den.  

 

Problemformulering 

Upplevelsen av ångest är ett stort problem vid magnetkameraundersökningar eftersom det 

ofta leder till rörelseartefakter vid diagnostik vilket i sin tur leder till längre 

undersökningstider och i värsta fall att patienten inte vill göra ytterligare undersökningar 

pågrund av upplevelsen (van Minde och Weda, 2013) Patienter som är tvungna att avbryta 

undersökningen pågrund av deras upplevelser brukar vid nästa undersökningstillfälle ges 

sederande läkemedel som innehåller diazepam för att kunna genomföra undersökningen 

(Bluemke och Breiter, 2000). Ett intervall mellan 2,0 - 2,5 % av alla människor, som 

genomgår en magnetkameraundersökning lider av klaustrofobirelaterad ångest. Detta är ett 

stort samhällsproblem, som kostar sjukvården oerhörda pengar (Enders et al., 2011a). Med 

detta som bakgrund syftar denna litteraturstudie till att identifiera ickefarmakologiska 

faktorer, som påverkar en patients klaustrofobi relaterade ångest i samband med 

magnetkameraundersökningar. 

 

Syfte 

Att belysa ickefarmakologiska faktorer som kan användas för att förebygga 

klaustrofobirelaterad ångest hos vuxna patienter vid magnetkameraundersökningar. 
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Metod 

Definitioner  

State Trait Anxiety Inventory (STAI) är ett frågeformulär som används för att mäta ångest. 

Formuläret består av 20 frågor med fyra alternativ för varje fråga. Poängskalan går från 20 

till 80 där 80 indikerar maximal ångest och 20 ingen ångest. Det finns ingen formell gräns 

för hög ångest men en poäng över 40 anses tyda på allvarlig ångest hos testpersonen. I STAI 

finns två underkategorier som bedöms separat och får varsin separat poäng mellan 20 och 

80. Dessa underkategorier är STAI-S och STAI-T. STAI-S bedömer hur en testperson 

känner sig “just nu”, vilket ger en uppfattning om testpersonens ångest vid en specifik 

händelse. Samma frågor kan ställas om i dåtid så att testpersonen istället reflekterar tillbaka 

på hur en specifik händelse upplevdes och detta formulär kallas för STAI-R. STAI-T 

bedömmer en persons ångest i allmänhet vilket ger ett referensvärde för testpersonens 

allmänna ångestnivå i situationer som personen stöter på i sin vardag. Det finns även 

alternativa namn på dessa underkategorier. STAI-S kan kallas för STAI-Y1 och STAI-T kan 

kallas för STAI-Y2. Alla dessa benämningar är korrekta och de studier som ingår i denna 

litteraturstudie använder sig av olika benämningar. För att göra studien konsekvent och 

överskådlig används konsekvent benämningarna STAI-S och STAI-T i denna 

littersturstudie även när de ingående studierna använt sig av benämningarna STAI-Y1 och 

STAI-Y2 (Spielberger et al., 1983).  

 

Claustrophobia Quastionarie (CLQ) - CLQ är ett frågeformulär som mäter två komponenter, 

som är förknippat med klaustrofobi. Frågeformuläret är uppdelat i komponenterna rädslan 

att kvävas och rädslan att begränsas och innehåller 29 frågor. (Randomsky et al., 1999; 

McIsaac et al., 1998). 

 

Huvudspole - En mindre spole som fästs runt patientens huvud för att förbättra 

bildkvaliten. Huvudspolen fungerar både som en sändare och en mottagare för RF-pulser 

(McRobbie et al., 2007, 11-30). 

 

Rappor: Rappor är en benämning för när två eller fler personer känner att de är synkade för 

att de upplever att de relaterar väl till varandra. Tekniker, som kan användas för att bygga 

rappor är att efterlikna kroppsspråk, bibehålla ögonkontakt och att snabbt hitta något 

gemensamt att tala om. Dessa tekniker är grundläggande inom försäljning eftersom rappor 
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snabbt bildar relationer med andra som medför tillit och förtroende (Tickle-Degnen & 

Rosenthal, 1990).  

 

Ångest: Ångest är ett obehagligt tillstånd av inre oro, som ofta innebär ett nervöst beteende. 

Ångest skiljer sig från rädsla på det sättet att ångest är en oro inför vad som skulle kunna 

hända medan rädsla är en oro inför ett konkret identifierbart hot. Ångest innebär ofta en 

överreaktion på något som endast subjektivt uppfattas som ett hot, som till exempel ett 

trångt utrymme (Öhman, 1994, 9-19).  

 

Rörelseartefakter: När det kommer till magnetkameraundersökningar så är det svårt att 

undvika rörelseartefakter även för patienteter som inte har några problem att genomföra 

undersökningen. Rörelseartefakter innebär att det tillkommer rörelser i bilderna som leder 

till sämre bildkvalité, längre undersökningstider och i värsta fall feldiagnostisering. 

Exempel på sådana rörelser kan vara hjärtslag och till exempel andning (Herbst et al., 

2014).   

Sökmetoder 

Artiklarna, som inkluderades i denna litteraturstudie söktes i databaserna EBSCO,  

Pubmed, CINAHL, science direct och PsycINFO. Sökorden som användes var en blandning 

av MeSH-termer och fritext. Dessa sökord var mri, claustrophobia, virtual reality, 

acceptability, termination, accoustic noise, reduciton of anxiety, short bore, cognitive, scent 

och hypnosis. För att hitta artiklar relevanta för syftet användes dessa sökord i olika 

kombinationer i de olika databaserna. Om en sökning genererade fler träffar än vad 

författarna ansåg vara rimligt att analysera lades ytterligare sökord samt årtal som 

artiklarna fick vara inom för att begränsa träffarna (2000-2014). Manuella sökningar 

gjordes utifrån de funna artiklarnas referenslistor och ett antal reviewartiklars 

referenslistor. Även tre kandidatuppsatser samt en licentiatavhandling söktes igenom men 

resulterade inte i några tidigare okända artiklar, som kunde användas till studiens syfte.  

