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Abstrakt 

Bakgrund: Magnetiska Resonanstomografin (MR) har blivit allt vanligare inom medicinsk 

bildtagning och diagnostik. Många patienter upplever en MR-undersökning som en obekväm 

situation. Forskning visar att 4-30 % av patienterna som genomgår en MR-undersökning 

upplever ångest. Det finns även forskning på att 15 % av patienterna upplever klaustrofobiska 

känslor i samband med en MR-undersökning.  

Syfte: Syftet med denna uppsats var att beskriva patientens upplevelser före, under och efter 

en MR-undersökning samt hur röntgensjuksköterskan informerar, kommunicerar och bemöter 

patienten. 

Metod: Detta är en litteraturstudie som inkluderar nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna är 

efter en systematisk litteratursökning på databasen PubMed och CINAHL. 

Resultat: Studierna visar att patienter som lider av ångest, rädsla och oro i samband med en 

MR-undersökning kan reduceras, genom att röntgensjuksköterskan informerar, kommunicerar 

och bemöter patienten väl.  

Slutsats: Studierna visar att patienters ångest och rädsla inför en MR-undersökning kan 

reduceras med hjälp av bra information, kommunikation och bemötande till patienterna. Med 

tydlig skriftlig och muntlig information om hur MR-undersökningen går till, kan patienten få 

en helhetsbild av undersökningen. Röntgensjuksköterskan ska bemöta patienten på ett vänligt 

sätt och anpassa sig efter hans eller hennes behov, så att patienten känner sig trygg. Genom 

bra kommunikation kan patienten känna lättnad och uttrycka sina känslor i samband med MR-

undersökningen. Även en god omvårdnad till patienterna är viktigt, eftersom detta leder till att 

patienterna känner tillit till röntgensjuksköterskan. Även en god omvårdnad till patienterna är 

viktigt, eftersom detta leder till att patienterna känner tillit till röntgensjuksköterskan. 

Nyckelord: MR-undersökning, ångest, information, kommunikation, röntgensjuksköterska 

bemötande. 
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Inledning 

Magnetiska Resonanstomografin (MR) har blivit allt vanligare inom medicinsk bildtagning 

och diagnostik. Många patienter upplever en MR-undersökning som en obekväm situation. 

Forskning visar att 4-30 % av patienterna som genomgår en MR-undersökning upplever 

ångest. Det finns även forskning på att 15 % av patienterna upplever klaustrofobiska känslor i 

samband med en MR-undersökning. Därför är det som röntgensjuksköterska viktigt att 

bemöta patienten på ett vänligt sätt, genom att lyssna på patienten och att informera patienten 

om undersökningen. Detta gör att patienten känner sig trygg inför undersökningen. En 

röntgensjuksköterska ska ha bra bemötande och kommunikation till de patienter som lider av 

ångest, rädsla och oro inför en MR-undersökning (1, 2). Det är också viktigt att ha stor 

kunskap och förståelse om bemötande, kommunikation och information till dessa patienter.  

Mot bakgrund av detta är denna uppsats inriktad på det området. 
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1.1 Bakgrund  

Magnetiska Resonanstomografins historia 

Första experimentet med kärnmagnetisk resonans, av radiovågor och kraftigt magnetfält 

utfördes redan under 1940-talet. Experimentet utfördes och publicerades av två oberoende 

amerikanska forskare vid namnet Felix Bloch och Edward Purcell. Fysikerna Felix Bloch och 

Edward Purcell fick sitt nobelpris inom fysik år 1952, för sin upptäckt av att 

resonansfenomenet styrs av ett samband mellan magnetfältets styrka och radiovågens 

frekvens (3). Kemisten vid namnet Peter Lauterbur upptäckte att det fanns små förändringar i 

magnetfältet, så kallade gradienter som gjorde det möjligt att framställa tvådimensionella 

bilder. Fysikern Sir Peter Mansfield började utveckla principerna för medicinska bildsnitten i 

början av 1970-talet. Men det var först i början av 1980-talet som den första Magnetiska 

Resonanstomografin (MR) var tillgänglig på sjukhuset (4).  

MR har blivit allt vanligare inom medicinsk bildtagning och diagnostik. Idag används MR 

främst vid utredning av mjukdelsskador såsom diskbråck, metastaser, infarkter, hjärnblödning 

och tumörer. Men MR används även inom ortopedi för att framställa fett, muskler, senor, 

ledband, nerver, blodkärl och benmärgen. Fördelen med MR är att det inte finns någon 

joniserande strålning vid undersökningen. Det betyder att patienten inte får någon stråldos 

som kan vara skadlig för kroppen, som t.ex. vid konventionell röntgen eller 

datortomografiundersökningar (2, 5).  

Styrkan i MR brukar vanligtvis vara på 1,5 tesla, medan kraften av magnetfältet är 10 000 – 

30 000 gånger större än magnetfältet som omger jorden. Därför ska en MR-apparat placeras i 

ett välisolerat undersökningsrum, där det inte får finnas metallföremål som saxar, 

metallpennor och syrgastuber, eftersom magnetfältskraften kan dra in dem i MR-apparaten 

och skada både apparaten och patienten (2). 

1.1.2 Hur planeras en Magnetisk Resonanstomografiundersökning 

Patienten placeras på ett bord med olika mottagarspolar på den delen av kroppen som 

undersökas av MR-apparaten. En MR-undersökning tar ungefär 10-15 minuter men det finns 

även undersökningar som tar flera timmar. Temperaturen i apparaten kan uppfattas olika av 

patienterna, vissa tycker det är kallt eller varmt. Patienten måste ligga helt stilla under 

undersökningen, för att få en så optimal bild som möjligt utan några artefakter. Det kan vara 

svårt för patienten att ligga avslappnad i en trång tunnel med lite utrymme som känns instängt 
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och med en högljudd apparat.  För att patienten ska känna sig avslappnad erbjuds alltid 

patienten hörlurar med musik. Med hörlurarna kan personalen och patienten också 

kommunicera med varandra. Röntgensjuksköterskans ansvar är att inför undersökningen ska 

patienten bli välinformerad om vad som ska göras under undersökningen. Patienten ska 

informeras om att det kommer att höras ett bankade ljud som kan upplevas som irriterande. 

Vid magnetfältändring kan ljudet bli ännu högre. För att kunna kalla på personalens 

uppmärksamhet får patienten med sig en larmklocka att trycka på om patienten upplever 

något obehag. För att undersökningen ska bli bra, måste patienten ligga helt stilla under 

undersökningen (2, 4 ). 

