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Sammanfattning 

Bakgrund: Ett sjukhus i mellersta Sverige utför samordnade undersökningar i 
samband med när barnet behöver sövas inför en magnetisk resonanstomografi (MR) 
undersökning. Detta koordineras och bokas av en röntgensjuksköterska som därefter 
skickar ut en kallelse till patienten.  
Syfte: Att belysa hur föräldrar upplever att flera olika undersökningar utförs på 
deras barn i samband med sövning vid MR-undersökning.	
Metod: Studien har en kvalitativ ansats där enskilda intervjuer med föräldrarna har 
skett. Urvalet för studien bestod av åtta föräldrar vars barn blev sövda inför en MR-
undersökning där fler andra undersökningar gjordes vid samma tillfälle.	
Resultat: Informanterna var helt eniga om att de samordnade undersökningarna 
var något positivt. En viktig aspekt som många av informanterna nämnde var 
bemötandet från vårdpersonalen vilket majoriteten var nöjda med. Mindre nöjda var 
några informanter kring informationen angående MR.	
Slutsats: Generellt är föräldrarna nöjda med samordnade undersökningar. Ett 
informationsbrev kring hur MR-undersökningen utförs kan skickas med i kallelsen 
för att förbereda båda barn och föräldrar. 
	

Nyckelord: Uppfattningar, röntgenavdelningen, information	 	



	

Summary 

The parents experience of coordinated examinations in conjunction with 
magnetic resonance tomography examination  
 
Background: A hosptial in the middle of Sweden perform coordinated 
examinations in conjunction with magnetic resonance tomography (MRT) 
examination, where the children needs to be anesthetized.  
Purpose: To illustrate how parents experience several different examinations 
performed on their child during anesthesia at MRT.	
Method: This study has a qualitative approach, in which individual interviews have 
been performed with eight different parents. The primary focus of this study has been 
the parents’ expericenes of the MRT of their child where other examinations during 
the same anesthetization have been performed. 	
Results: The informants were in agreement that the coordination examinations was 
percieved as something positive. Also, one important aspect expressed by some 
informants was the satifaction of how they were treated by healthcare staff. The 
informants were less satisfied with the information regarding MRT.	
Conclusion: In general, parents are satisfied with coordinated examinations. A 
letter with information on how MRT examinations are conducted may be sent in 
advance to prepare children and parents. 
 
Keyword: Perceptions, radiology department, information 
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Inledning 
Det är få studier som belyser föräldrarnas upplevelser när deras barn behöver sövas 
för att kunna genomföra olika undersökningar (1). Det är ännu färre studier som 
belyser föräldrarnas upplevelser när barnet sövs för att genomgå en magnetisk 
resonanstomografi (MR-) undersökning och under den sövningen även får andra 
undersökningar från andra professioner genomförda (2). Röntgensjuksköterskan 
möter barn med olika vårdbehov i olika åldrar och allt sker under en kort tid på 
avdelningen (3). Det är viktigt att röntgensjuksköterskan och andra professioner som 
kommer till röntgenavdelningen, exempelvis anestesin, ser hela familjen när barnet 
är patienten. Det är viktigt att ge det stöd som både barn och föräldrar behöver samt 
ha förståelse över deras situation och ge anpassad information som hela familjen 
förstår (1).  

Bakgrund 

Radiografi 
Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som är ett tvärvetenskapligt 
kunskapsområde. Omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och 
medicin är fyra områden som röntgensjuksköterskan inhämtar kunskap ifrån och 
tillämpar i professionen (3). 
 
Röntgen har tidigt varit ledande inom vården gällande den tekniska utvecklingen och 
idag är röntgenavdelningar de som använder mest avancerad teknik (4). Den 
professionella utvecklingen har påverkats av efterfrågan på kompetens inom 
diagnostisk radiologi. Det har lett till att personalen på röntgen har blivit mer 
självständiga samt gett en ökad kunskap kring den tekniska utrustningen bland 
personalen (5).	
 
Patienterna, som är i alla åldrar och med olika vårdbehov, kommer till 
röntgenavdelningen där mötena med röntgensjuksköterskan sker under kort tid och 
specifika förhållanden. Undersökningarna och behandlingarna kännetecknas av det 
metodologiska och teknologiska genomförandet (3). 
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Inom radiografin är den centrala kunskapen planering, genomförande och 
utvärdering av de undersökningar och/eller behandlingar som sker genom att 
bedöma bildkvalitet, stråldos och strålsäkerhet. En viktig grundläggande kunskap hos 
radiografin är patientsäkerheten. Med det menas att det sker en samverkan mellan 
patienten och röntgensjuksköterskan där behovet samt förutsättningar att genomföra 
undersökningen/behandlingen anpassas efter individen (3).   

Röntgensjuksköterskans yrkesroll 
Unikt för röntgensjuksköterskans profession i Skandinavien är genomförandet av 
hela röntgenundersökningen där röntgensjuksköterskan ansvarar för både 
omvårdnaden för patienten samt den tekniska utrustningen (5).  
	
Röntgensjuksköterskan träffar dagligen patienter med olika vårdbehov och åldrar i en 
högteknologisk miljö. Många av patienterna som behöver röntgas är barn där det är 
av stor vikt att rätt anpassad information ges till både dem och förädlarna för att 
kunna utföra undersökningen på smidigast och tryggast sätt. Under den korta tid 
som röntgensjuksköterskan träffar patienten är bemötandet av största vikt för att 
patienten ska kunna känna trygghet och tillit under hela undersökningen (6). 	
  
I mötet med patienten ansvarar röntgensjuksköterskan för att patienten känner sig 
respekterad, hörd och får den information som just den enskilde patienten behöver. 
Att skydda patientens integritet och värdighet genom undersökningen är viktig, vilket 
röntgensjuksköterskan alltid bör sträva efter att uppnå (6). Genom att även låta 
patienten vara delaktig i undersökningen ökar samarbetet mellan patienten och 
röntgensjuksköterskan vilket behövs för att kunna få optimala bilder. Genom att låta 
patienten känna att den är i fokus jobbar röntgensjuksköterskan mot 
personcentrerad vård (4).	
  
I bildtagningen jobbar röntgensjuksköterskan efter ALARA-principen (As Low As 
Reasonably Achievable) som är en internationell strålskyddsprincip. Den eftersträvar 
att all bestrålning som används mot människor ska hållas så låg som möjligt (7).  Vid 
MR-undersökningar används ingen joniserad strålning, dock finns det andra 
säkerhetsaspekter som röntgensjuksköterskan måste jobba efter. Det starka 
magnetfältet gör att inga metallföremål får vara i rummet då de blir projektiler som 
skadar allt i dess väg (9).  
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Magnetisk resonanstomografi 
Sedan början av 1980-talet har MR, på grund av sin goda förmåga att framställa 
mjukvävnadskontrast i hela kroppen, blivit en av den mer utnyttjande modaliteten 
inom den medicinska bilddiagnostiken (8). Med hjälp av en stark magnet, ett sändar-
/mottagarsystem för att ta emot radiovågor, ett gradientsystem för att koda in 
signalen på rätt plats i bilden samt ett datorsystem omvandlas signalerna till en bild. 
MR-kameran framställer bilder utan att använda joniserad strålning och har inga 
påvisade biologiska effekter, vilket är en fördel när barn behöver undersökas. De 
modaliteter som använder joniserad strålning kan ge hälsoskadliga effekter vilket är 
en nackdel om barn ofta kommer på undersökningar (7,8, 9).   