Urval 
Författarna har valt att inkludera kvantitativa artiklar som riktar sig mot vuxna människor 

med klaustrofobi, som genomgår en MR undersökning. Artiklar som handlar om 

interventioner som kognitiva avslappningsstrategier, bemötande och förändringar i 

undersökningsmiljön har inkluderats. Artiklarna skulle också vara skrivna på engelska 

Författarna har exkluderat artiklar som inriktade sig mot farmakologiska lösningar. 
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Sökorden och urvalet för artiklarna presenteras i bifogad söktabell (Tabell 1). Under 

artikelsökningen har författarna läst de funna artiklarnas titlar. Artiklarna som hade 

intressanta titlar samt abstrakt för litteraturstudien valdes ut för fortsatt granskning. Detta 

redovisas under urval 1 i den bifogade söktabellen. De funna artiklarna lästes igenom. Av 

dessa artiklar valdes sedan de artiklar ut för analys vars resultat bäst svarade mot 

litteraturstudiens syfte. Dessa finns presenterade under urval 2 i söktabellen. Efter detta 

genomfördes en grundlig kvalitetsanalys av de kvarvarande artiklarna enligt vår 

granskningsmall (Tabell 2). Artiklar som bedömdes vara av hög och medelkvalité användes 

i sammanställningens resultat och redovisas i söktabellen under urval 3. Den manuella 

sökningen resulterade i tre artiklar som valdes ut för analys. Totalt inkluderades 10 artiklar 

i litteraturstudiens resultat. De artiklar som analyserats kommer från Australien, Italien, 

Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.  

  

 

Analys 

De artiklar, som valdes ut för analys lästes igenom individuellt ett flertal gånger av båda 

författarna. Detta gjordes för att författarna inte skulle påverka varandra vilket stärker 

granskningens trovärdighet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, 93-119). Författarna 

diskuterade därefter artiklarnas innehåll med varandra för att säkerställa att artiklarna 

tolkats på samma sätt och att inga oklarheter kvarstod. Resultatet sammanfattades i 

granskningstabellen (Tabell 3). Ett flertal artiklar mätte ett antal parametrar utöver ångest 

och klaustrofobi men dessa parametrar inkluderas inte i resultatet. När analysen av 

artiklarnas resultat genomförts analyserades artiklarnas resultat igen för att hitta likheter 

och skillnader mellan dem. Resultatet av analysen fann ett antal likheter och skillnader 

mellan artiklarna vilket resulterade i två kategorier. Den första kategorin är kommunikation 

med patienten och tar upp bemötande och information till patienten, som kan hjälpa 

patienten att hantera sin upplevelse. Den andra kategorin är miljön runt patienten, som 

innehåller sådant som förändrar patientens upplevelse i undersökningsrummet. Till dessa 

kategorier skapades sedan fem underkategorier utifrån varje separat identifierad faktor, 

vilket kan påverka patientens ångest.  
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Resultat 

Genom analysen framkom två kategorier och fem underkategorier (tabell 3).  

Tabell 3: Översikt av huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori                   Underkategori 

Kommunikation med patienten 
Information 
Avslappningsövningar 

Träning i bemötande för personalen 

Miljön runt patienten 
Positionering av patienten 

Magnetkamerans design 

 

Kommunikation med patienten 

Information 

Studierna visade, att utförlig information innan undersökningen kan minska patientens 

ångest innan och under undersökningen (Grey, Price, & Mathews, 2000; Caruso et al., 

2006) och förbättra undersökningens kvalitet, (Törnkvist et al., 2006).  

 

Grey, Price, och Mathews (2000) undersökte hypotesen att utförlig information, som även 

berättar vad patienten förmodligen kommer att uppleva och ger tips om kognitiva beteende 

strategier, som patienten kan använda sig av. Detta för att kunna hantera upplevelsen 

effektivt och minska ångest. Information skickades ut till patienterna innan 

undersökningen i form av en bok med stor text och illustrationer, som visade vad som 

skulle hända och gav tips på hur patienten skulle kunna tänka för att inte stressa upp sig. 

Detta visade att den grundläggande ångestnivån i de båda grupperna var likvärdig innan 

informationen skickats ut (STAI-T 39,73 för kontrollgruppen och 37,29 för 

interventionsgruppen). Innan undersökningen hade skillnaden ökat mellan 

kontrollgruppen (STAI-S 41,03) och interventionsgruppen (STAI-S 36,72). Efter 

undersökningen hade skillnaden ökat ytterligare mellan kontrollgruppen (STAI-R 40,60) 

och interventionsgruppen (STAI-R 32,48). Caruso et al. (2006) undersökte samma hypotes 

men använde sig istället för skriftlig information av en psykolog, som informerade om 

undersökningen och gav emotionellt stöd under ett långt samtal (45 min). De båda 

grupperna var likvärdiga i sin grundläggande ångestnivå innan under sökningen (STAI-T 

58,6 för kontrollgruppen och 57,7 för interventionsgruppen). Efter undersökningen 
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upplevde interventionsgruppen lägre nivå av ångest (STAI-S 49,8) jämfört med 

kontrollgruppen (STAI-S 52,3).  

 

I en studie av Törnkvist et al. (2006) skickades en utförlig skriftlig information hem till 

patienterna innan undersökningen. Informationen var utförligare än informationen som 

delgavs kontrollgruppen och förklarade i detalj allt som skulle hända under undersökningen 

inklusive när patienten fick röra på sig och när patienten måste ligga stilla. Förekomsten av 

rörelseartefakter rapporterades in av de undersökande radiologerna. Det visade sig att 

denna information minskade mängden observerade rörelseartefakter mellan 

kontrollgruppen och i interventionsgruppen. I kontrollgruppen observerades 

rörelseartefakter i 15,4 % (18 av 177) av undersökningarna och i interventionsgruppen 

observerades rörelseartefakter i 4 % (5 av 124) av undersökningarna. Däremot visades ingen 

signifikant minskning i patientens ångest. STAI-S mättes vid tre tillfällen, före, under och 

efter undersökningen. Medelvärdet av STAI-S vid dessa mätningar var 34,4 för 

kontrollgruppen jämfört med 35,8 för interventionsgruppen.  