Innan undersökningen av MR får patienten hemskickat ett frågeformulär angående om 

undersökningen. Med några frågor som ska besvaras. Frågorna kan se ut så här (2): 

1. Har du genomgått en hjärtoperation? 

2. Har du pacemaker? 

3. Har du främmande metallkroppar i ögat? 

4. Har du tandprotes eller andra proteser av ferromagnetiskt material?  

5. Är du gravid eller ammar du? 

 

1.1.3 Patientupplevelse 

Ångest och rädsla inför Magnetisk Resonanstomografiundersökning 

Rädsla och ångest kan beskrivas som en obehaglig men svårgripbar känsla av att en fara 

kommer att hända. En person kan exempelvis vara rädd för att något inre och yttre hot. Rädsla 

och ångest har varje människa upplevt någon gång under sitt liv (6). En studie av Lukins et al. 

beskriver att patientens rädsla inför MR-undersökningen kan påverka patientens psykologiska 

reaktioner, exempelvis nervositet av att något kommer att hända under undersökningen. Även 

när patienten upptäcker utrustningen i undersökningsrummet och hör det karakteristiska höga 

ljudet, kan patienten känna oro för undersökningen och det kommande resultatet från 

undersökningen. Det var 139 patienter som ingick i undersökningen. Patienterna fick lyssna 

på ett kassettband som beskriver olika avslappningsmetoder som kan användas under 

undersökningen. Efter undersökningen fick patienterna ett frågeformulär där de besvarade sin 

ångestnivå med hjälp av ett State-trait anxiety inventory (STAI-skala). När forskarna 
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analyserade alla frågeformulär kom de fram till att två av tre patienter upplevde att de har 

ångest och rädsla under och efter MR-undersökningen (7). 

En studie av Bolejko et al. visar att patientens kunskap om MR-undersökning är liten. 

Patientens informationskälla brukar vara bekanta, släktingar och vänner. Med så lite 

information kan patienten uppfatta undersökningen som komplicerad, vilket kan leda till 

rädsla, oro och osäkerhet (8). En studie av McIsaac et al. visar att av 80 patienter som deltog i 

undersökningen var det 4-20 % av patienterna som avbokade MR-undersökningen av rädsla 

inför den. De patienterna som avbokade undersökning ringdes upp och frågades varför de inte 

kom till undersökningen. Patienterna svarade med att de var oroliga för undersökningen på så 

vis bidrog det till rädsla, oro och osäkerhet (9). 

1.1.4 Vad är Klaustrofobi 

Ordet fobi betyder irrationell rädsla för bestämda föremål eller situationer. Det finns olika 

fobier som en person kan utveckla. För en person som lider av klaustrofobi, d.v.s. rädsla för 

trånga utrymmen, kan det vara särskilt svårt att genomgå en MR-undersökning (6).  En studie 

av Enders et al. visar att av 174 patienter som deltog i undersökningen var det 35 % som led 

av klaustrofobi vid en MR-undersökning. Det framkom även att patienterna kan känna att de 

ligger i en kista och inte har någon kontroll över situationen. En person som hamnar i en 

klaustrofobisk situation kan därför, känna sig panikslagen (10). 

1.1.5 Röntgensjuksköterskans ansvar och information till patienten 

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att: ”Hälso-och sjuk-vårdpersonalens skyldighet är att 

informera patienten om undersökningen” (13).  

En röntgensjuksköterska har ett ansvar att genom tydligt information och vänligt bemötande 

få patienten att känna sig säker och trygg. Under en MR-undersökning är det viktigt att 

patienten känner tillit till röntgensjuksköterskan, eftersom undersökningen tar lång tid. Därför 

är det betydelsefullt att informera patienten om undersökningen i förväg. Vid en MR-

undersökning är det röntgensköterskans skyldighet att informera om undersökningen. Det är 

viktigt att patienten får stå i fokus och får en bra vård, med att informera om undersökningens 

syfte, vilka förberedelser som ska göras inför undersökningen, hur den går till och hur lång tid 

den tar (2). 
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Enligt Bolejko et al. kan patientens ångest reduceras genom att skicka information om MR-

undersökningen till patienten. På så sätt får patienten en ökad förståelse av undersökningen, 

vilket leder till minskad ångest, oro och obehag inför MR. Röntgenpersonalen kan hjälpa 

patienten med skriftlig information och erbjuda patientbesök på MR-undersökningsrummet, 

så att patienten får tid att titta och röra vid apparaten. Det har visats att det minskar ångest och 

rädsla hos patienten som skulle genomgå MR-undersökningen (8). 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att: ”Målet för hälso-och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.  Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största 

behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” (11). För att denna lag ska 

kunna uppfyllas krävs det att röntgensjuksköterskan är fördomsfri, har en god förståelse och 

uppfattar patientens behov (12). 

1.1.6 Kommunikation 

Ordet kommunikation betyder ”utbytet av mening eller betydelseinnehåll mellan individer 

och grupper med hjälp av ett gemensamt system av symboler” (14). Det finns två typer av 

kommunikation: verbal och icke verbal. Icke verbal kommunikation är exempelvis 

ansiktsuttryck, ögonkontakt, huvudrörelser, kroppsrörelser och kroppsspråk (14). För en god 

och säker vård behövs det en god kommunikation mellan patienten, närstående och 

vårdpersonal. Kommunikation med patienten och närstående ska vara så tydlig att de förstår 

informationen (12). Det är viktigt inom vården att det finns en bra kommunikation mellan 

vårdtagare och vårdgivare (14). I en studie av Williams et al. visar att det är viktigt att 

röntgensjuksköterskan talar tydligt och är välinformerad så att patienten känner sig inkluderad 

i undersökningen (15).  

I vården är det viktigt att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett 

respektfullt sätt, samt vara lyhörd och empatisk. Genom dialog med patient och anhöriga ska 

vårdpersonalen få patienten att vara delaktig i behandlingen. Vårdpersonalen ska även 

informera och undervisa patienter och anhöriga så att de kan fullfölja sin behandling enligt 

socialstyrelsen (13). 
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1.1.7 Bemötande 

I vården är det viktigt hur röntgensjuksköterska bemöter människor. Ett gott bemötande är 

avgörande mellan vårdtagare och röntgensjuksköterska (14). Som en röntgensjuksköterska är 

det viktigt att röntgensjuksköterskan respekterar och skyddar individens integritet och 

värdighet. Även individens rätt till självbestämmande och ger stöd i hans och hennes beslut 

(16).  