En mätbar signal krävs för att framställa bilder och vid MR består signalen av 
radiovågor från väteatomernas kärnor (väteprotonen) (9). Väteprotoner finns i ett 
stort antal i kroppen och de kan liknas vid ”små magneter”. De ”små magneterna” är 
vanligtvis slumpmässigt riktade dock när när ett yttre magnetfält läggs på börjar de 
precisera runt sin egen axel. Frekvensen med vilket detta sker kallas 
resonansfrekvensen eller Larmor-frekvensen och är proportionerlig mot 
magnetfältets styrka. Med hjälp av en radiofrekvent puls (RF-puls) exciteras 
väteprotonerna. När RF-plusen stängs av återgår väteatomerna till sin ursprungliga, 
lägre, energinivå. Då avges den extra energi de tagit upp ifrån RF-pulsen och denna 
överskottsenergi/signal tar en mottagare i MR-kameran emot. Signaler som mäts upp 
under de upprepade excitationer och mätningar som sker under undersökning kodas 
sedan in i k-space. En matematisk process kallad Fouriertransform omvandlar sedan 
signalerna till 2D eller 3D bilder (8, 9).  

MR-kamerans kraftiga magnetfält gör att det behövs säkerhetsrutiner som ska följas 
av patient, personal och vid användande av utrustning som efterföljs vid en 
undersökning (8). Den största säkerhetsrisken gällande MR-undersökningar är 
magnetiska föremål som kan komma att röra på sig inne i undersökningsrummet. 
Det starka magnetfältet drar till sig de magnetiska föremålen och de kan bli livsfarliga 
projektiler som kan skada både patienten, personalen samt MR-kameran. Patienter 
med inopererade magnetiska implantat eller främmande metallföremål kan inte 
genomföra en MR-undersökning. Metallerna kan rubbas av det starka magnetfältet 
och skada kringliggande vävnader (9). 
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Barn och magnetisk resonanstomografi  
En vanlig bilddiagnostik som används för barn är MR då den inte avger någon 
joniserad strålning. För barn kan det vara krävande att behöva ligga stilla under en 
längre tid i den trånga tunneln samt utsättas för det bullriga ljudet som uppstår 
under bildtagningen (10). Även den obekanta miljön med många nya ansikten kan 
göra att yngre barn känner en stark oro och inte klarar av att samarbeta (11).	
 
På grund av detta genomförs undersökningarna av barn under sövning. (10). Detta 
gör att barnet ligger helt stilla under bildtagningen vilket ger en god bilddiagnostik 
utan några rörelseartefakter (12).  
 
Oftast är det barn mellan 3 månader och 12 år som får anestesi, där framför allt de 
barn som är yngre än 6 år vanligtvis får narkos (10, 11). Detta för att minska risken 
för rörelseartefakter vilket ger felaktig datainsamling och därmed ofullständiga bilder 
(12). Äldre barn och tonåringar kan hantera MR-undersökningen lättare, dock kan de 
barn som har klaustrofobi uppleva det svårare att genomföra undersökningen (11). 
Det som påverkar om barnet behöver narkos är åldern, negativa minnen från tidigare 
undersökningar samt eventuella funktionsnedsättningar (10). Även barn och 
ungdomar med särskilda behov där det finns någon form av funktionsnedsättning, 
svårt sjuka barn eller med en stor rädsla inför MR-undersökningen sövs i regel. De 
barn har ofta flera olika typer av undersökningar som de ska genomföra under en viss 
tid som sammanfaller tätt inpå varandra. Istället för att låta de här barnen sövas mer 
än en gång tillåts andra professioner komma in och göra deras undersökningar efter 
att MR-undersökning är klar. De vanligast förekommande samordnade 
undersökningar är bland annat undersökningar av ögon, öron samt undersökning av 
tänderna. Att genomföra andra undersökningar efter bildtagningen är klar bygger på 
ett nära samarbete mellan de olika avdelningarna och professionerna (2). 	

Anestesi 
Termen anestesi kommer ifrån latinet och betyder utan känsel. Under anestesin kan 
terapeutiska och kirurgiska ingrepp genomföras utan obehag eller smärta för 
patienten. Varje anestesi planeras och genomförs individuellt med hänsyn till bland 
annat patientens allmäntillstånd, ålder samt ingreppets art. Särskilt höga krav ställs 
på anestesipersonalen när det gäller små barn samt skadade patienter där 
personalens kunskap, erfarenhet och omdöme spelar en viktig roll (13). 
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Hur djupt en patient kommer att sova på en given mängd anestesifarmaka kan inte 
exakt förutsägas av anestesipersonalen då de individuella variationerna är stora. Det 
är därför viktigt att patientens narkosdjup bedöms under anestesin genom att 
personalen kliniskt observerar effekten av den tillförda farmakan. Det som bedöms är 
framför allt cirkulations-, andnings- och muskelpåverkan samt patientens 
ögonreflexer (14).  Det finns alltid risker med att använda anestesi för att genomföra 
undersökningar (10). Andningsdepression, andningsuppehåll och hypotension är när 
några av de risker som kan uppkomma under anestesin (15).  
 
Vissa undersökningar, som MR, kräver ibland sedering eller narkos hos patienten. Då 
undersökningen kräver att patienten ligger helt still under bildtagningen kan detta 
vara enormt påfrestande i vaket tillstånd- speciellt hos barn. De barn som får anestesi 
vid MR-undersökningar kräver noggrann övervakning. Därmed finns det krav på att 
narkosutrustningen är anpassad för att vara inne i samma rum som MR-kameran 
(16).  	

Familjecentrerad vård 
Föräldrars närvaro och engagemang i omvårdnaden har det rapporterats om i 
årtionden då det har bevisats ge positivt välbefinnande för barn och föräldrar. De 
erfarenheterna ger djupare förståelse gällande vård av barn där föräldrar spelar en 
viktig roll för att kunna ge en framgångsrik familjecentrerade vård (17). 
Familjecentrerad vård där föräldrarna känner sig involverade och där barnets känslor 
och tankar ligger i fokus borde vara ett förhållningssätt som alla sjukhus arbetade 
utefter. Medbestämmande och delaktighet ingår i de etiska principer som 
sjukvårdspersonalen ska försöka tillämpa i arbetet med barn och vuxna (18).  
 
När det gäller vård av barn på sjukhus är det vårdpersonalen som innehar den 
medicinska kunskapen. Däremot är det föräldrarna till barnet som är experter 
gällande barnets tankar, känslor och olika beteenden (18). Att kunna ge föräldrarna 
olika grader av delaktighet och beslutsfattande varierar bland vårdgrupper (17). Dock 
kan även små beslut och känslan av att själv få bestämma över de enklaste moment 
betyda mycket för barnet och föräldrarna. Att som förälder få bli insläppt i 
diskussioner kring barnets behandling och hur den på enklast sätt går att genomföras 
kan vara avgörande för föräldrarnas och barnets upplevelser kring vården. Dessutom 
kan det vara av stor betydelse för barnet att föräldrarna är med i hela processen. De 
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kan prata med barnet och förklara flera gånger vad som kommer att ske och genom 

detta förbereda barnet (18).  	

Samordnade undersökningar 
På ett sjukhus i mellersta Sverige genomförs samordnade undersökningar vid 
sövning av barn där MR-undersökningar skall genomföras. De samordnade 
undersökningarna kräver bra kommunikation mellan de olika 
avdelningarna/professionerna samt ett nära samarbete där barnets bästa är i fokus 
(2).   
 
När ett barn ska genomgå samordnade undersökningar i samband med en MR-
undersökning där sövning krävs, görs det en bedömning av remitterande läkare. Den 
remitterande läkaren tar i sin tur kontakt med den röntgensjuksköterska som är 
koordinator för undersökningar där läkaren beskriver behovet av samordnade 
undersökningar. Därefter bokas MR-undersökningen in av röntgensjuksköterskan 
som i sin tur tar kontakt med barnavdelningen och berättar om patientbokningen för 
samordning av undersökningar i samband med MR-undersökningen (2).   
 
Sjuksköterskan på barnavdelningen tar kontakt med de aktuella avdelningarna som 
ska utföra undersökningar på den specifika patienten, för att boka in dem i de 
samordnade undersökningarna. När sjuksköterskan har bokat in de aktuella 
avdelningarnas undersökningar ringer den tillbaka för att bekräfta bokningar till den 
röntgensjuksköterskan som är koordinator och röntgensjuksköterskan gör en notis i 
Radiological Information System (RIS) (2). 
 