 

Avslappningsövningar 

Lukins, Davan, och Drummond (1997)  kunde visa att speciellt designade 

avslappningsövningar kan minska patienters ångest innan och under undersökningen. 

Deltagarna delades in i tre grupper, en kontrollgrupp, en grupp som fick lyssna på ett band 

med avslappningsövningar innan undersökningen och en grupp som fick lyssna på samma 

band innan undersökningen och ett modifierat band som påminde om 

avslappningsteknikerna under undersökningen. Deltagarnas ångest innan undersökningen 

var likvärdig för de tre grupperna. STAI-T visade 35,1 för kontrollgruppen, 34,4 för gruppen 

som fick höra avslappningsövningar innan undersökningen och 35 för gruppen som fick 

lyssna på avslappningsövningar innan och under undersökningen. Efter undersökningen 

visade STAI-S 38,5 för kontrollgruppen, 33,6 för gruppen, som fick höra på 

avslappningsövningar innan undersökningen och 32,2 för gruppen som fick höra 

avslappningsövningar innan och under undersökningen. De båda interventionsgrupperna 

visade signifikanta skillnader mot kontrollgruppen men ingen interventionsmetod kunde 

sägas ge signifikant större resultat än den andra.  
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Träning i bemötande för personalen 

Lang, Ward & Laser (2010) genomförde en studie där all personal, licensierad (amerikansk 

motsvarighet till röntgensjuksköterskor) och olicensierad, fick genomgå en upp till 20 

timmar lång utbildning där de fick lära sig hur de kan använda sitt kroppsspråk och välja 

rätt ord för att bygga rappor med patienten. De licensierade vårdarna fick även lära sig 

grundläggande tekniker i hypnos och hur dessa kan hjälpa patienten under 

undersökningen. Denna utbildning fortsatte sedan fortlöpande för nya medlemmar i 

personalen och personal, som ännu inte haft möjlighet att delta under ett år. Andelen 

undersökningar som avbröts på grund av klaustrofobi minskade i alla kameror från ett 

genomsnitt på 1,2 % till 0,74 % avbrutna undersökningar. Denna minskning krympte igen i 

uppföljningar som gjordes en gång i kvartalet i ett år efter att studien inleddes. Andelen 

avbrutna undersökningar steg först till 1,13 % i första uppföljningen och 1,18 % andra. I 

tredje uppföljningen sjönk andelen igen till 0,93 % och 0,92 % i fjärde. Det bör noteras att 

under den första och andra uppföljningen genomgick ett av de deltagande sjukhusen en stor 

omorganisation. 

 

Miljön runt patienten 

Positionering av patienten 

McIsaac et al. (1998) fann att patientens ångest påverkas av huruvida patienten åker in i 

maskinen med huvudet eller fötterna först. Patienterna ombads bedöma sin ångest i 

samband med undersökningen på en femgradig skala där 0 innebär väldigt liten ångest och 

4 innebär väldigt mycket ångest. Patienterna som åkte in med huvudet först angav i 

genomsnitt en ångestnivå på 2,22 och gruppen som åkte in med fötterna först angav i snitt 

en ångestnivå på 1,64. Thorpe et al. (2008) fann däremot att detta inte spelade någon roll. 

Denna studie använde sig både av STAI-T före och efter undersökningen samt en niogradig 

skala (0-8) för upplevd ångest under själva undersökningen. Ingen av dessa mätningar 

visade någon signifikant skillnad om patienten åkte in med huvudet eller fötterna först. De 

mätte även huruvida det gjorde någon skillnad om patienten hade någon huvudspole eller 

inte men detta visade heller inte på någon signifikant skillnad. 
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Magnetkamerans design 

Hunt et al. (2011) jämförde en magnetkamera av standardmodell med en tunnelbredd på 

60cm och en längd på 190cm, med en annan modell som är 125cm lång och med en 

tunnelbredd på 70cm. Det visade sig att hela 89 % av de 56 deltagarna som inte kunnat 

genomföra en undersökning med modellen med lång och trång tunnel klarade av att 

genomföra en undersökning med modellen med vidare och kortare tunnel. Samtliga 

deltagare som inte klarade av undersökningen skulle genomgå en undersökning som på 

något sätt involverade huvudet. Bangard et al. (2007) visade på liknande resultat med en 

öppen magnetkamera. Den öppna magnetkameran har ingen tunnel alls utan patienten 

ligger mellan två stora plattor och kan se ut genom sidorna. Resultaten var även här en klar 

minskning i upplevd ångesten och antalet avbrutna undersökningar jämfört med en kamera 

av standardmodell. Antalet avbrutna undersökningar för deltagare med hög klaustrofobi 

sjönk från 58,3% (21 av 36) i standardkameran till 8,3 % (3 av 36) i den öppna kameran. En 

visuell analog skala användes för att bedöma patienternas ångest under undersökningen på 

en skala från noll till 100. Denna analoga skala visade en genomsnittlig ångest på 87,1 i 

standardkameran och 30,4 i den öppna kameran.  

 

En studie av Enders et al. (2011b) jämförde en öppen modell av en magnetkamera mot en 

sluten modell direkt mot varandra. Frågeformuläret CLQ användes för att bedöma 

deltagarnas nivå av klaustrofobi. Frågeformuläret var uppdelat i två olika kategorier, 

rädslan att kvävas och rädslan att begränsas. Efter alla exklusioner så var det 23 deltagare 

som ingick i den slutna magnetkameran, varvid 19 klaustrofobiska händelser inträffade, 

alltså 83 % (19 av 23). I den öppna magnetkameran så var det 30 deltagare som ingick 

varvid det uppdagades 21 klaustrofobiska händelser, alltså 70 % (21 av 30) av deltagarna. 