Med ett bra bemötande ska röntgensjuksköterska ha en bred kunskap om kommunikation. På 

så sätt kommer det finnas en bra interaktion mellan vårdtagaren och vårdgivaren när det gäller 

dialogen. Patienten kommer då att känna sig trygg under besöket i sjukhuset (11). I Hälso- 

och sjukvårdlagen står det att "Vården skall bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen" (17). 

1.1.8 Teoretisk anknytning till omvårdnad enligt Jean Watson 

Jean Watson har utvecklat en omvårdnadsteori som sjuksköterskan använder inom vården.  

Hennes starka syn på omvårdnad har en inriktning som ansågs fenomenologisk-existentiell 

och andlig. Enligt Watson är omvårdnaden en disciplin som bygger på filosofiska och 

humanistiska värderingar. Teorin kan förverkligas genom att det uppstår en mellanmänsklig 

relation mellan sjuksköterskan och patienten.  Watson är känd för sin teori om tio faktorer, 

som bygger på sjuksköterskans roll i sjukhuset (18). I denna uppsats kommer det att läggas 

vikt på tre faktorer som är relevanta för en röntgensjuksköterska: faktor 3, 4 och 5 med 

hänsyn till uppsatsen.  

Faktor 3 beskriver sjuksköterskans lyhördhet inför andra och sig själv, vilket kan vara 

avgörande för hennes förmåga att använda sig själv terapeutiskt. Det är en strategi som 

sjuksköterskan behöver. Sjuksköterskan roll är att hjälpa patienten att uppnå sina mål och 

känna välbefinnande (18). 

Faktor 4 och 5 tar upp vikten av att det ska finnas en förtroendefull och hjälpsam relation 

mellan patienten och sjuksköterskan. Därför måste sjuksköterskan lära känna patienten och 

visa omsorg, så att patienten kan känna tillit. Sjuksköterskan ska även förmedla sin vilja att 

hjälpa, så att patienten känner sig trygg. På det sättet kommer patienten att känna sig fri att 

uttrycka både positiva och negativa känslor (18). 
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Enligt röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod är det viktigt att ge information i samband med 

undersökningen och behandlingar och ge stöd till patienten så att han eller hon fortsätter med 

vården. Röntgensjuksköterskan har som uppgift att respektera och bevara patientens integritet 

och värdighet. Genom att ge patienten förberedande information inför undersökningar och 

behandlingar kan patientens obehag lindras. Det är också väsentligt att lyssna på patienten och 

dennes anhöriga, så att de känner sig rätt bemötta och delaktiga (16). Detta leder enligt 

omvårdnadsteorin till en trygghet hos dem, vilket medför att de kan uttrycka både positiva och 

negativa känslor (18). 

1.2 Problemformulering 

En MR-undersökning kan upplevas som skrämmande för vissa patienter. Därför är det som 

röntgensjuksköterska viktigt att ge tydlig information till patienten inför undersökningen. 

Under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) noterades att det fanns patienter som upplevde 

ångest och rädsla inför undersökningen. Studien är därför inriktad på orsaken till detta, 

dessutom fokuserar studien på vad som kan göras för att patienten ska känna sig trygg, få god 

omvårdnad och bra behandling inför MR-undersökningen. Det kan vara till nytta i framtiden 

för en röntgensjuksköterska att ha förståelse för dessa patienter.  

1.3 Syftet 

Syftet med denna uppsats var att beskriva patientens upplevelser före, under och efter en MR-

undersökning samt hur röntgensjuksköterskan informerar, kommunicerar och bemöter 

patienten. 

2 Metod  

Denna litteraturstudie är baserad på Mulrow och Oxmans (Forsberg 2013) definition av hur en 

systematisk litteraturstudie ska genomföras. Med ett tydligt syfte ska den syftning besvaras 

systematiskt genom att identifiera, välja, värdera och analysera relevant forskning. Utifrån 

denna modell har ett syfte formulerats därefter söktes relevanta studier och granskades. 

Studierna som var relevanta och besvarade syftet kring uppsatsen valdes (19). 

2.1 Urval 

Vetenskapliga artiklar söktes på databasen PubMed och CINAHL. Sökorden som användes 

var claustrophobia in MRI, MRI and claustrophobia, MRI and patient and information and 

nursing, MRI and information and experience, MRI and information, Radiographer and 
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patient, Magnetic Resonance Imaging/psychology, Magnetic Resonance Imaging/utilization 

och MRI anxiety. 

Kriterier för inkludering: Alla artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Ett annat krav var 

också att studierna skulle vara utförda på människor. Studier som inte använder MR som 

modalitet samt studier som hade mindre än 10 deltagare exkluderades till följda av det låga 

deltagandet.  

2.1.1 Datainsamling 

Tabell 1 Sökmatris 

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 

2015-02-18  Pubmed Radiograhers 

and nursing 

 Inga  30  2  1 

2015-02-18  Pubmed MRI and 

patient and 

information and 

nursing 

 Inga  44  3  1 

2015-02-18  Pubmed MRI and 

claustrophobia 

 Inga  290  5  2 

2015-02-18  Pubmed Claustrophobia 

and MRI 

 Inga  290  7  1 

2015-04-29 CINAHL Radiographer 

and patient 

 Inga 98 1 1 

2015-04-29 Pubmed “Magnetic 

Resonance 

Imaging/psych

ology"[MAJR

] 

Inga 162 2 2 

2015-04-29 Pubmed "Magnetic 

Resonance 

Imaging/utiliz

ation"[MAJR]

Inga 443 1 1 
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Först gjordes ett urval då abstrakt och titel granskades. De artiklar som passade in på 

inklusionskriterierna hamnade i urval 1. De 21 artiklarna i urval ett lästes i sin helhet och utav 

dessa valdes nio artiklar.  Dessa nio artiklar uppfyllde inklusionskriterierna till urval 2. 

Dessutom lästes dessa nio artiklar igen och summerades i en översiktstabell (Bilaga 1). 

För att säkerställa kvaliteten av alla studier som ingår i uppsatsen gjordes en 

kvalitetsgranskning enligt Willman och Forsberg. Alla artiklar kvalitégranskades och 

analyserades och sorterades. De rangordnades i tre olika nivåer hög kvalité, medel kvalité och 

låg kvalité. Det är ett granskningsprotokoll som följs och beskriver olika delar av artiklarna, 

som betygsätter den efter hög, medel och låg. Granskningen gjordes genom att artiklarna 

poängsattes där positivt svar fick ett (1) poäng och negativt svar fick noll (0) poäng. Slutligen 

inkluderas endast artiklar som kategoriserades som hög och medelkvalité (se bilaga 1) (19, 

20). 