På undersökningsdagen tar röntgensjuksköterskan som jobbar kontakt med de andra 
avdelningarna med information om när MR-undersökningen förväntas vara klar. När 
väl barnet är flyttat ut ifrån MR-rummet och in till rummet bredvid tar de andra 
avdelningar vid med sina undersökningar medan barnet fortfarande är sövt. När alla 
olika avdelningar är klara med sina undersökningar flyttas barnet till 
barnuppvakningsavdelningen (BUVA) (2). 

Problemformulering 
Föräldraupplevelsen vid samordnade undersökningar hos barn som blir sövda inför 
MR-undersökning har inte belysts särskilt mycket. Föräldrarnas upplevelser, tankar 
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och känslor kring detta är något som sällan tas upp när barnet är i fokus. Barnet kan 
påverkas av föräldrarnas tankar och känslor inför undersökningarna och därmed ta 
efter dem. Detta är en efterfrågad studie ifrån radiologienheten och anestesienheten 
på det berörda sjukhuset. Mer kunskap om föräldrarnas upplevelser vid samordnade 
undersökningar i samband med barnets MR-undersökning efterfrågas. Författarna 
ville få fram en bild av hur föräldrarna känner kring samordnade undersökningar i 
samband med MR-undersökningen samt om det är något föräldrarna tycker behöver 
förändras eller förbättras. Feedback från föräldrarna kan ge vårdpersonalen fler 
verktyg att jobba med gällande bemötandet av dem och barnen. Den informationen 
skulle eventuellt kunna skapa nya förhållningssätt och rutiner på sjukhus gällande 
bemötandet av föräldrar, vars barn är sjuka och har kontinuerlig kontakt med vården. 
Genom detta skulle vårdpersonalen ha något konkret att jobba med för att kunna 
erbjuda en trygg och individuellt anpassad vård. 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur föräldrar upplever att flera olika undersökningar 
utförs på deras barn i samband med sövning vid magnetisk resonanstomografi.  	

Material och metod 
Studien är utformad efter en kvalitativ design (19) med en induktiv inriktning där 
författarna var förutsättningslösa inom området. Författarna använde manifest 
innehållsanalys när materialet bearbetades (20,21). Studien genomfördes på en 
radiologisk enhet på det berörda sjukhuset med hjälp av semistrukturerade intervjuer 
som innehåller öppna frågor/frågeområden. En intervjuguide användas som ett stöd 
under intervjuerna (22).  

Urval  
Inklusionskriterier för urvalet var föräldrar vars barn genomgick en MR-
undersökning samt hade en eller flera samordnade undersökningar planerade under 
samma sövning. Föräldrarna skulle kunna förstå och göra sig förstådda på svenska. 
Exklusionskriterierna var föräldrar vars barn endast genomförde en MR-
undersökning med eller utan anestesi samt inte hade fler bokade undersökningar 
under anestesin. Föräldrar som inte förstod eller kunde göra sig förstådda på 
svenska. 	
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Datainsamling  
Data samlades in under februari och mars, år 2017, vid det berörda sjukhuset. 
Intervjuerna utfördes individuellt i ett mindre väntrum under tiden barnet 
genomgick MR-undersökningen och bestod av semistrukturerade frågor som utgick 
från en intervjuguide (bilaga 1).  
 
De föräldrar som tillfrågades fick ett informationsbrev (bilaga 2) hemskickat 
tillsammans med barnets kallelse till kommande MR-undersökning. Brevet innehöll 
information gällande studiens syfte och att deras medverkan skulle behandlas 
konfidentiellt. De informerades att deras deltagande i studien var helt frivilligt samt 
att de kunde avbryta sin medverkan utan att behöva ange någon anledning (23). I 
informationsbrevet fanns även ett samtycke till att delta i studien vilket fick skrivas 
under av respektive förälder som ville medverka. Målet var att åtta intervjuer skulle 
genomföras och röntgensjuksköterskan skickade ut brevet till sex barn och av de tolv 
föräldrar var det tio som ville delta.   	
 
Innan studien påbörjades gjordes en pilotintervju för att få en uppfattning om 
frågorna var utformade så de svarade på syftet för studien (22). Gjordes inte detta 
hade författarna behövt justera frågorna, dock gav pilotstudien svar som motsvarade 
syftet. Den testades även i det aktuella väntrummet som intervjuerna var tänkta att 
genomföras i. Det gjordes för att försäkra sig inte var för mycket störningsmoment 
som kunde distrahera eller göra att informanterna inte vågade svara på frågorna. 
Pilotintervjun exkluderas ur resultatet då informanten inte uppfyllde alla 
inklusionskriterier. Den gav författarna möjlighet att träna på att hålla en intervju 
samt att göra en kvalitativ manifest innehållsanalys.  
 
Innan den aktuella undersökningen tillfrågades informanterna antingen av 
röntgensjuksköterskan, som genomförde MR-undersökningen, eller av författarna 
om de ville delta i studien. I den mån det gick frågade främst röntgensjuksköterskan 
informanterna om deltagandet då författarna inte ville tränga sig på eller utsätta 
informanterna för en olustig situation där de kände sig tvingade att medverka. 
Intervjuerna skedde i samband med att barnens MR-undersökning påbörjades och 
informanterna lämnade över informationsbrevet (bilaga 1) där de skrivit på att de gav 
samtyckte att delta i studien. Hade informanterna inte med sig informationsbrevet, 
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men önskade vara med i studien, hade författarna extra som de kunde skriva under. 
Intervjun inleddes med en sammanfattning om studien och dess syfte. I de fall där 
båda informanterna till samma barn ville medverka skedde intervjuerna separat (22). 
 
Till intervjuerna användes teknisk utrustning för inspelning, vilket var röstinspelning 
via mobiltelefon. Papper och penna användes för att kunna skriva ner anteckningar 
under intervjuerna. Efter varje inspelning avidentifierades materialet och endast ett 
nummer skiljde informanterna åt varandra. Varje intervju varade mellan 5-10 
minuter och skedde i väntrummet utanför MR-undersökningsrummet. 	
 
Pubmed och Medline har använts för att söka relevanta artiklar inom ämnet. För att 
hitta artiklarna användes bl.a. sökorden ”magnetic resonance tomography”, ”parents 
experience” samt ”family-centred care”. Författarna använde boolesk operatorerna 
som sökprocess och dess termer AND och OR vid sökning av artiklarna för att få fram 
relevanta artiklar (19). Sökorden ”magnetic resonance tomography” AND ”parents 
experience” är ett exempel på hur sökprocessen användes vid en boolesk operator.  
 
Inklusionskriterier för artiklarna i studien är att de är vetenskapliga och inte är äldre 
än 18 år samt är skrivna på antingen svenska eller engelska. Att artiklar är upp till 18 
år gamla var för att den äldsta var relevant med studiens syfte om föräldrars 
upplevelser. Genom att anpassa tidsintervallet i databasernas sökfunktion sållades de 
äldre artiklarna bort. Exklusionskriterierna var de artiklarna som inte är skrivna på 
svenska eller engelska. 

Dataanalys 
Datamaterialet analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med inriktning 
åt det induktiva hållet då syftet var att beskriva innehållet i texten. Genom att 
fördjupa sig i texten möjliggörs det att ny information inhämtas som tidigare studier 
inte har belyst (24).  
 
Författarna började med att lyssna på det inspelade materialet samt läsa igenom de 
anteckningar som gjordes under intervjuerna. Detta var för att få djupare förståelse i 
vad informanterna berättade och kände, bl. a. genom skratt och irritation, som 
framkom under intervjun. Därefter transkriberades texten för att få en helhetsbild av 
innehållet (25). Efter författarna skrivit ner intervjun jämfördes texten med det 
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inspelade materialet för att kontrollera om texten behövdes korrigeras för att se att 
dem överensstämde (20). 
 