Medelvärde på ångestnivån av deltagarna visades genom CLQ formuläret ligga på 2.4 i båda 

grupperna. De fann inte någon signifikant skillnad mellan modellerna när det gäller 

uppdagandet av ångest eller klaustrofobiska incidenter.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa ickefarmakologiska faktorer, som kan 

användas för att förebygga klaustrofobirelaterad ångest hos vuxna patienter vid en 

magnetkameraundersökning. Resultatet visade att information, avslappningsövningar, 

förbättrat bemötande, patientens positionering i kameran och kamerans design är tydliga 

påverkbara faktorer som kan minska patientens ångest under undersökningen. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att information har betydelse för patientens ångest. 

Ångest kan beskrivas som rädsla för vad som kommer att hända (Öhman, 1994, 9-19) och 

därför anser författarna att det är logiskt att en välinformerad patient upplever mindre 

ångest. Utförlig information har även visat sig kunna minska patientens ångest inom andra 

medicinska områden, till exempel inför operationer (Kiyohara et al., 2004). Morahan-

Martin (2004) har visat att sättet som människor söker information och tar till sig samt 

utvärderar denna skiljer sig mellan olika kulturer. Författarna anser därför att 

informationen till patienterna inte bör översättas rakt av från utländska förlagor.  

Litteraturstudiens resultat visade att information som ger emotionellt stöd visade sig 

effektivare för att minska patientens ångest än enbart teknisk information. Det verkar som 

om patienten blir bättre på att hantera sina känslor om det är just dem som informationen 

fokuserar på istället för tekniska detaljer. Resultatet visade även att muntlig information 

med en psykolog är effektiv men inte effektivare än skriftlig information. Att anställa en 

psykolog för att tala med varje patient är även en större kostnad för vården. (Sarji et al. 

1998; Dewey et al. 2007). Sarji et al. (1998) fann att ångest i samband med en 

magnetkameraundersökning är vanligare bland män, högutbildade och unga patienter 

mellan 25 och 45 år i Malaysia. Dewey et al. (2007) har kommit fram till att det helt 

motsatta förhållandet gäller i Tyskland. I Tyskland upplever kvinnor och medelålders 

patienter mer klaustrofobi än män och yngre patienter. Sarji et al. (1998) fann även att mer 

högutbildade patienter upplevde mer ångest än lågutbildade och att förekomsten av 

klaustrofobisk ångest i Malaysia var betydligt lägre än i andra studier utförda i Europa och 

USA. Dessa resultat visar att patientens kulturella bakgrund, ålder och kön kan spela in i 

patientens upplevelse av MR och eventuell ångest i samband med denna. Med bakgrund av 
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detta anser författarna att bemötandet av patienter bör anpassas och utvecklas efter lokala 

förutsättningar för att bäst tillgodose patienternas behov.  

 

Litteraturstudiens resultat tyder på att patienter som får ta del av avslappningsövningar i 

form av en inspelad röst före och under undersökningen visade sig bättre förväntan inför 

magnetkameraundersökningen och deltagarnas ångest minskade. I en studie av Öst (1987) 

har det visat sig att avslappningsövningar är kliniskt värdefulla för att minska ångest. Det 

här tycker författarna är intressant eftersom i dag så erbjuds patienter som genomgår en 

magnetkameraundersökning musik att lyssna på. Musiken borde enkelt kunna bytas ut mot 

avslappningsövningar. Ett hinder som författarna ser är att patienter som inte talar 

samma språk inte kan ta del av denna information om det inte finns en översatt version.  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att bemötandet har betydelse för patientens ångest. Det 

är röntgensjuksköterskans ansvar att ge den information om undersökningen som krävs för 

att patienten ska känna sig trygg (Örnberg & Eklund, 2008). Litteraturstudiens resultat 

visar att om röntgenpersonalen ges mer träning i att bemöta patienter, som befinner sig i 

olika situationer, minskar det patientens ångest. Resultatet visar att om bemötandet mellan 

patienten och personalen ska bli bra, så bör personalen läsa av patientens kroppsspråk och 

anpassa sitt kroppsspråk därefter. Användning av negativa ord så som till exempel ont och 

panikknapp kan leda till en ökad ångest hos patienten. Vranceanu et al. (2012) beskriver i 

sin studie att ord kan ha emotionell påverkan på patienten som kan leda till att patienten 

antingen hanterar situationen bättre eller sämre. Litteraturstudiens resultat stöds av detta. 

Så länge valet av ord påverkar bemötandet så tycker författarna att neutrala ord bör 

användas. 

 

Att denna litteraturstudie fick så olika resultat gällande positionering har ett antal möjliga 

förklaringar. Thorpe et al. (2008) påpekar själva att deras studie använder sig av en annan 

typ av huvudspole och en annan typ av magnetkamera som båda är av en öppnare design än 

den som använts av McIsaac et al. (1998). De båda studierna har även genomförts i olika 

länder (Storbritannien och USA) och använt sig av olika metoder för att mäta ångesten 

vilket kan ha spelat in i resultatet (Bland och Altman, 1986; Poortinga, 1989). En studie som 

spänner över alla åldrar (Eshed et al., 2007) visade på ett klart samband mellan patientens 

positionering i kameran och antalet undersökningar som avbrutits på grund av klaustrofobi. 

Undersökningar där patienten åkte in i kameran med huvudet före hade högre antal 
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avbrutna undersökningar än undersökningar där patienten åkte in med fötterna först. Detta 

tyder på att patientens positionering har en inverkan på patientens upplevelse trots Thorpes 

resultat.  

 

Att det skulle visa sig att klaustrofobisk ångest hos patienten minskar om patientens 

utrymme i kameran ökar var ett väntat resultat då klaustrofobi är sammankopplat till 

trånga utrymmen. Litteraturstudiens resultat visade att det finns klara fördelar för 

patientens upplevelse med både den vidare tunnelmodellen och den helt öppna modellen. 