 

2.1.2 Dataanalys 

Alla 21 artiklar som valdes ut i urval 1 lästes i sin helhet av författaren och därefter valdes nio 

artiklar ut för studien. Dessa artiklar lästes igen och en kvalitetsgranskning gjordes enligt 

ovan, samt en mer utförlig summering (Bilaga 1) som gjordes i enlighet med syfte  

- att beskriva patientens upplevelser före, under och efter en MR-undersökning samt hur 

röntgensjuksköterskan informerar, kommunicerar och bemöter patienten.  

Metoderna och resultaten från studierna analyserades och bildade fem grupper; ångest, rädsla, 

information, kommunikation och bemötande. Gruppen kommunikation bildade fem 

undergrupper.    

2.1.3 Etiska överväganden 

Alla artiklar som ingår i denna uppsats har etisk godkännande. Av 9 artiklar hade 5 stycken 

etisk kommitté godkännande som var tydligt skrivna i artiklarna. De 4 artiklarna som inte 

hade etisk kommitté godkännande i artiklarna, fick författaren sök på tidskrifterna där 

artiklarna var publicerade för att se om tidskriften hade ett krav, eftersom det är utförd på 

människor så var det etisk godkännande på alla artiklarna. 
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3 RESULTAT  

I resultatet ingick det nio vetenskapliga artiklar som beskriver patientupplevelser inför, under 

och efter MR-undersökningen. De valda artiklarna belyser olika moment i patientupplevelser. 

Denna uppsats är indelad i ångest, rädsla, information, även olika sätta att kommunicera och 

bemöta patienter i samband med en MR-undersökning. 

Patientupplevelse 

Ångest och rädsla inför Magnetisk Resonanstomografiundersökning 

En studie av Katz et al. visar på patientens känslomässiga reaktioner före och efter MR-

undersökning. Det var 40 patienter som ingick i undersökningen. Patienterna fick tre olika 

frågeformulär som skulle besvaras innan och efter undersökningen. Frågeformuläret handlade 

om hur de upplevde MR-undersökningen. I studien framkom det att 37 % av deltagarna 

upplevde ångest i samband med MR-undersökningen. Mellan 5 % och 10 % upplevde 

klaustrofobiska känslor. Patienterna upplevde att det var jobbigt att vara inne i tunneln, och 

det karakteristiska ljudet som apparaten ger ifrån sig upplevdes som en obehaglig känsla. De 

mest skrämmande upplevelserna för patienterna var rädslan över varför de fick kallelse till 

undersökningen. De bidrog till mer ångest. Patienterna tyckte även att det var obekvämt att 

ligga still och inte kunna röra på sig under en längre tid. Vissa klagade även på temperaturen i 

apparaten, att det var för varmt eller kallt (21).  

En studie av Mackenzie et al. beskriver patientens subjektiva upplevelser före och efter MR-

undersökning. Undersökningen gick ut på att identifiera de patienter som upplevde rädsla och 

obehag. Det var 500 patienter som ingick i undersökningen det var 238 män och 262 kvinnor. 

Patienterna fick frågeformulär som skulle besvaras. I frågeformulären finns det en STAI-skala 

som patienterna skulle beskriva sin ångest inför undersökningen. Av 500 patienter var det 301 

patienter som upplevde obehag inför MR-undersökningen. En undersökning av nedre delen av 

kroppen, exempelvis benen, bidrog till lägre ångestnivå jämfört med övre delen av kroppen. 

Deltagarnas kön spelade en stor roll för MR-undersökningens resultatet. Kvinnor var mer 

oroliga än män både före och efter MR-undersökningen (22). 

En studie av Törnqvist et al. redogör för patienters känslor inför MR-undersökningen och hur 

patienterna upplever situationen. Deras studie bygger på 19 patienter mellan 22 och 73 år. Det 

visade sig att fyra av dessa patienter inte kunde utföra undersökningen på grund av ångest, sex 

patienter upplevde ångest före undersökningen men de kunde utföra MR-undersökningen. 
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Slutligen upplevde nio patienter ingen ångest och kunde därför utföra MR-undersökningen 

utan problem. Samtliga patienter som upplevde ångest kände att de befann sig i en annan 

värld på grund av den trånga tunneln. Patienterna associerade den trånga tunneln med att de 

befann sig i en kista eller rymdkapsel. Dessa känslomässiga upplevelser bidrog till att vissa 

patienterna fick andnöd, hög puls, rädsla, yrsel, och det bidrog till en hög ångestkänsla (23). 

En studie av Eshed et al. hade som syfte att utvärdera avslutade MR-undersökningar 

relaterade till klaustrofobi. I studien deltog 4 821 patienter, i åldrar mellan 5 och 99 år. 

Resultatet visade att 95 patienter led av klaustrofobi och att 59 var tvungna att avbryta 

undersökningen på grund av klaustrofobi. Det var även 46 patienter som krävde 

premedicering med lugnade medel för att kunna utföra undersökningen. Av dessa 46 patienter 

var det 10 stycken som var tvungna att avbryta undersökningen trots lugnade medel. De 

resterande patienterna kunde utföra MR-undersökningen utan några komplikationer (24). 

Information 

En studie av Katz et al. framkom det att patienternas ångest av MR-undersökningen bestod i 

att de inte fick tillräckligt med information, om varför undersökningen skulle utföras samt vad 

resultatet skulle visa (21). 

En studie av Grey et al. jämför två patientgrupper som har genomgått en MR-undersökning. I 

studien deltog 64 patienter. Den första gruppen fick basal information om undersökningen, 

medan den andra gruppen fick en mer detaljerad information. I den detaljerade informationen 

ingick ett besök där patienten fick se undersökningsrummet och utrustningen samt lyssna på 

musik och testa larmet. I rummet fanns det också en väggklocka som patienten informerades 

om, för att kunna se tiden under undersökningen. I studien analyserade forskarna 

frågeformulären där patienterna besvarade sin ångestnivå med hjälp av en STAI-skala. 

Resultatet visade att den andra gruppen hade lägre ångestnivå efter MR-undersökningen 

jämfört med den första gruppen (25). 