Författarna började identifierade meningsbärande enheter ur texten. När författarna 
var klara med de meningsbärande enheterna placerades de in i analysmallen. 
Därefter påbörjade författarna kondensering av de meningsbärande enheterna utan 
att tappa viktigt innehåll. För att skapa koder abstraherades de kondenserade 
meningsenheterna och koder framhävde en beskrivning av de meningsbärande 
enheterna på en högre nivå. Koderna som kom fram ur abstraktionen av de 
kondenserade meningsenheterna jämfördes på skillnader och likheter för att sedan 
delas in i subkategorier. Ur koderna kom kategorier fram som subkategorierna 
delades in i (20,21).  
 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalysmall 

Meningsenhet	 Kondenserad	
meningsenhet	

Kod		 Subkategori	 Kategori	

… haft det innan… 
inte första gången… 
fungerar väldigt bra 

Gjort det innan 
och fungerat 
bra. 

Fungerar bra Trygghet vid 
samordnade 
undersökningar 

Trygghet vidd 
besök 

Ja, absolut… väldigt 
bra tycker vi… det 
har funkat jättebra. 

Absolut, väldigt 
bra, fungerar 
jättebra. 

Fungerar 
väldigt bra 

Positiv 
upplevelse 

Samordnade 
undersökningar 

 
Transkriberingen av data skedde efter avslutade intervjuer. Efter godkänt arbete 
förstördes transkriberingarna av intervjuerna samt informationsbrevet med 
samtyckesunderskrifterna.	Analysprocessens alla steg granskades kontinuerligt mot 
studiens syfte.	

Etiska överväganden 
För att kunna genomföra studien skickades en ansökan till verksamhetschefen på det 
aktuella sjukhuset där intervjuerna ägde rum.	
 
Författarna jobbade efter de fyra etiska huvudkraven som är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 
informationskravet ska de som tillfrågas att delta i studien få information av 
författarna angående studien, studiens syfte samt det var frivilligt att delta i studien. 
Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i studien har rätt att välja om de vill 
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medverka, där av att samtycke inhämtas innan. Konfidentialitetskravet innebär att 
informantens personuppgifter kommer att förvaras och att endast författarna har 
tillgång till dem. I denna studie har författarna ingen information kring 
informanternas personuppgifter utan endast en underskrift på att de vill delta i 
studien. Nyttjandekravet betyder att den enskilde personens uppgifter endast får 
användas till studien (23). Författarna diskuterade även med handledare om 
Hälsohögskolans etiska egengransking samt signerade den (bilaga 3). Ihop med 
handledaren diskuterades om vilka risker studien kunde medföra. Under 
diskussionen med handledaren reflekterades det kring eventuella risker studien 
kunde komma att medföra. En utav riskerna som togs upp och diskuterades kring var 
ifall informanterna skulle kunna uppleva att det kändes utelämnande och 
integritetshotande att delta. Med detta i åtanke valde författarna att genomföra 
studien trots att det kunde vara integritetshotande, dock var författarna noga med att 
informera informanterna att de kunde avbryta när de ville. Vikten av att få studien 
genomförd var stor för att få förståelse över hur informanterna upplevde samordnade 
undersökningar. 

Resultat 
Det var 4 kvinnor och 4 män som deltog i studien vars barn skulle genomföra en MR-
underökning och i samband med sövningen göra andra sorters undersökningar ex 
ögonundersökning. Intervjuerna skedde i ett avskilt väntrum och varade mellan 5- 10 
minuter. Nedan redovisas urvalet för att kunna uppnå målet med åtta intervjuer 
(tabell 2). Utav de som ingick i bortfallet var det två som tackade nej till att delta i 
studien och de andra två uppfyllde inte inklusionskriterierna där de skulle förstå och 
göra sig förstådda på svenska.  
 
Tabell 2. Urvalsöversikt 

Antal tillfrågade 
föräldrar 

Deltagande 
informanter 

Bortfall Antal deltagande 
kvinnor 

Antal deltagande 
män 

12 8 4 4 4 

 
När transkriberingen var avslutad analyserades materialet med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys som resulterade i tre kategorier: Kunskap från tidigare besök, 
Samordning och Given information. Till varje kategori finns det tre till fyra 
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subkategorier. Från subkategorierna kommer det redovisas citat från de åtta 
informanterna, vars citat kommer numreras med en siffra som är tillhörande 
informanten. 

Trygghet vid besök 
Informanterna gav varierande svar gällande om det var första gången som deras barn 
fick samordnade undersökningar eller om deras barn eller något syskon hade 
genomfört en liknande undersökning tidigare. De informanter som hade varit med 
om de här undersökningarna innan hade kännedom om att de gick att genomföra. De 
föräldrar vars barn fick undersökningen utförd för första gången hade inte fått 
information om detta tidigare. Det skiljde även mellan informanterna hur förberedda 
de var på att barnet skulle sövas och få flera olika undersökningar genomförda, samt 
om de hade några frågor att ställa till personalen.	
 
Otrygghet vid samordnade undersökningar 
De informanter som inte hade någon kännedom om att det var möjligt att genomföra 
samordnade undersökningar var det första gången deras barn genomförde detta. 
Vilket gav dem en otrygghet av det okända.  
 
“Jag visste nog inte att det var självklart…” (informant 4) 
 
” … nej, det visste jag inte innan… ” (informant 7) 
 
”… det kände jag inte till innan.” (informant 8) 
 
Trygghet vid samordnade undersökningar 
De informanter som hade kännedom om samordnade undersökningar hade antingen 
gjort detta tidigare med sitt barn eller hört att det är möjligt vilket gav en trygghet.	
 
” … vart mycket på sjukhus tidigare så har fått lära mig därigenom…” (informant 1) 
 
“Vi först fick reda på det när vi blev inlagda första gången… slå ihop så mycket som 
möjligt… ” (informant 2) 
 
” … det visste jag...” (informant 6) 
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Förberedelser 
Informanterna var olika förberedda på att deras barn skulle bli sövda och få fler olika 
undersökningar utförda under samma sövning. Föräldrarna förberedde även sina 
barn olika för att underlätta inför den kommande undersökningen. 
 
”… försöker förbereda oss väl varje gång... prata mycket med dottern… så hon blir 
förbered.” (informant 5) 
 
”… prata mycket med vår dotter… kollat på filmer på Youtube… äldre och förstår vad 
det handlar om…” (informant 6) 
 
”Personligen så var jag inte jätteförberedd… jag hade inte jättekoll på hur det går 
till…” (informant 8) 
 
Frågor 
Svaren varierade mellan informanterna gällande om de hade haft frågor att ställa till 
personalen. En del informanter ställde inga frågor då det var nytt för dem eller att de 
redan visste vad som skulle hända. De informanter som ställde frågor var nöjda med 
de svar som de fick av vårdpersonalen. 
 
”… generellt så ehh tycker jag man svara på ett fantastiskt sätt.” (informant 2) 
 
” … jag har inte frågat mycket därför jag vet.” (informant 3) 
 
”… bra tycker vi… fick svar på det vi undrade över…” (informant 6) 

Upplevelsen av den givna informationen  
De olika tillvägagångsätten för hur informanterna blivit informerade om 
undersökningarna varierade. Innan undersökningen blev aktuell gav främst 
barnläkaren information till dem gällande att en samordning kunde utföras vid MR. 
Speciellt en barnläkares namn dök upp vid flertalet tillfällen av olika informanter och 
då med en positiv benämning. Utöver informationen som läkaren gett dem fick 
informanterna även hem kallelser från röntgenavdelningen om vad som skulle ske 
vid besöket. 
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Läkarens information 
Informanterna fick vetskap om att samordnade undersökningar kunde göras från 
deras barns läkare. Vissa av informanterna upplevde att de fick en förståelse till 
varför undersökningarna behövdes göra i samband med MR. Upplevelsen från hur 
läkaren informerade informanter varierade från bra till mindre bra. 
 