Vidare och öppnare kameror har även fördelen mot trängre kameror att stora och orörliga 

patienter kan få plats i dem vilket inte alltid är fallet i magnetkameror av standardmodell 

(Hayashi et al., 2004). Det är viktigt att notera att i samtliga av dessa studier har det funnits 

deltagare som inte upplevt någon förbättring. Dessa patienter upplevde ingen skillnad i 

upplevd klaustrofobi eller ångest under undersökningen. Detta kan tyda på att deras ångest 

inte är kopplad till känslan av att vara instängd utan beror på andra faktorer.  

 

Metoddiskussion 

För att få en överblick över studiens specifika syfte så valde författarna att göra en 

systematisk litteraturstudie för att detta bedömdes vara den lämpligaste metoden (Forsberg 

& Wengström, 2013, 29-38). 10 artiklar analyserades och presenterades i resultatet. Vid 

artikelsökningen användes databaserna Pubmed, CINAHL, Science Direct och PsycINFO. 

Tre artiklar hittades via manuell sökning utifrån funna artiklars referenslistor samt 

referenslistor tillhörande reviewartiklar som funnits under artikelsökningens gång. I de 

första sökningarna användes även begränsningarna peer reviewed, och att artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2000 till 2014. Detta gjordes för att sökningen skulle smalna av, 

men detta visade sig snabbt vara onödigt då de valda sökorden frekvent resulterade i ett lågt 

antal träffar med ett flertal artiklar av hög kvalitet.  

 

Sökningen resulterade i ett stort antal artiklar med ett flertal alternativ som visat sig 

effektiva för att minska patientens ångest inför en MR-undersökning. Vissa av dessa 

alternativ har så vitt vår sökning kunnat visa endast testats på barn. Dessa studier var 

mycket intressanta men kunde tyvärr inte inkluderas eftersom de berörde barn och inte 

vuxna. Författarna är även medvetna om ett antal artiklar som hade behövt köpas in. 

Eftersom denna studie inte haft resurser att köpa in artiklar i den utsträckning, som krävts 
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har istället deras abstrakt granskats när de funnits tillgängliga. Även ett antal 

reviewartiklar, som refererat dessa artiklar har analyserats för att fastställa hur andra 

författare tolkat dessa artiklar. Då denna analys inte funnit att någon av dessa studier skiljer 

sig markant från de som inkluderats i resultatet anser författarna inte att deras avsaknad 

sänker resultatets trovärdighet. Studien som undersökte muntlig informations effektivitet 

(Caruso et al., 2006) fokuserade enbart på kvinnor med bröstcancer vilket innebär att 

studien inte kan anses vara helt generaliserbar. Studien (Hunt et al., 2011) har inkluderat 

enstaka barn i sitt resultat, men det var så liten andel att författarna ansåg att detta inte var 

signifikant för resultatet.   

Forskningsetisk diskussion 

Studierna som författarna har valt att använda sig av har alla varit riktade mot att 

undersöka icke farmakologiska interventioner som förebygger klaustrofobirelaterad ångest. 

Studierna gjordes i samband med att deltagarna hade en kallelse till magnetkameran för att 

ställa en diagnos kring ett sjukdomstillstånd. Dessa människor utsattes alltså inte för någon 

extra psykisk påfrestning. Författarna anser att artiklarna som har använts i 

litteraturstudien har använt sig av de forskningsetiska krav för omvårdnadsforskning som 

är beskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (Arlebrink, 2013, 327-335).  

 

De flesta av artiklarna som har analyserats nämner i texten att de är granskade av en etiskt 

granskningsnämnd. I ett fåtal fall förekommer det att det är universitetets egna råd för 

granskning som har granskat och godkänt studien. När det inte har framgått i de 

vetenskapliga artiklarnas text så har författarna tagit och undersökt tillhörande tidskrifter 

eller deras elektroniska förlag för att se vilka etiska krav som ställs på forskarna för att få 

publicera sina studier. I studien Lang et al. (2010) skriver författarna att studien inte är 

granskad av ett etiskt råd eftersom enda påföljden som kunde inträffa låg på finansiell nivå. 

Anledningen till det var grundat av att studien gick ut på att förmedla information och lära 

ut hypnotiska avslappningstekniker till personalen. När detta har diskuteras av författarna 

så anser författarna att det är en nackdel för kvalitén. Det är idag inte möjligt att få 

forskningsanslag och kunna publicera en vetenskaplig artikel om den inte är godkänd ur ett 

forskningsetiskt synsätt, men dessa regler gäller Norden och denna artikel är gjord i USA 

(Arlebrink, 2013, 327-335). Trots detta så valde författarna att ta med den eftersom artikeln 

ansågs vara etiskt försvarbar. Författarna finner inte hur det skulle kunna leda till skada.  
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Sex av resultatets studier satte en övre åldersgräns (75-82 år). Detta innebär att samtliga 

patienter äldre än denna gräns uteslutits ur forskningen. I en studie av Eshed et al. (2007) 

där 4821 deltagare ingick i studien med en ålder mellan fem och nittionio år. Resultatet 

visade att ingen patient över åttio år led av klaustrofobi. Det här resultatet visar att de 

resterande studier som författarna har tagit med, kan ha satt en övre åldersgräns pågrund 

av att forskarna vet att det är väldigt osannolikt att patienter över åttio ska drabbas av 

klaustrofobi. Författarna har också diskuterat kring att den satta åldersgränsen kan bero på 

att forskarna vill utesluta patienter som har svårt att ta till sig information. Törnqvist et al. 