En studie av Thorpe et al. visar att information till patienten kan reducera ångest och 

klaustrofobi inför MR-undersökningen. Patienterna fick ett frågeformulär där de besvarade sin 

ångestnivå med hjälp av en STAI-skala. Svaren analyserades sedan av forskarna. Genom 

kunskap om att patienten lider av klaustrofobi, kan patienten få en informationsbroschyr 

hemskickad med mer detaljerad information av undersökningen. Detta har stor betydelse för 

de patienter som lider av ångest och klaustrofobi (26). 
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En studie av Törnqvist et al. beskriver också att mer detaljerad information ska ges till 

patienter som lider av ångest och oro inför en MR-undersökning. Genom att intervjua 

patienten före och efter undersökningen, kom de fram till att röntgensjuksköterskan ska ge 

detaljerad information till patienten inför MR-undersökningen. Detta medförde att patienten 

blev mindre orolig. Röntgensjuksköterskan skulle dessutom ha kontakt med patienten under 

undersökningen genom att ge stöd och informera om undersökningen. Även detta hade stor 

betydelse för patienten (23). 

Kommunikation 

En studie av Booth et al. beskriver i sin studie fem olika typer av konversationer mellan en 

röntgensjuksköterska och patienten. Namnen på de olika konversationerna är Controlling 

Parent, Nurturing Parent, Adult, Free Child och Adapted Child. De olika konversationerna 

kan vara bra för en röntgensjuksköterska att använda i samtalet med en patient. Med bra 

kommunikation kan röntgensjuksköterskan anpassa sig till alla undersökningar och till varje 

individ (27). 

Controlling Parent: Innebär att för röntgensjuksköterskan koncentrera sig på den tekniska 

delen av röntgenundersökningen. Röntgensjuksköterskan styr konversationen genom att 

samtalen var så kortfattade att patienten inte kunde ställa motfrågor. Röntgensjuksköterskan 

ska undvika ögonkontakt med patienten (27). 

Nurturing Parent: Innebära att röntgensjuksköterskan presenterar sig för patienten och 

berättar mer om undersökningen. Exempelvis får patienten veta mer detaljerat hur den ska 

ligga under undersökningen. När personalen får bra bilder uppmuntras patienten genom 

positiva ord som ”bra gjort”. Röntgensjuksköterskan har även en social konversation med 

patienten som inte handlar om undersökning utan om patientens liv (27). 

Adult: Betyder att röntgensjuksköterskan ska ha fokus på informationen, till exempel att 

informationen är tydlig och korrekt. Det är viktigt att patienten har förstått allt som 

röntgensjuksköterskan har informerat om. Röntgensjuksköterskan ska även kontrollera om 

patienten har förstått informationen (27).  

Free Child: Betyder att röntgensjuksköterskan ska vara vänlig och ha en vänskaplig 

samtalston. Beteendet ska vara lättsamt och humoristiskt, till exempel när de tala om 

undersökningsrummet och olika saker i rummet samt om röntgensjuksköterskan och 
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patienten. På så viss kunde röntgensjuksköterskan och patienten få en avslappnad relation 

med varandra (27).  

Adapted Child: Handlar mer om den tekniska delen av undersökningen. 

Röntgensjuksköterskan ska uppvisa brist på självförtroende och ha bråttom med 

undersökningen. Det fanns även motvilja att engagera patienten till samtal (27). 

En studie av Mackenzie et al. beskriver även att röntgensjuksköterskors kommunikation med 

patienten är viktig, så att patienten känner sig väl bemött inför undersökningen. Genom en bra 

kommunikation med patienten kan han eller hon känna sig trygg, vilket underlättar i samband 

med MR-undersökningen. Resultatet kom de fram till med hjälp av frågeformulär som 

patienten skulle bedöma röntgensjuksköterskan kommunikation och bemötande under MR-

undersökningen.  Det visade sig att patienten uppskattade kommunikation och bemötandet 

hos röntgensjuksköterskan, på så viss kände patienten trygghet under MR-undersökningen 

(22). 

Bemötande 

En studie av Lang et al. bygger på att röntgenpersonalen fick utbildning om bemötande av 

patienter. Syftet med utbildningen var att minska patientens oro och ångest inför en MR-

undersökning. Utbildningen gick ut på att visa hur en röntgensjuksköterska kan skapa 

förtroende hos patienten genom sitt bemötande. Röntgensjuksköterskan ska även kunna 

bedöma patientens tillstånd och på så vis kunna läsa av patientens oro. Röntgensjuksköterskan 

ska också undvika negativa ord såsom smärta, panikknapp och dåligt inför MR-

undersökningen. Dessa ord ska i stället ersättas med positiva och neutrala ord. Forskarna kom 

fram till att ett bra patientbemötande medförde att patientens ångest minskade inför 

undersökningen. Av resultatet framgick även att patientbemötande utbildningen var en 

lämplig metod som röntgensjuksköterskan ska använda sig av inför patienter med oro och 

ångest inför en MR-undersökning (28). 

En studie gjord av Andersson et al. beskriver röntgensjuksköterskans olika händelser som de 

skulle beskriva i samband med en radiologisk undersökning. Röntgensjuksköterskorna skulle 

berätta med egna ord om olika undersökningar med patienter som de har varit med om eller 

sett. Det var 14 röntgensjuksköterskor som deltog i studien. Studien undersökte direkta och 

indirekta patientrelaterad kompetensområden som röntgensjuksköterska arbeta med. 

Resultatet av studien visar att röntgensjuksköterskans kompetens kan underlätta eller försvåra 
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omvårdnaden för patienten. Som exempelvis att röntgensjuksköterskan är bättre med tekniska 

delen, men är inte lika bra med omvårdnadsdelen hos patienten. Därför krävs det att 

röntgensjuksköterskan kan utföra båda delarna professionellt så att patienten får en god 

omvårdnad. Det är därmed viktigt att bemöta patienten på ett vänligt sätt och anpassa sig efter 

hans eller hennes behov (29). 

4 DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är baserad på vetenskapliga artiklar som söktes på databaserna Pubmed 

och CINHAL. Modellen som användes för uppsatsarbete är ifrån hur en litteraturstudie skrivs 

enligt av Forsberg och Willman. Artiklarna som skulle var med i uppsatsen skulle handla om 

patientens upplevelser före, under och efter en MR-undersökning, med inriktning på ångest, 

rädsla information, kommunikation och bemötande i samband med MR-undersökning. 

Författaren till uppsatsen valde att utföra en artikelsökning på både PubMed och CINAHL för 

att få en bredare sökning. Om författaren hade använt begränsningar och andra MeSH termer 

samt andra sökord så hade det möjligen sett annorlunda ut. Korrigering av sökord gjordes ett 

fåtal gånger för att få ett korrekt sökord, då det är väsentligt för att finna relevanta artiklar. 