”… vi har bara fått information om vad som ska göras… från varje läkare…” 
(informant 1) 
 
”… jag tror det var läkaren som sa det… vi gör en MR och vi gör en sån här samtidigt… 
fanns liksom inget alternativ…” (informant 4) 
 
“Det var ju Johan egentligen… barnläkaren… han förklarade ju varför vi skulle göra 
den…” (informant 5) 
 
Information angående samordnade undersökningar  
Några informanter upplevde att de fick bra med information att samordnade 
undersökningar skulle ske i samband med deras barns MR. Andra informanter 
upplevde information som luddig och förstod den inte riktig. 
 
”… fick tillräckligt mycket information att det skulle göras…” (informant 2) 
 
”… varit flummig information och stirrigt just runt det. ” (informant 4) 
 
”… fick reda på att man kunde göra… inte hur det skulle gå till…” (informant 7) 
 
Kallelser 
Informanterna upplevde att informationsbrevet som medföljde kallelsen var bra, en 
informant upplevde att det var mycket papper som skickades hem. 
 
”Vi får hem information i brevlådan…” (informant 1) 
 
”… får hem ett bra informations brev…” (informant 2) 
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”… jag har fått information okej dom skickade till mig ehh mycket papper för 
information…” (informant 3) 

Samordnade undersökningar 
Vare sig det var första gången informantens barn genomgick samordnade 
undersökningar eller om informanternas barn fått det tidigare är de nöjda över lag 
med de samordnade undersökningarna. Många är nöjda och ser positivt på att slippa 
flera läkarbesök samt att inte behöva söva barnen inför varje specifik undersökning. 
Informanterna upplevde även att personalen var lyhörda på barnens behov och inte 
ifrågasatte när informanterna hade något att säga. 
 
Positiv upplevelse 
Informanterna upplevde de samordnade undersökningarna som positivt och smidigt 
då de kunde få alla undersökningarna utförda på samma gång. 
 
”… jag är nöjd med alla, allting på plats, på personal på ehmm kontakten, hanterande, 
information… allting.” (informant 3) 
 
”Ja, absolut… väldigt bra tycker vi… det har funkat jättebra.” (informant 5) 
 
”Jättepositivt… slipper massa läkarbesök… speciellt när de är så små.” (informant 8) 
 
Tidseffektivt  
Att slippa åka på flera olika besök samt att endast behöva söva barnet vid ett tillfälle 
upplevdes som en lättnad bland informanterna. Informanterna upplevde även att en 
grundligare undersökning gjordes när deras barn var sövda vilket inte hade gått att 
genomföra i vaket tillstånd.	
 
”Allting bli gjort på en gång… så det blir ju färre besök… göra en grundlig 
undersökning direkt.” (informant 1) 
 
“Smidigt… slipper åka hit flera gånger… kan göra dom undersökningar man inte kan i 
vaket tillstånd.” (informant 2) 
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”… väldigt smidigt… slipper åka in hit flera gånger… slipper söva flera gånger.” 
(informant 4) 
 
Vårdpersonalens bemötande  
Informanterna upplevde att vårdpersonalen som de mötte på röntgenavdelningen var 
intresserade av att jobba med barn. De var lyhörda för den information som 
informanterna gav gällande sitt barn. Informanterna kände sig väl bemötta av 
vårdpersonalen samt att alla var hjälpsamma gällande omhändertagandet av barnet 
vid undersökningarna. Informanterna upplevde också att vårdpersonalen kände av 
hur barnet fungerade och att de var pålästa innan besöket. En informant upplevde att 
personalen på röntgenavdelningen i Sverige till skillnad mot arabiska länder var bra 
med bemötandet, hanterandet och inte upplevdes lika stressade. 
 
”Ja, jättebra okej dom är jättesnälla okej… finns stor skillnad mellan personal mellan 
arabiska länder… dom jättesnälla här… skillnad i kontakt… personal har i Sverige och 
i Sverige jättesnäll.” (informant 3) 
 
”… jag tycker väl nog att man har bra koll på hur… vad som funkar på honom och vad 
som inte… har man inte så frågar man.” (informant 4) 
 
”… dom lyssnar, dom tar till sig… vi känner oss lugna och barnet blir lugnt…” 
(informant 7) 
 
Förbättringsförslag 
De flesta informanterna upplevde att det inte fanns något att förbättra varken hos 
vårdpersonalen eller med de samordnade undersökningarna. Däremot tog två av 
informanterna upp saker som har generellt att göra med alla undersökningar och kan 
återges som förbättringsförslag. En informant hade ett barn med en diagnos som 
gjorde det svårt för barnet att förstå varför den behövde vara fastande. 
Undersökningstiden var innan lunch och barnet var uppjagad samt hungrig. En 
annan informant var missnöjd över att det inte fanns någon mer information om hur 
MR-undersökningen gick till. Informanten ville ha mer information kring utförandet 
samt när de fick vara med sitt barn och inte. 
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” … den tiden idag var jag inte nöjd med om den tiden… barn fastande jättesvårt.” 
(informant 3) 
 
“Jag tycker nästan att man ska göra fler sådana… tycker det är bra… barnet får ett 
tillfälle där alla prover tas...” (informant 4) 
 
”… förklara lite om hur går MR till… vad man gör… när får vi vara med och inte vara 
med… kan man utveckla mer.” (informant 8) 

Diskussion  

Metoddiskussion  
Författarna ansåg att en kvalitativ ansats var mest lämplig för att få trovärdiga svar 
som kommer ifrån empirin och som även passade bäst med studiens syfte om 
upplevelser. Att designen på studien är kvalitativ med en induktiv inriktning var för 
att det inte fanns några tidigare studier (25) inom föräldrars upplevelser kring 
samordnade undersökningar i samband med MR-undersökning. 
 
Den kvalitativa designen valdes för att den strävar efter att ge förståelse för 
informanternas erfarenheter och upplevelser samt att det sker i den miljön där de 
upplever sina erfarenheter och upplevelser. Vad informanterna har att berätta är i 
fokus för att förstå deras upplevelser, med detta blir mängden informanter mindre än 
vid kvantitativt ansats. Enkätstudier är bra när forskare på kort tid vill få information 
från många informanter vars frågor är ställda på ett konkret sätt (exempel ja/nej, 
aldrig/ibland/ofta) som sedan är kvantifierbart (19). Därmed valdes kvantitativ 
ansats med enkäter bort då författarna inte skulle få lika djupa svar samt att det inte 
går att ställa följdfrågor i enkäter som i intervjuer (20).  
 
Författarna valde främst att använda sökorden ”magnetic resonance tomography”, 
”parents experience” och ”family-centred care” för att de är central inom ämnet för 
studien samt få fram tillförlitlig information. Författarna använde ihop med sökorden 
sedan booleska operatorer, AND och OR, för att få fram relevanta artiklar (19). 
Författarnas önskan var att artiklar inte skulle vara äldre än 10 år, dock är det få 
artiklar som belyser hur föräldrarna upplever när deras barn är sjuka, genomgår 
undersökningar eller olika behandlingar. Författarna fick därför öka spannet till 18 år 
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då artikel som gav relevant information kring föräldrars upplevelser var 18 år gamla. 
Författarna valde att ha med svenska och engelskt skrivna artiklar för att lättare få 
inblick i vad artikeln handlar om samt smalna av inom ämnet MR och barn.  
 
Innan intervjuerna påbörjades gjordes en pilotintervju för att kontrollera upplägget. 
Genom pilotintervjun fick författarna en chans att testa intervjufrågorna för att se om 
de var tydliga eller behövde ändras samt om platsen där intervjuerna skulle äga rum 
var optimalt (22). Hade platsen inte varit optimalt hade författarna fått leta efter ett 
mer avskilt rum, där informanterna kunde känna sig bekväma att berätta deras 
upplevelser. Författarna fick känna på hur det var att hålla en intervju, hur frågorna 
skulle ställas, när det var läge att ställa nästa fråga eller följdfråga.  Pilotstudien som 
utfördes uppfyllde inte alla inklusionskriterierna och har därför exkluderats ur 
resultatet. Dock genomförde informantens barn en liknande undersökning som 
innefattade en MR-undersökning med sövning. Pilotstudien ledde inte till någon 
ändring av varken frågorna eller vald inspelningsplats för intervjuerna.	
 