(2006) har använt just den motivationen för att utesluta patienter med nersatt mental 

förmåga ur sin studie. De har gjort detta med den motiveringen att dessa patienter inte har 

kunnat svara på frågeformulär själva eller inte kunnat ta till sig information till den grad 

som behövts för studien. Utefter röntgensjuksköterskans profession så ska personalen 

arbeta efter att alla människor behandlas lika oavsett ålder, mental kapacitet eller status i 

samhället (Örnberg och Andersson, 2011). Författarna anser att utesluta hela 

samhällsgrupper ur denna forskning ger upphov till en kunskapslucka, som är problematisk 

ur ett etiskt perspektiv. 

 

Betydelse för radiografi 

Röntgensjuksköterskans huvudområde är det tvärvetenskapliga kunskapsområdet 

radiografi, där ingår ämnena bild och funktionsmedicin, strålningsfysik, omvårdnad samt 

medicin. Radiografi bygger på klinisk erfarenhet och vetenskaplig evidens (Örnberg och 

Andersson, 2011). Eftersom klaustrofobi är vanligt i dagens samhälle så tycker författarna 

att det skulle vara bra att investera i några av dessa interventioner för att minska patientens 

lidande samt sjukvårdens kostnader. Detta kommer även att få arbetet på avdelningen att 

flyta bättre eftersom antalet störningar i det dagliga schemat minimeras. Detta anser 

författarna även kunna göra miljön bättre för patient och personal. En minskning i 

personalens stressnivå kan även förbättra personalens bemötande av patienter (Jakobsson, 

2007).   

Röntgensjuksköterskan ska verka för att vården ska överensstämma med vetenskapen och 

implementera ny kunskap. (Örnberg och Andersson, 2011). Ökad kunskap om eventuella 

tekniska åtgärder kan leda till att avdelningar införskaffar sådana hjälpmedel. Studien kan 

även ha inflytande på vilka modeller av magnetkameror en avdelning införskaffar eftersom 

det har visat sig att vissa modeller orsakar mindre klaustrofobi och ångest. Eventuella 
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förändringar i uppfattningen om hur en patient bör bemötas kan förändra hur 

röntgensjuksköterskan bemöter patienten och detta kan förändra hela patientens 

upplevelse av att genomgå en undersökning. En bra upplevelse av vården kan resultera i en 

mer positiv attityd hos patienten inför kommande vårdkontakter. Dessa förbättringar kan 

också ge fördelar även för barn.  

Förslag till ny forskning 

Simulerade MR-undersökningar där en attrappkamera används istället för en riktig kamera 

för att simulera undersökningar används idag för att förbereda barn inför MR-

undersökningar (Carter et al., 2010; de Amorim e Silva et al., 2006). Detta har visat sig 

minska barns ångest och minska andelen undersökningar som krävt sedering. Även 

användandet av ett MR-kompatibelt audiovisuellt system som kan visa film eller liknande 

för patienten under undersökningen har visat sig vara effektivt på barn (Harned och Strain, 

2001; Lemaire, Moran och Swan, 2009). Ingen av dessa tekniker har så vitt författarna vet 

studerats på vuxna. Därför vill författarna rekommendera ytterligare forskning inom dessa 

metoder för att undersöka möjligheten att använda dessa till vuxna patienter. 

 

Virtual reality har visat sig vara ett effektivt sätt att hjälpa människor att hantera fobier 

(Parsons, och Rizzo, 2008). Virtual reality har visat sig kunna hjälpa klaustrofobiska 

människor att hantera sin ångest för stunden och även kunnat minska dessa personers 

klaustrofobi på lång sikt (Malbos et al., 2008). Detta tyder på att virtual reality har potential 

att minska patienters ångest och författarna vill därför rekommendera vidare forskning 

inom detta område.  

 

Eftersom studien Morahn-Martin (2004) har visat att information tolkas på olika sätt 

beroende på människors kulturella bakgrund så anser författarna att ytterligare forskning 

inom information/bemötande ur ett transkulturellt perspektiv bör genomföras.  

Då forskning på äldre människor samt människor med nedsatt mental förmåga saknas 

inom detta område rekommenderar författarna ytterligare forskning för att åtgärda 

kunskapsluckan detta medför. Då litteraturstudiens resultat visat att designen på 

magnetkameran har betydelse för patientens ångest så anser författarna att det bör läggas 

resurser på att förbättra designen ytterligare för att skapa en magnetkamera som alla 

patienter kan tolerera.   
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Slutsats 
 
Författarna har funnit fem ickefarmakologiska faktorer som kan utnyttjas för att minska 

klaustrofobirelaterad ångest hos en vuxen patient. Dessa faktorer är information, 

avslappningsövningar, förbättrat bemötande, patientens positionering och rymligare/öppna 

magnetkameror. Författarna anser att litteraturstudiens resultat har visat att skriftlig 

information är lika effektiv som ett möte med en psykolog. Dessutom anser författarna att 

det är mer ekonomiskt försvarbart att skicka ut skriftlig information än att anställa en 

psykolog för att förbereda patienten inför undersökningen. Avslappningsövningar tycker 

författarna ska kunna införas som alternativ till musik under undersökningen utan 

problem. Även träning i bemötandet av patienter där personalen lär sig använda sitt 

kroppsspråk på rätt sätt samt välja lämpliga ord bör implementeras inom vården. 

Personalen bör även tänka på hur patienten positioneras i apparaten och välja de positioner 

som visats ge minst klaustrofobirelaterad ångest (fötterna först eller på mage). Att byta ut 

magnetkameror enbart för att lindra klaustrofobirelaterad ångest anser författarna inte vara 

ekonomiskt försvarbart men när en äldre kamera ska bytas ut bör röntgenkliniken överväga 

en öppen modell eller en vidare modell. 
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kameran. Resultaten i 
upplevd ångest, 
rörelseartefakter och 

inställda 
undersökningar 

jämfördes sedan. 
Upplevd ångest 
mättes med hjälp av 

CLQ. 

174 patienter indelades 
i två grupper. 80 % var 

kvinnor. 56 % av 
patienterna hade 

tidigare genomgått MR-
undersökningar där 
komplikationer uppstått 

på grund av 
klaustrofobi. 