Uppsatsen innehåller både kvantitativa och kvalitativa studier, för att få en bättre helhetsbild 

av patientupplevelser i förhållande till undersökningen. 

Alla artiklar kvalitégranskades och analyserades och sorterades, för att få bort irrelevanta 

artiklar som ej skulle vara med i uppsatsen ansågs att de kunde ge felbedömning. Det var även 

viktigt att alla artiklar hade etiskt godkännande. Artiklar som inte var relevanta för 

uppsatsarbete exkluderades. Även artiklar som hade brister på vetenskapligt forskning 

sorterades bort (19, 20).  Alla artiklar försökte ses med så opartisk synsätt som möjligt. 

Eftersom att uppsatsen är skriven av en enskild individ kan det ha bidragit till en oavsiktlig 

subjektiv bedömning vid bearbetning av materialet. 
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4.1.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att beskriva patientens upplevelser före, under och efter en MR-

undersökning samt hur röntgensjuksköterskan informerar, kommunicerar och bemöter 

patienten. 

En studie av Mackenzie et al. visar att patienter som är oroliga inför undersökningen var extra 

oroliga under undersökningen. Detta medförde att dessa patienter var mer rörliga under 

undersökningen. Denna ökade rörlighet ger sämre bilder. Det är därför viktigt att informera 

tillräckligt till patienten.  Även en studie av Törnqvist et al. visar att en detaljerad information 

ska ges till patienter som lider av ångest och oro inför MR-undersökningen. Detta kan leda till 

att patientens känsla av oro och panik kan minska inför MR-undersökningen. Allt detta kan i 

sin tur leda till att patienterna med ångest minskar och att bilderna blir av bättre kvalité genom 

mindre rörelse (22, 23).    

En studie av Katz et al. beskriver att 37 % av patienter upplever ångest i samband med en 

MR-undersökning. Patienterna upplevde att det var jobbigt att vara inne i tunneln och höra det 

karakteristiska ljudet som den ger ifrån sig (21). Även en studie av Törnqvist et al. påvisar att 

patienterna som skulle genomgå en MR-undersökning upplevde att de befann sig i en annan 

värld på grund av den trånga tunneln. De associerade detta med att befinna sig i en kista, 

vilket bidrog till en hög ångestkänsla (23). Lukins et al. beskriver också att tydlig information 

och ett samspel mellan patienten och röntgenpersonalen kan få patienten att känna sig trygg. 

Genom att identifiera patienter som lider av ångest, rädsla och oro kan dessa känslor minskas 

genom olika metoder. En metod kan exempelvis vara avslappning, såsom att sätta på musik 

och rekommendera patienten att fantisera om sin favoritresa och tänka på solen, stranden och 

doften av havet. Med hjälp av dessa fantasier upplevde patienten inte det karakteristiska ljudet 

som apparaten ger ifrån sig som obehagligt. Fantasierna medförde också att patienterna 

upplevde att undersökningen gick snabbare. Patienten upplevde dessutom att metoden gav 

sinnesro under undersökningen. På detta sätt kan patienternas känsla av att de befinner sig i en 

kista reduceras (7). Det framgår i röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod att information till 

patienten är viktigt. Hur väl informationen förstås av patienten påverkas av hur patienten blir 

bemött. Patienter som bemöts väl kan lättare ta till sig informationen. En studie av Bolejko et 

al. visar även att patienterna som fått detaljerad information om undersökningen och även att 

de kunde avbryta undersökningen kände sig bättre till mods. Detta medförde att patienterna 

kände att de hade kontroll över situationen och upplevde mindre ångest (8). 
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En studie av Mackenzie et al. redogör att undersökning av nedre delen av kroppen, 

exempelvis benen, bidrog till lägre ångestnivå (22). En studie av Thorpe et al. visar motsatsen 

att det inte alls var någon skillnad om huvudet eller fötterna går in först i MR-apparaten (26). 

En studie av Andersson et al. visar att när röntgenpersonalen var med i undersökningsrummet 

upplevde patienten trygghet inför undersökningen. Genom att patienterna informerades om att 

det finns en larmklocka och att de gav stöd i undersökningsrummet, kände patienten lättnad 

och trygghet (29).  Teori faktor 5 som beskriver (förtroendefull och hjälpsam relation mellan 

patienten och sjuksköterskan) framgår det att genom att lyssna på patienten och ge stöd under 

undersökningen, kan patienten känna välbehag inom sjukhusmiljön (18). Det kan leda till att 

röntgensjuksköterskan kan lägga sin vikt på omvårdnadsdelen så att patienten får 

omvårdnaden som behövs, så att patienten kan utföra MR-undersökningen. Genom detta sätt 

kan patienten känna sig väl bemött under undersökningen. Genom en god kommunikation och 

information kan patienten få en bra omvårdnad och patientens obehag lindras. Det kan leda 

till att patienten känner att röntgensjuksköterskan är med i varje steg som pågår i 

undersökningen. Det kan i sin tur få patienten att känna sig avslappnad och kan utföra 

undersökningen utan att känna att de har ångest. På så vis spelar det ingen större roll om 

patienten förs in med fötterna eller huvudet före.  

En studie av Thorpe et al. framgår det att genom att veta att patienten lider av ångest och 

klaustrofobi ska patienten få hemskickad mer detaljerad information om undersökningen, 

även en muntlig information om undersökningen är viktig för patienten. På så vis ledde det till 

att patienten kände att de fick mer information om undersökningen. Patienten visste mer om 

vad för undersökning det var (26). Även en studie av Törnqvist et al. beskriver att med tydlig 

information till patienten och beskrivning av undersökningen, betydde det mycket för 

patienten som hade ångest. Därför hade det en stor betydelse att patienten fick hemskickad 

med mer detaljerad information om undersökningen. På så sätt kan patienten i förväg 

visualisera sig hur undersökningen går till (23).  