Ett informationsbrev till informanterna skickades med hem i kallelsen som de kunde 
läsa igenom i lugn och ro. Detta gjordes för att informanterna skulle få tid att 
bestämma sig om de ville delta i studien när de kom till röntgenavdelningen eller om 
de ville avböja (23).  
 
Av de tolv personer som tillfrågades blev bortfallet fyra informanter. Oplanerat 
bortfall skedde genom att två informanter tackade nej till att delta i studien när de 
kom till röntgenavdelningen. Av planerat bortfall var det två informanter som inte 
uppfyllde alla inklusionskriterierna, vilket var att göra sig förstådda samt förstå 
svenska (19).  
 
När informanterna kom till avdelningen meddelade de antingen författarna eller 
röntgensjuksköterskan om de ville delta i studien eller inte. Första kontakten skedde 
oftast med röntgensjuksköterskan inne vid förberedelserummet, som där fick svar 
om informanterna ville delta i studien eller ej. De gånger författarna frågade 
informanterna gjordes detta i det allmänna väntrummet vilket dock inte var bästa 
alternativet då det kändes utelämnande och mindre privat. De gånger informanterna 
gav sitt godkännande till röntgensjuksköterskan på att de ville delta i studien visade 
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sig författarna först efter att barnet sövts. Detta för att undvika mer stress hos 
informanterna samt att de inte skulle känna sig påhoppade.	
 
Författarna valde att metoden för insamlingen av intervjuerna skulle ske i samband 
med barnens MR-undersökning och utfördes därför i väntrummet utanför 
undersökningsrummet. Detta för att informanterna skulle känna sig någorlunda nära 
sitt barn och lättare kunna beskriva sina känslor och upplevelser som de kände under 
pågående undersökning. Det positiva med att göra intervjun ansikte mot ansikte är 
att författarna kunde läsa av kroppsspråk och gester som gav en bild av hur 
informanten upplevde när frågorna ställdes (22). Författarna antecknade 
informanternas kroppsspråk och gester. Detta gjordes för att ge tydligare uppfattning 
om hur informanterna upplevde när de berättade sina upplevelser och för att stärka 
resultatet samt trovärdigheten av intervjuerna. Författarna hade inte kunnat 
observeras kroppsspråket och gester om telefonintervju hade valts som metod för 
datainsamling, utan hade endast kunnat gå på hur rösten, tonläget och hur orden 
framhävdes. De aspekterna hade varit det enda författarna kunnat förlita sig på 
gällande hur informanterna kände. Det positiva med den här intervjumetoden hade 
varit mindre resor för författarna till det berörda sjukhuset (22). 
 
Innan intervjun påbörjades informerades informanten muntligt om studiens syfte 
samt att de skulle bli inspelade. Detta gjordes med hjälp av en mobiltelefon och 
författarna meddelade att endast de skulle lyssna på det inspelade materialet. Detta 
gjordes för att informanten skulle kunna avböja om de inte ville bli inspelade (19).  
Författarna använde en intervjuguide vilket innehöll semistrukturerade frågor som 
gav informanten möjligheten att berätta om sina upplevelser. Informanterna 
intervjuades enskilt då författarna ansåg att varje personlig upplevelse var viktig. Det 
fördes även anteckningar om informanternas känslor som uttrycktes både kroppsligt 
och i ord för att ge starkare tillförlitlighet till det insamlade materialet (22). Det 
inspelade materialets kvalitét var bra vilket gjorde det enkelt för författarna att 
transkribera och få med den information som delgavs under intervjuerna.  
 
Efter att alla intervjuer var insamlade påbörjade författarna transkriberingen, det 
gjordes för att författarna inte skulle påverkas av informanternas svar (22) och 
undvika att leda den första informantens svar mot de andra informanterna. Eftersom 
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författarna inväntade tills sista intervjun var klar tog det längre tid att transkribera 
intervjumaterialet än om det hade skett fortlöpande. När författarna lyssnade på det 
inspelade materialet samt jämförde det med texten fick författarna ytterligare en 
chans att förstå vad informanten ville förmedla vilket ökade tillförlitligheten i 
överföringen från inspelningen till text. I de fall informanterna hade svårt med 
språket eller fick författarna använda kvalificerade gissningar (20), vilket kan minska 
tillitförlitligheten. De anteckningar som gjordes under intervjuerna gav en klar bild i 
vad informanten ville berätta samt kände, vilket därmed ökade tillförligheten. Det 
fanns skillnader på informanternas svar gällande vissa frågor medan andra var lika. 
 
Vid analysprocessen valde författarna att sitta var för sig när de meningsbärande 
enheterna skulle konstrueras. Detta gjorde författarna för att ingen viktig information 
skulle gå förlorad. När författarna fått fram de meningsbärande enheterna jämfördes 
de var av de flesta meningsbärande enheterna var lika, dock skiljde sig några åt. 
Genom att jämföra de meningsbärande enheterna innan nästa steg ökade 
trovärdigheten från första steget. När alla meningsbärande enheter var framtagna 
placerades de i innehållsanalysmallen (tabell 1) som författarna sedan kondenserade 
ihop, detta gjordes så att ingen viktig information skulle gå förlorad. Därefter 
fortsatte författarna med att abstrahera de kondenserade meningsenheterna för att få 
fram koder. Författarna diskuterade sedan fram kodernas skillnader och likheter som 
gav subkategorierna samt kategorierna. Att författarna gjorde allt förutom de 
meningsbärande enheterna ihop var för att kunna leda analysprocessen emot syftet 
och öka dess trovärdighet. För att ytterligare öka trovärdigheten skickades 
innehållsanalysmallen med alla steg till författarnas handledare för att säkerställ att 
analysprocessen har gått rätt till (20,21). 
 
De fyra etiska huvudkraven har författarna haft i beaktat under studiens gång 
gällande informanterna. Innan informanterna deltog i studien försäkrade författarna 
att de förstod informationen helt enligt det etiska informationskravet. Författarna var 
tydliga med att om studiens och dess syfte innan intervjuerna påbörjades. Eftersom 
varken barnens eller informanternas uppgifter, förutom informantens underskrift, 
har författarna tagit konfidentalitetskravet i beaktande med att förvara 
informanternas underskrifter i säkert förvar. Nyttjandekravet har även den tagits i 
beaktande. Informanternas intervjuer har endast används till denna studie och har 
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förvarats på en dator som har haft en låst mapp som endast författarna har kommit 
åt. Detta för att följa det etiska konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (23). 
Intervjuerna skedde i ett mindre allmänt väntrum vilket kan ha påverka 
informantens integritet när den berättade om sina upplevelser för författarna (22). 
Författarna har under intervjuerna försökt se till att informanterna varit 
tillfredsställda samt visa och skydda informanternas integritet och värdighet under 
intervjuerna utifrån röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod (6,19).  
 
Författarna anser att studien är trovärdig eftersom de olika processer som fört fram 
till resultatet beskrivs på ett grundligt sätt. Även de styrkor och svagheter i studien 
har författarna kommenterat vilket ökar studiens trovärdighet i utförandet (21). För 
att få en hög trovärdighet krävs det mer forskning inom ämnet och en större 
datainsamling genom fler intervjuer.  

Resultatdiskussion  
Det gemensamma hos informanterna i denna studie är att de upplever samordnade 
undersökningar som något positivt. Majoriteten av informanterna är nöjda med 
helheten. Allt från det att läkaren gett informationen tills att de kommer till den 
inbokade undersökningen på röntgenavdelningen. De som inte varit helt nöjda har 
varit tydliga med vad för slags förbättringar de hade önskat. 