Det uppmättes 
ingen 

signifikant 
skillnad i 

upplevd ångest 
eller antal 
inställda 

undersökningar 
mellan de båda 

modellerna. 

Hög 
 

Ja 
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Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Kvalitet.  

Etiskt 
granskad 

Grey, S. J., 
Price, G., & 

Mathews, A. 
(2000). 

Magnetic 
Resonance 
Imaging, 

18(3), 351-
355. 

Reduction of 
anxiety 

during MR 
imaging: a 

controlled 
trial. 

Syftet med den 
här studien var 

att utvärdera 
effekten av 

utökad skriftlig 
information och 
dess förmåga 

att minska 
patienters 

ångest. Den 
skriftliga 
informationen 

skulle 
informera om 

de känslor som 
patienterna 
sannolikt 

kommer att 
uppleva och ge 

deltagarna tips 
om kognitiva 
strategier för 

att minska 
ångesten under 

magnetkamera
undersökninen. 

Deltagarna delades 
upp i två grupper 

“kontroll grupp” och 
experiment grupp”. 

Data samlades in 
samma dag, varje 
vecka oavsett grupp. 

Polikliniska patienter 
fick några dagar 

innan 
undersökningen ta 
del av den utökade 

informationen. 
Deltagarnas ångest 

mättes före, efter och 
en lång stund efter 
undersökningen med 

hjälp av STAI. 
 

 

64 patienter deltog i 
studien. Alla deltagare 

hade frågeställningar 
som rörde hjärnan 

eller/och ryggraden. De 
var också alla äldre än 
16 år. 

 
 

Resultatet 
visade att 

klaustrofobirelat
erad ångest i 

samband med 
en MR-
undersökning 

kan minskas 
genom utökad 

information som 
ger tips om 
kognitiva 

strategier som 
kan användas 

för att hantera 
ångest. 

Hög. 
 

Ja (framgår 
inte i texten 

utan i 
tidskriften). 
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Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Kvalitet.  

Etiskt 
granskad 

Hunt, C. H., 
Wood, C. P., 

Lane, J. I., 
Bolster, B. 

D., Bernstein, 
M. A., & 
Witte, R. J. 

(2011). 
Clinical 

Neuroradiolog
y, 21(3), 
141-144. 

Wide, short 
bore 

magnetic 
resonance at 

1.5 t: 
reducing the 
failure rate in 

claustrophobi
c patients. 

Att jämföra 
huruvida en 

magnetkamera 
med kortare 

och vidare 
tunnel leder till 
att fler 

klaustrofobiska 
patienter klarar 

att genomgå en 
MR-
undersökning 

utan lugnande 
medicinering. 

Patienter som inte 
klarade att 

genomföra 
undersökningar på en 

standardkamera 
bokades om till den 
kortare och vidare 

kameran. Andelen 
patienter som klarade 

att genomföra 
undersökningen på 
denna kamera 

dokumenterades. 

56 patienter som 
undersökte huvudet 

eller nacken och fick 
avbryta sin 

undersökning på grund 
av klaustrofobirelaterad 
ångest. Patienterna 

hade en medianålder på 
52.4 ± 17.2 år. Enstaka 

barn förekom i studien. 

Den kortare och 
vidare kameran 

minskar 
andelen 

patienter som 
inte klarar att 
genomföra en 

MR-
undersökning 

utan sedering. 

Hög 
 

Ja 
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Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Kvalitet.  

Etiskt 
granskad 

Lang, E. V., 
Ward, C., & 

Laser, E. 
(2010). Acta 

Radiologica, 
17(1), 18-23. 

Effect of 
team training 

on patients' 
ability to 

complete 
MRI 
examinations

. 

Att undersöka 
om andelen 

undersökningar 
som ställs in på 

grund av 
klaustrofobi kan 
reduceras 

genom att ge 
personalen 

utbildning i att 
förmedla 
information, 

använda sitt 
kroppsspråk 

och lära sig 
hypnotiska 
avslappningste

kniker som kan 
användas på 

patienterna vid 
undersökninge. 

Deltagarna fick 
genomgå upp till 20 

timmars utbildning i 
kroppsspråk, val av 

ord och hypnos. 
Resultatet av detta 
mättes genom att 

jämföra hur många 
undersökningar som 

ställdes in på grund 
av klaustrofobi innan 
studien påbörjades 

och hur många som 
ställdes in efter att 

studien påbörjats. 

Deltagarna som ingick 
var hela 

personalstyrkan och 
samtliga patienter som 

undersöktes med MR på 
sjukhuset där studien 
pågick. 

Denna studie 
visade att 

arbetslags 
träning i 

avancerade 
relationsfärdigh
eter och 

hypnotiska 
tekniker 

framgångsrikt 
kan minska att 
klaustrofobi 

uppkommer. 
Resultatet 

följdes också 
upp 1 år efter 
undersökningen 

och visade 
samma 

resultat. 

Medel. 
 

Nej, eftersom 
det enda som 

skulle kunnat 
inträffa med 
denna studie 

var en 
kostnadsökni

ng och det 
behöver man 
inte ett etiskt 

godkännande 
för. 
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Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Kvalitet.  

Etiskt 
granskad 

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

& Drummond, 
P. D. (1997). 

 Journal of 
Behavior 
Therapy and 

Experimental 
Psychiatry, 

28, 97-104). 
United 
States. 

A cognitive 
behavioural 

approach to 
preventing 

anxiety 
during 
magnetic 

resonance 
imaging 

Att utvärdera 
avslappningste

kniker 
utvecklade för 

att minska 
ångesten under 
en MR-

undersökning 
och deras 

effekt på 
patienten. 

Deltagarna delades in 
i tre grupper varav en 

genomgick 
undersökningen utan 

att något 
modifierades från en 
vanlig undersökning, 

en grupp fick lyssna 
på ett band med 

särskilda 
avslappningsövningar 
innan och den sista 

gruppen fick lyssna 
på bandet innan och 

sen en modifierad 
version under själva 
undersökningen. 