En studie av Grey et al. och Bolejko et al. beskriver i sina studier att patienterna skulle få en 

skriftlig information och muntliga information om MR-undersökningen. Information till 

patienten skulle vara mer detaljerad om undersökningen, hur den går till och säkerheten av 

apparaten, även avslappnings metoder som ska reducerar rädslan och ångesten inför 

undersökningen (8, 25). I studien av Bolejko et al. framkom det även att patienterna hade en 

möjlighet att boka tid och få se apparaten innan undersökningen. Detta sänkte antalet patienter 

med ångest (8). Det som framkommer i båda artiklarna är att en enkla åtgärd, såsom att skriva 
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information på ett enkelt sätt, samt att se apparaten bidrar till ökade oavbrutna 

undersökningar. Informationen som ges till patienten inför MR-undersökningen kan få 

patienten att känna att han eller hon har kontroll över situationen. Därför är det viktigt som en 

röntgensjuksköterska att ta sin tid och förklara till patienten mer om undersökningen. Så att 

patienten inte känner sig spänd under undersökningen och mer avslappnad. En enkel metod 

som inte tar tid, även bra för patienter som har rädsla och oro i samband med MR-

undersökningen. Teori faktor 4 som beskriver (kommunikation som är terapeutiskt) i Watsons 

teori är det viktigt med kommunikation så att patienten känner sig avslappnad. När patienten 

väl känner sig avslappnad, så bidrar det till att patienten känner en trygghet. Denna trygghet 

ligger till grund för att patienten ska kunna bygga en tillit och ett förtroende hos 

röntgensjuksköterskan (18). Detta kan leda till att patienter med ångest i samband med MR-

undersökningen kan minska och oavbrutna undersökningar ökar. 

En studie av Katz et al. visar att patienternas ångest av MR-undersökningen bestod i att de 

inte visste varför de blev kallade till undersökningen, och att de inte fick tillräckligt med 

information av sin remitterade läkare. På så vis ledde det till att patienten blev orolig och 

stressade inför undersökningen. Det är viktigt att ge detaljerad information och förklara för 

patienten varför han eller hon är inkallade för undersökningen, samt hur resultatet talas om för 

patienten (21). Även Bolejko et al. beskriver att patienten upplevde rädsla för MR-

undersökning varför de blev kallade till undersökningen och ett kommande resultat från 

undersökningen (8). En studie av Mackenzie et al. visar att den yngre generationen av 

patienter var mindre oroliga än den äldre generationen av patienter vid MR-undersökning 

(22). Medan Lukins et al. beskriver i sin studie motsatsen att den äldre generationen var 

mindre oroliga än den yngre generationen (7). Enligt Mackenzie et al. så är anledningen att de 

yngre patienterna har fysiska skador medan de äldre ska undersökas för hur sjukdomen har 

utvecklats (22).  I studien av Lukins et al. framgår det inte vad anledning till detta resultat är. 

Men detta kan bero på att de äldre patienterna med stor sannolikhet har en tidigare erfarenhet 

av en MR-undersökning och har en bild och kunskap om hur det kommer att gå till. Eftersom 

dessa patienter har fått kunskap och information så leder detta till att de känner mindre ångest 

i samband med MR-undersökningen.  

En studie av Lang et al. beskriver röntgensjuksköterskans bemötande och kommunikation 

med patienter som ska genomgå en MR-undersökning. Att röntgensjuksköterskan bemöter 

patienten på ett självsäkert sätt, läser av patientens kroppsspråk och använder neutrala ord 

leder till en lägre grad av oavbrutna undersökningar. Teori faktor 3 som beskriver 
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(sjuksköterskans lyhördhet inför andra och sig själv) i Watsons teori är det som sjuksköterska 

viktigt att vara uppmärksam på sina egna känslor, känna sig själv och acceptera sig själv. Allt 

detta är en grund för att kunna underlätta för patienten att våga uttrycka sina känslor utan att 

känna sig otrygg. Detta bidrar till att det utvecklas en lyhördhet inför sjuksköterskan och 

patienten. Det är betydelsefullt att ha en lyhördhet inför sig själv, för då skapas också en 

självsäkerhet hos röntgensjuksköterskan. Detta bidrar till en lägre grad av oavbrutna 

undersökningar (28, 18).  

En studie av Andersson et al. beskriver att det är viktigt att bemöta patienten på ett vänligt sätt 

och anpassa vården efter varje individs behov på bästa möjliga sätt. De beskriver även att en 

röntgensjuksköterska ska kunna hjälpa individen med den högtekniska delen kring 

röntgenapparaten samt med omvårdnadsdelen. Det krävs att röntgensjuksköterska kan utföra 

båda delarna professionellt, så att patienten får en god omvårdnad. Enligt 

röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod är det väsentligt att ge förberedande information till 

patienten inför undersökningar och behandlingar, eftersom detta kan lindra patientens obehag. 

Det kan även skapas en trygghet hos patienten då röntgensjuksköterskan visar sin vilja att 

hjälpa, såsom Watson behandlar i faktor 4 och 5. Watson tar också upp vikten av att det ska 

finnas en förtroendefull och hjälpsam relation mellan patienten och sjuksköterskan. Detta 

ligger till grund för att patienten kan känna tillit och på så sätt uttrycka sig fritt med både 

negativa och positiva känslor (29, 16, 18).   

En studie av Booth et al. har kommit fram till att en god kommunikation med patienten är 

viktigt. Det mest effektiva kommunikationssättet var Nurturing Parent, då 

röntgensjuksköterskan presenterades sig och berättade mer detaljerat om undersökningen. När 

detta resonemang kopplas samman med den yrkesetiska koden, framkommer det att med en 

god kommunikation respekteras och bevaras patientens integritet och värdighet. En 

röntgensjuksköterska kan arbeta utifrån Watsons faktorer som är 3, 4 och 5 och den 

yrkesetiska koden, för att minska patientens ångest och rädsla inför en MR-undersökning. 

Röntgensjuksköterskans sätt att informera, kommunicera och bemöta patienten kan medföra 

att det skapas trygghet och tillit hos patienten inför en MR-undersökning. Dessutom ska 

röntgensjuksköterskan tänka på information, kommunikation och bemötande, för att 

patientens ångest och rädsla inför en MR-undersökning ska minska (27, 16, 18). 
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5 SLUTSATS 

Studierna visar att patienters ångest och rädsla inför en MR-undersökning kan reduceras med 

hjälp av bra information, kommunikation och bemötande till patienterna. Med tydlig skriftlig 

och muntlig information om hur MR-undersökningen går till, kan patienten få en helhetsbild 

av undersökningen. Röntgensjuksköterskan ska bemöta patienten på ett vänligt sätt och 

anpassa sig efter hans eller hennes behov, så att patienten känner sig trygg. Genom bra 

kommunikation kan patienten känna lättnad och uttrycka sina känslor i samband med MR-

undersökningen. Även en god omvårdnad till patienterna är viktigt, eftersom detta leder till att 

patienterna känner tillit till röntgensjuksköterskan.  
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Bilaga 1  

Författare, 

År, Land 

Syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Katz R-C, 

Wilson L, 

Frazer N. 