Trygghet vid besök 
Här framkom det att de som gjort samordnade underökningar tidigare kände mer 
trygghet inför besöket jämfört med de som inte kände till det innan. Informanterna 
var olika förberedda vare sig det var första gången eller inte för dem där deras barn 
skulle genomföra samordnade undersökningar. Två informanter förberedde sina 
barn genom att prata om undersökningen samt titta på filmer från Youtube, medan 
andra informanter inte kände att de behövde någon speciell förberedelse. En 
informant kände att den inte alls var förberedd på vad som skulle ske när de kom till 
röntgenavdelningen.	I linje med tidigare studie gjord av Szeszak et al (26) visar på att 
de barn i åldrarna 5-11 år som sett en animerad film om MR-undersökning innan 
undersökningen upplevde mindre ångest och fick mer kunskap om MR. De menar på 
att barnen som kände rädsla och ångest såg de flesta framemot att göra 
undersökningen efter att de sett den animerade filmen. I förlängningen kunde det 
hjälpa barnet att inte behöva använda anestesi. Informanterna som visade 
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förberedande filmer för sina barn på hur MR-undersökningen gick till var mer 
förberedda samt hade mer kunskap om hur MR fungerade (26). Författarnas resultat 
och resultatet från Szeszak et al (26) visar på att när både barn och föräldrar är 
förberedda ökade förståelsen om hur undersökningen gick till samt gav dem en större 
trygghet kring den. 

 
Gällande om informanterna hade frågor varierade det mellan dem. De med 
kännedom om samordnade undersökningar frågade generellt mindre, detta för att de 
redan hade gjort undersökningen och gav dem trygghet. Av de informanter som var 
där för första gången var det inte alla som ställde frågor till vårdpersonalen på 
röntgenavdelningen. Enligt Kiessling, och Kjellgren (27) menar de på att patienter 
inte ställer så mycket frågor då de från början fått alltför liten information. 
Författarna anser att det kan vara svårt att veta vad för frågor som går att ställa när 
information är bristfällig gällande undersökningen. Däremot var de informanter som 
ställde frågor till vårdpersonalen nöjda med de svar som de fick tillbaka. Här kan det 
bero på att informanterna fått bra information tidigare gällande samordnade 
undersökningar och visste vad för frågor de behövde ställa för att få en tydligare bild 
av undersökningen. 

Upplevelsen av den givna informationen  
Här framgår hur viktigt det är att den information som ges ut är lätt att förstå. 
Informationen som ges ut ska ge en tydlig bild på vad samordnade undersökningar är 
samt att den låter föräldern få vara delaktig i beslutet om att genomföra 
undersökningarna. Kiessling och Kjellgren tar upp att det är positivt för patienterna 
och dess anhöriga att få vara delaktiga i vården (27). Författarna anser Kiessling och 
Kjellgren tar upp en viktig aspekt när anhöriga är delaktiga inom vården. Författarna 
anser att informanterna spelar en viktig roll i deras barns vård och behöver klar och 
tydlig information gällande undersökningarna. Vården i dag ska bygga på respekt för 
patientens självbestämmande samt i den mån det går forma och utföra den i samråd 
med patienten/föräldern. 	
 
Enligt en svensk studie (27) får patienter sällan tillräcklig information för att kunna 
vara delaktiga i beslut. Författarnas resultat visade att de flesta informanter var nöjda 
med den första informationen läkarna gav, vilket är grunden till en trygg 
undersökning. Några informanter upplevde att det gav större förståelse till varför 
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samordnade undersökningar borde göras.  Hur läkarna och vårdpersonal förmedlar 
information är viktig och enligt Kiessling och Kjellgren (27) kan information påverka 
hur patienten eller anhöriga agerar i beslutsprocessen. I författarnas resultat 
framkom det att en informant inte var nöjd med informationen läkaren hade 
förmedlat vilket resulterade i en otrygghet.  

 
De flesta informanter upplevde att kallelserna gav bra information inför MR-
undersökningen samt de samordnade undersökningar som barnet skulle genomföra. 
Dock upplevde en informant att det skickades mycket papper med hem i kallelsen. En 
studie gjord av Gårdling och Månsson (28) handlar om hur barn och föräldrar 
upplever en MR-undersökning. Författarnas resultat överensstämmer med Gårdlings 
och Månssons resultat där bådas informanter vill ha mer detaljerad information 
gällande MR-undersökningens utförande. Informanterna antydde att den allmänna 
informationen var av lite värd, dock ansåg informanterna i denna studie att den 
allmänna informationen var bra. Gårdling och Månsson (28) menar att med 
kunskapen minska oron och istället kunde informanterna känna sig tryggare, men 
även kunna ge en anpassad information till barnet för att minska barnets ångest och 
rädsla. 	

Samordnade undersökningar 
Informanterna är generellt nöjda och positiva gällande samordnade undersökningar. 
Många informanter upplever att samordnande undersökningar är smidigt främst för 
deras barn, där barnet inte behövde sövas inför varje specifik undersökning, utan 
endast en gång på röntgenavdelningen. Genom detta behöver informanterna inte åka 
in till sjukhuset lika ofta, vilket de upplevde var skönt både för dem själva och deras 
barn.  Författarna anser att Ångstrom-Brännström et al (29) belyser en viktig del där 
praktiska problem behöver lösas inför sjukhusbesök bl.a. sjukhusresor samt vem som 
tar hand om eventuella syskon. Ångstrom-Brännström et al (29)  tar även upp att 
yngre barn kan behöva få anestesi för att kunna säkerhetsställa att behandlingen 
utförs exakt och korrekt. Samordnade undersökningar genomförs för att få en korrekt 
och grundlig undersökning där barn kräver anestesi för att de inte klara att 
genomföra undersökningarna i vaket tillstånd. En informant uttryckte att den 
upplevde att det var smidigt med samordnade undersökningar när barnet ändå skulle 
sövas inför MR-undersökningen. 
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Författarna anser att vårdpersonalens inställning kan påverka hur barn och föräldrar 
upplever undersökningen samt omhändertagandet. Gårdling och Månsson (28) tar 
upp att interaktionen och kommunikationen mellan vårdpersonalen och barnet viktig 
för det kan öka trygghetskänslan hos barnet. Om vårdpersonalen visade en positiv 
inställning till undersökningen kände både barn och föräldrar trygghet inför 
utförandet. Gårdling och Månsson belyser att beroende på vilken inställning 
vårdpersonalen har under behandlingarna påverkar hur föräldrarna och barnen 
upplever trygghet (28). Även Ångstrom-Brännstrom et al (29) belyser i deras studie 
att det var hur vårdpersonalen förberedde både informanter och deras barn genom 
att vara skickliga och empatiska som gav trygghet till behandlingen. Informanterna i 
denna studie upplevde att vårdpersonalen som de träffade på röntgenavdelningen 
hade ett intresse att jobba med barn, var mjuka i hanteringen med dem samt visade 
empati. Informanterna upplevde att vårdpersonalen visade på förståelse för den 
situation som familjen var i samt att de var lyhörda på barnens individuella behov 
och inför sövning. Något som Ångstrom-Brännstrom et al (29) belyser, som 
författarna anser är viktigt, är att vårdpersonal behandlar varje barn individuellt 
eftersom varje barn är unik. Det ger föräldrarna ett förtroende för vårdpersonalen 
som tar hand om deras barn. Ångstrom-Brännstrom et al (29)  tar även upp att det 
kan vara svårt att samspela med barn och föräldrar samtidigt, till exempel när 
vårdpersonalen försöker söva och förbereda barnen inför en underökning med ett 
respektfullt sätt gentemot båda parterna.  