Ångesten före och 
efter undersökningen 

mättes med hjälp av 
STAI. 

Patienter som 
genomgick en MR-

undersökning för första 
gången. 87 kvinnor och 

84 män 17-76 år 
gamla. Efter bortfall fick 
139 patienter komplett 

data. 

Avslappningste
knikerna 

minskade 
ångesten hos 

interventionsgr
upperna 
jämfört med 

kontrollgruppen
. Mellan de 

båda 
interventionsgr
upperna mättes 

ingen 
signifikant 

skillnad i 
ångest. 

Hög. 
 

Ja, (framgår 
inte i texten 

utan i det 
elektroniska 
förlaget 

ELSEVIER) 
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Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Kvalitet.  

Etiskt 
granskad 

McIsaac, H. 
K., 

Thordarson, 
D. S., 

Shafran, R., 
Rachman, S., 
& Poole, G. 

(1998). 
 Journal of 

Behavioral 
Medicine, 
21(3), 255-

268. 

Claustrophob
ia and the 

magnetic 
resonance 

imaging 
procedure. 

Att undersöka 
vad som 

orsakar 
klaustrofobi I 

patienter och 
se om 
klaustrofobiska 

reaktioner går 
att förutsäga 

och om de 
påverkar 
bildkvalitén. 

Patienterna fick fylla i 
ett antal 

frågeformulär före 
och efter 

undersökningen som 
mätte olika faktorer. 
Dessa formulär 

jämfördes sedan med 
varandra för att 

undersöka om det 
fanns korrelation 
mellan olika faktorer. 

För att mäta ångest, 
som är den enda 

relevanta faktorn för 
litteraturstudien, 
användes 

medelvärdet av en 
skala från 0-4 i 

upplevd ångest som 
deltagarna fyllde i. 

80 vuxna patienter i 
olika åldrar som talade 

engelska och inte hade 
några 

utvecklingsstörningar 
valdes ut. 

Studien fann 
korrelation med 

många 
faktorer. 

Relevant för 
den här 
uppsatsen är 

att patienter 
som åker in i 

kameran med 
fötterna först 
upplever 

mindre ångest 
än de som åker 

in med huvudet 
först. Att ligga 
på mage ger 

också mindre 
ångest än att 

ligga på rygg i 
kameran. 

Medel 
 

Ja (framgår i 
tidskriften) 
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Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Kvalitet.  

Etiskt 
granskad 

Thorpe, S., 
Salkovskis, 

P. M., & 
Dittner, A. 

(2008). 
Claustrophobi
a in MRI: the 

role of 
cognitions. 

Magnetic 
Resonance 
Imaging, 

26(8), 1081-
1088. 

Claustrophob
ia in MRI: 

the role of 
cognitions 

Syftet med den 
här studien var 

att undersöka 
betydelsen av 

kognitiva och 
beteendemässi
ga faktorer vid 

magnetkamera 
undersökningar

. 

Ungefär 5 minuter 
innan 

undersökningen fick 
patienterna frågan 

om att delta i studien 
och information kring 
studien. 

Det använde sig av 
ett antal 

frågeformulär som 
skickade ut till 
deltagarna efter 

undersökningen var 
gjord.  Dessa 

frågeformulär mätte 
ett antal faktorer 
varav ångest är den 

enda relevanta för 
litteraturstudiens 

syfte. Ångesten 
mättes med STAI och 
ett poängsystem i nio 

steg (0-8). 

Studien bestod av 130 
polikliniska patienter. 

Ålder på deltagarna låg 
mellan 18-82, med en 

medelålder på (45,34). 

Resultatet 
visade ingen 

skillnad på 
ångestnivån 

när det gällde 
positioneringen 
i MR-kameran. 

Medel. 
 

Ja (Framgår 
inte i texten 

utan i det 
elektroniska 
förlaget 

ELSEVIER) 
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Författare, 

År, Land, 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Kvalitet.  

Etiskt 
granskad 

Tornqvist, E., 
Mansson, A., 

Larsson, E. 
M., & 

Hallstrom, I. 
(2006).  Acta 
Radiologica, 

47(5), 474-
480. 

Impact of 
extended 

written 
information 

on patient 
anxiety and 
image 

motion 
artifacts 

during 
magnetic 
resonance 

imaging. 

Syftet studien 
hade var att 

utvärdera om 
ökad skriftlig 

information 
före MR 
undersökninge

n kunde leda 
till att minska 

patientens 
ångest och 
bildrörelse 

artefakter. 

Deltagarna delades 
upp i två grupper. 

Interventionsgrupp 
och en kontrollgrupp. 

Gruppdeltagarna från 
kontroll gruppen fick 
en skriftlig 

grundläggande 
information innan 

undersökningen samt 
en kort muntlig 
information just innan 

undersökningen. 
Interventionsgruppen 

fick en mer detaljerad 
skriftlig information 
som informerade 

tekniska detaljer och 
när patienten bör 

ligga stilla och inte. 
Deltagarnas ångest 
före och efter 

undersökningen 
mättes med STAI. 

Förekomsten av 
bildartefakter 

bedömdes av 
radiologer. 
 

Studien bestod av 242 
deltagare. 118 personer 

i kontrollgruppen och 
124 personer i 

interventionsgruppen. 
Ålder på deltagarna var 
>18. Personerna skulle 

kunna prata och förstå 
Svenska och ha en 

mental förmåga att 
svara på 
frågeformulären utan 

hjälp. 
 

 
 

Resultatet 
studien kom 

fram till att 
ökad 

information 
innan kring MR-
undersökningar 

kan hjälpa 
patienten att 

ligga still under 
sekvenserna 
och ge mindre 

rörelseartefakte
r. Däremot 

visades ingen 
signifikant 
skillnad mellan 

gruppernas 
ångestnivå. 

Hög. 
 

Ja 

 