(1994). 

USA 

 

Syftet med studien 
var att bedöma 
patientens 
känslomässiga 
rektioner för och 
efter MR 
undersökning samt 
att identifiera 
faktorer som kan 
bidra till deras 
stress. 

Kvantitativ 
Frågeformulä
r före och 
efter 
underökning.

n=41 (1) 
28 Kvinnor 
12 män 

Resultatet visade 
att patienternas 
jobbigaste 
upplevelse var att 
gå in i tunneln, och 
det karakteristiska 
ljudet som denna 
ger ifrån upplevdes 
som en obehaglig 
känsla. De mest 
skrämmande 
upplevelserna för 
patienterna var 
rädslan över varför 
de blev kallade till 
undersökningen. 
Det bidrog till mer 
ångest. Patienterna 
tyckte även att det 
var obekvämt att 
ligga still och inte 
kunna röra på sig 
under en längre tid. 
Vissa klagade även 
på temperaturen i 
apparaten. 

Medel 
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R. 

Mackenzie, 

C. Sims, R. 

G. Owens 

and A. K. 

Dixon 

(1995) 

England 

 

Syftet med studie 
var att beskriver 
patientens 
subjektiva 
upplevelser före och 
efter MR-
undersökning. 
Undersökningen 
gick ut på att 
identifiera de 
patienter som 
upplevde rädsla och 
obehag. 

Kvantitativ 
Enkät före 
och efter 
undersökning
. 

n= 500  
262 kvinnor 
238 män 

Resultatet visade 
att patienterna fick 
frågeformulär 
innan MR-
undersökningen 
och efter 
undersökningen. 
Det visade sig att 
patienter som var 
oroliga och hade 
ångest innan 
undersökningen. Så 
var dem också 
oroliga efter 
undersökningen. 
Studien visade 
också att kvinnorna 
var mer oroliga än 
män både före och 
efter 
undersökningen. 

Medel 

Törnqvist E, 

Månsson Å, 

Larsson E, 

Hallström I. 

(2006). 

Sverige 

 

Syftet med denna 
studie var att 
klarlägga patientens 
erfarenheter under 
MR-undersökning. 

Kvalitativ 
Intervju efter 
undersökning
. 

n=20 (1) 
12 kvinnor 
7 män 

Resultatet visade att 
patienterna som 
upplevde ångest 
kände att de befann 
sig i en annan värld 
på grund av den 
trånga tunneln. 
Patienterna 
associerade den 
trånga tunneln med 
att de befann sig i en 
kista eller 
rymdkapsel. Dessa 
känslomässiga 
upplevelser bidrog 
till att patienterna 
fick andnöd, hög 
puls, rädsla, yrsel, 
det bidrog till en hög 
ångestkänsla. 

Hög 
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Eshed I, 

Christian E, 

MD. 

Althoff, 

MD, Bernd 

Hamm, MD, 

and Kay-

Geert A. 

Hermann, 

MD(2007) 

Tyskland 

 

Syftet med studien 
var att utvärdera 
avslutade MR-
undersökningar 
relaterade till 
klaustrofobi. 

Kvantitativ 
Enkät före 
och efter 
undersökning

n=4 821 
2585 
kvinnor 
2236 män 

Resultatet visade att 
kvinnor upplever mer 
klaustrofobi än män. 
Olika kroppsdelar 
hade även en stor 
påverkan av 
patienten. 

Hög 

Grey S-j, 

Price G, 

Mathews 

A.(2000) 

England 

 

Syftet med studien 
var att mäta 
ångesten före och 
efter MR-
undersökning. Med 
basal information 
och detaljerad 
information inför 
MR. 

Kvalitativ 
Frågeformulä
r före och 
efter 
undersökning 
och även 
intervju före 
undersökning
. 
 

n=64 
42 kvinnor 
22 män 

Resultatet visade att 
forskarna kom fram 
till att det fanns 
skillnad i oro mellan  
grupperna före och 
efter MR-
undersökningen. 

Medel 

Thorpe S, 

Salkovskis 

P-M, Dittner

A. (2008) 

England 

 

Syften är vilka 
faktorer som spelar 
roll till klaustrofobi. 

Kvantitativ 
Frågeformulä
r före och 
efter 
undersökning
. 

n=130 (30) 
57 kvinnor 
43 män 

Resultatet visade att 
genom att identifiera 
patientens 
klaustrofobi kan 
patienten få 
hemskickade en 
informationsbroschyr 
om undersökningen 
med mer detaljerad 
information om hur 
den går till och om 
säkerheten av 
apparten. 

Hög 
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Booth L. 

(2008) 

England 

 

Syftet med studien 
var att förbättra 
kommunikation 
med patienten. 

Kvalitativ 
Intervju före 
och efter 
undersökning
. 

n=12 
8 kvinnor 
4 män 

Resultatet visade att 
för att det ska bli god 
kommunikation 
mellan patienten, ska 
röntgensjuksköterska
n kunna anpassa sig 
till varje patienten. 

Medel 

Lang E-V, 

Ward C, 

Laser E. 

(2010) 

USA 

 

 

Syftet med studien 
var att utbilda 
röntgensjukskötorsk
or med patient 
bemötande, för att 
minska antal icke 
genomförda MR-
undersökning. 

Randomisera
d kontrollerad 
studie (RDT).

n=7 008 
Fanns ingen 
information 
om kön i 
artikeln 

Resultatet visade att 
patientbemötande 
medförde att 
patientens ångest 
minskade inför 
undersökningen. 

Hög 

Andersson 

B-T, 

Fridlund B, 

Elgan C, 

Axelsson Å-

B (2007) 

Sweden 

 

Syftet med studien 
var att beskriva 
röntgensjukskötersk
an olika händelser 
som de påträffade i 
radiologisk 
undersökning. De 
ville att dem skulle 
beskriv dessa 
händelser. 

Kvalitativ 
Intervju efter 
undersökning
. 

n=14 
10 kvinnor 
4 män 

Resultatet av studien 
visar att det är viktigt 
att bemöta patienten 
på ett vänligt sätt och 
anpassa sig efter hans 
eller hennes behov. 
Som en 
röntgensjuksköterska 
kan det vara svårt att 
hjälpa individen både 
med 
omvårdnadsdelen 
och med den 
högtekniska delen 
med 
röntgenapparaten. 
Därför krävs det att 
röntgensjuksköterska
n kan utföra båda 
delarna professionellt 
så att patienten får en 
god omvårdnad. 

Hög 
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