Förbättringsförslag 
De flesta informanterna upplevde att samordnade undersökningar fungerade bra och 
hade inga förslag på vad som kunde förbättras, utan var nöjda med helheten som den 
var. Dock var det några informanter som var missnöjda och gav förslag på vad de 
upplevde behövde förbättras. En informant upplevde att den inte var förberedd på 
vad som skulle ske och önskade att den hade fått mer information kring hur en MR-
undersökning går till generellt samt vid sövning. Informanten ville ha specifik 
information om hur MR-undersökning gick till, när de får vara med sitt barn och när 
de var tvungna att gå ut från undersökningsrummet. En tidigare studie med Gårdling 
och Månsson (28) visade att föräldrarna upplevde det som svårt att stödja sina barn 
under MR-undersökningen. Detta för att de inte hade någon kunskap om MR-
undersökningar. En onödig oro hos föräldrarna kunde skapas med den bristande 
informationen om hur en MR-undersökning går till (28). Denne informant visade en 
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oro för sitt barn på grund av den bristande informationen. Det kunde ha motverkas 
om den fått mer detaljerad information från börja, vilket eventuellt kunde ha 
förberett dem bättre.  
 
De föräldrar som aldrig varit med om MR-undersökningen tidigare varken själva eller 
med sina barn kan behöva mer information kring hur en MR-undersökning går till.  
Enligt en annan svensk studie (30) upplevde de patienter som fått detaljerad 
information, genom ett informationshäfte, kring MR-undersökningen att de kände en 
större trygghet och förståelse för vad som skulle ske. Författarna anser att det dock 
kan vara svårt att lägga till information om hur samordnade undersökningar går till 
då de är individuellt utformade för varje barn.  
 
Författarnas förslag på ett annat sätt att ge information, som även förbereder både 
barn och föräldrar, kan vara att visa en film. Filmen kan informera om hur en MR-
underökning och samordnade undersökningar går till, från att eventuella embla 
plåster ska appliceras tills det att familjen får lämna sjukhuset. Filmen ”MRI for 
Kids” är en film som passar för barn mellan 5-11 år som behöver något visuellt för att 
kunna förankra informationen hur MR-undersökningen går till (26). 	
 
Informanten som var missnöjd med tiden för undersökningen då dennes son inte 
förstod samt hade svårt att ta emot information p.g.a. sin diagnos, önskade att de fått 
en tidigare tid för undersökning. Det kan vara svårt att anpassa tiderna efter varje 
patients önskemål.  Varje röntgensjuksköterska planerar och förbereder inför varje 
undersökningen med en professionell kunskap för att kunna genomföra den enkelt 
för varje unik patient (5).  Den koordinerade röntgensjuksköterska på MR som bokar 
in de samordnade undersökningar (2) bör alltid försöka jobba för att lägga de 
patienter tidigare i dagsprogrammet i den mån det går för verksamheten.  

Slutsats 
Alla informanter är generellt sätt nöjda med samordnade undersökningar i samband 
med när deras barn ska sövas och genomföra en MR-undersökning. En önskan finns 
från informanterna att tiderna för undersökningarna individualiseras så det passar 
barnens speciella behov bättre. Generellt vill de som gör MR-undersökningen för 



	26	

första gången ha mer information kring just det utförandet även när det är i samband 
med samordnade undersökningar.  

Förslag till framtida forskning 
Fortsatt forskning inom föräldrars upplevelser är att rekommendera. Idag finns det 
lite forskning som belyser detta ämne. Avsaknaden av information gällande MR var 
något som belystes av informanterna. Fortsatt forskning gällande föräldrars 
upplevelser där barnet behöver sövas för en MR-undersökning är att föredra för att 
utföra en MR-undersökning. Även hur föräldrar upplever när deras barn behöver 
genomföra andra typer av röntgenundersökningar skulle vara till stor nytta. Detta 
skulle kunna göras genom kvalitativa intervjuer med fokusgrupper för att få en 
bredare information gällande upplevelser kring olika röntgenundersökningar. Utifrån 
de framtida resultaten kan omvårdnaden utvecklas och anpassas för de familjer som 
kommer till en röntgenavdelning för att genomföra en eller flera undersökningar.  

Omnämnanden  
Vi vill tacka den radiologiska enheten där vi genomförde denna studie samt röntgen- 
och anestesisjuksköterskan. De lägger mycket tid på att de här undersökningarna blir 
utförda samt även åker runt och föreläser för andra gällande vikten av dem. Ett stort 
tack till alla informanter som har delat med sig av sina upplevelser. 	
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Bilagor 

	
Bilaga 1	
Intervjuguide		
 

• Visste du att samordnade undersökningar var något som kunde erbjudas i 
samband med MR-undersökningen? Om ja- hur fick du information om detta?  
 
 

• Är det första gången ditt barn får samordnade undersökningar och i sådana 
fall hur upplever du att det fungerar? 
 
 

•  Upplevde du som förälder att du fick tillräckligt med information angående 
samordnade undersökningar i samband med MR-undersökningen? 
 
 

• Vem upplevde du gav bäst information kring samordningen av 
undersökningarna i samband med MR-undersökningen?  

  

• Hur upplevde du att personalen från de olika avdelningarna bemötte dig och 
ditt barn?  

  

• Hur upplevde du att du fick svar på de frågor du ställde kring de samordnade 
undersökningarna?  

  

• Upplevde du att vårdpersonalen tog till sig information gällande ditt barn för 
att kunna utföra undersökningarna på smidigast sätt?   

  

• Var ni väl förberedda inför MR-undersökning och de andra undersökningar 
samt för narkosen? Vad var det som gjorde att ni var/inte var förberedda?  

 

• Vad kan förbättras med de samordnade undersökningar? 	

	  



	

Bilaga 2 
 
Informationsblad	
Inför	vår	C-	uppsats:	"Föräldraupplevelsen	vid	samordnade	undersökningar	i	samband	
med	magnetresonanstomografi".		
Vi,	Ann-Charlotte	Brandt	och	Ida	Eriksson,	är	studenter	vid	Hälsohögskolan	i	Jönköping.	
Vi	 läser	 sista	 terminen	 (vt17)	på	 röntgensjuksköterskeprogrammet	och	 jobbar	 just	nu	
med	 en	 c-uppsats	 som	 handlar	 om	 hur	 föräldrar	 upplever	 att	 deras	 barn	 får	 fler	
undersökningar	utförda	under	en	och	samma	sövning	när	MR-undersökningar	utförs.	
Denna	 studie	 är	 på	 uppdrag	 av	 röntgenavdelningen	 och	 anestesiavdelningen,	
Länssjukhuset	Ryhov	i	Jönköping,	med	syfte	att	få	en	större	insyn	i	och	ökad	förståelse	
för	föräldrarnas	upplevelser	gällande	samordnade	undersökningar	hos	dem.	
	
	
Då	du	är	en	utav	de	vårdnadshavare	undrar	vi	om	du	skulle	kunna	tänka	dig	att	ställa	
upp	på	en	kortare	 intervju	under	 tiden	 som	ditt	barn	genomgår	MR-	undersökningen.	
Deltagandet	är	helt	frivilligt	och	du	kan	välja	att	avbryta	din	medverkan	när	som	
helst.	 Dina	 eller	 ditt	 barns	 personuppgifter	 kommer	 inte	 att	 bli	 offentliga	 eller	
synliga	i	den	färdigställda	uppsatsen.	
	
	
Med	vänlig	hälsning,		
Ida	Eriksson	och	Ann-Charlotte	Brandt		
	
	
Samtycke	
	
Inför	 vår	 C-	 uppsats:	 "Föräldraupplevelsen	 vid	 samordnade	 undersökningar	 i	
samband	med	magnetresonanstomografi".		
	
	
Samtycke	att	delta	målsman	1:								Samtycke	att	delta	målsman	2:		
	
____________________________________	____________________________________		
Ort	och	datum:																																			Ort	och	datum:		
_____________________________________	___________________________________	
	
	
	
	
Vid	 vidare	 frågor	 eller	 intresse	 av	 att	 ta	 del	 av	 den	 färdiga	 kandidatuppsatsen	 är	 du	
välkommen	att	kontakta	oss	via	mail:	
	
Ann-Charlotte	Brandt:		
Ida	Eriksson:		
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Text
Föräldrars upplevelser vid samordnade undersökningar i samband med magnetisk 
resonanstomografiundersökning

Ann-Charlotte Brandt och Ida Eriksson

Britt-Marie Ahlander
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