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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Att genomgå en magnetisk resonanstomografi (MR) undersökning kan för 

patienter som lider av klaustrofobi och ångest innebära att de har svårt att genomföra 

undersökningen. Röntgensjuksköterskan kan ge stesolid intravenöst till patienten som då 

oftast klarar av att genomföra undersökningen. 

Syfte: Det övergripande syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse vid MR 

med stesolid. Studien skulle också ge svar på vid vilken typ av undersökning som stesolid var 

mest förekommande samt om det fanns en skillnad i upplevelsen beroende på kön och ålder. 

Metod: Studien var en kvantitativ enkätstudie med egenkonstruerade frågor om patienters 

upplevelse under MR med stesolid. Från februari till och med april 2018 delades enkäter ut på 

fem utvalda sjukhus i södra Sverige till patienter som genomgick MR med stesolid. 

Resultat: Resultatet visade att de patienter som genomgick MR med stesolid hade en god 

upplevelse av undersökningen och det fanns ingen signifikant skillnad i upplevelsen beroende 

på kön eller ålder. Huvud/hals var den vanligaste undersökningen med stesolid. 

Slutsats: Patienterna hade en god upplevelse av MR med stesolid. I stort sett alla patienter 

fick stesolid på grund av att de tyckte det var trångt utrymme i kameran. Med detta resultat 

kan patienter som önskar sövas på grund av oro och ångest inför undersökningen istället få 

stesolid med god effekt.  
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Summary 
 

Title: Patients experiences in magnetic resonance imaging with stesolid. 

 

Background: Undergoing magnetic resonance imaging (MRI) examinations can be difficult 

to endure for patients suffering from claustrophobia and anxiety. The radiographer can give 

the patient stesolid and then usually all of them can perform the examination. 

Purpose: The overall purpose of the study was to investigate patients experience undergoing 

MRI with sedation. The study would also provide the most frequent examinated part of body 

with stesolid and if there was any difference in the experience depending on gender and age. 

Method: The study was a quantitative questionnaire study with self-designed questions about 

patients experience during MRI with stesolid. From February to April 2018, the questionnaire 

was distributed at five selected hospitals in southern Sweden to patients who underwent MRI 

with stesolid. 

Result: The result showed that patients who underwent MRI with stesolid had a good 

experience of the examination and there was no significant difference between the gender and 

age. Head/throat was the most common examination with stesolid. 

Conclusion: The patients had a good experience of MRI with stesolid. Almost all of the 

patients got stesolid because they thought there was a restricted space in the camera. With this 

result, patients who want anaesthesia because of anxiety may be able to get stesolid instead 

with good effect. 
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1. Inledning 

Runt 2 miljoner undersökningar per år över hela världen med magnetisk resonanstomografi 

kan inte utföras på grund av klaustrofobiska reaktioner och många patienter avbryter 

undersökningen på grund av detta (Zachry, Sandeep, Karolina, Dagmara & Fred, 2015). 

Avbrutna undersökningar kan medföra ökade kostnader för vården och längre väntetider i 

vårdkön. Detta kan leda till att det tar längre tid att fastställa en diagnos för patienten. Genom 

att erbjuda oroliga patienter att få stesolid intravenöst inför undersökningen kan de flesta 

patienter då klara av att genomföra undersökningen. Det är viktigt att som 

röntgensjuksköterska känna till hur patienter upplever MR med stesolid för att kunna ta hand 

om dem på bästa sätt. 

2. Bakgrund 

 2.1 Ångest och klaustrofobi  

Ångest är ett tillstånd av rädsla som kan graderas från ängslan och oro till panik och skräck. 

Ångest och rädsla aktiveras av upplevda hot. Skillnaden mellan rädsla och ångest är att rädsla 

oftast är kopplad till en verklig fara medan ångest är en reaktion på en förväntad fara (Öhman 

& Rück, 2009). Ångest kan också orsakas av smärta och andningssvårigheter (Simonsen & 

Hasselström, 2016).  

Ångest startar det sympatiska nervsystemet som förbereder kroppen för flykt eller försvar 

genom förhöjt blodtryck, ökad puls, andningsfrekvens, svettningar, förstorade pupiller och 

muskelspänningar. Syftet med reaktionen är att kroppen ska vara förberedd på att skydda sig 

mot fara och är nödvändig i farliga situationer. Stressreaktionen utlöses oavsett om faran är 

verklig eller inte. Långvarig ångest kan påverka kroppen negativt och ge fysiska och psykiska 

symtom som till exempel katastroftankar, sömn- och koncentrations-svårigheter. Stressande 

händelser som utlöser ångest kan vara att personen inte känner sig har kontroll över en 

situation, hur förutsägbar den är och hur utvecklad förmåga personen har att hantera 

händelsen (Skärsäter, 2009). Personer som varit drabbade av sjukdomar, olyckshändelser, 

förluster, övergrepp och separationer har lättare att drabbas av ångest. Det är vanligare hos 

kvinnor att drabbas av ångest (Ottosson & Délia, 2008). Ångest som är kopplade till speciella 

objekt eller situationer kallas fobi (Skårerud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). 
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Klaustrofobi är en av de vanligaste fobierna (Ottosson & Délia, 2008) och är en intensiv 

rädsla i situationer där rädslan är oproportionerligt större än den verkliga faran (Hellström & 

Hanell, 2000). Rädslan går inte att kontrolleras och leder till att personen undviker sådana 

situationer (Skårerud et al., 2010). Klaustrofobi är ångest att bli instängd i trånga utrymmen 

och alla situationer där det är svårt att ta sig ut snabbt som till exempel hissar och tunnlar. 

Känslan av att vara instängd gör att personen får en rädsla av att kvävas (Ottosson & Délia, 

2008). Personer som har klaustrofobi kan ha svårt att genomföra medicinska undersökningar 

(Hellström & Hanell, 2000).  

2.2 Magnetisk resonanstomografi  

Magnetisk resonanstomografi (MR), eller magnetkameran som den också kallas, används 

inom medicinsk bilddiagnostik. Magnetkameran består av en kraftig elektromagnet, ett 

radiofrekvent (RF) sändar- och mottagarsystem, ett gradientsystem och ett bildgivande 

datorsystem (Aspelin & Pettersson, 2008). MR-tekniken bygger på vätekärnornas magnetiska 

egenskap spinn och ger detaljerade två- eller tredimensionella tvärsnittsbilder på i stort sett 

alla vävnadstyper (Aspelin & Pettersson, 2008; Almås, Stubberud & Grønseth, 2011).  

Kroppen består av två tredjedelar vatten och i stort sett alla organ och vävnader innehåller 

väteatomer (Jacobsson & Öberg, 2003; Berglund & Jönsson, 2007). Vätekärnor har en 

magnetisk egenskap som kallas spinn som innebär att vätekärnan roterar runt sin egen axel i 

olika riktningar i kroppen (Aspelin & Pettersson, 2008).  

Magneten består av en strömgenomfluten spole. Spolen kyls ned med flytande helium för att 

minska resistensen (Aspelin & Pettersson, 2008). Gantryt i MR- kameran, som har en form av 

en tunnel, har vanligen en diameter från 60 cm till 70 cm (Siemens Healthcare AB, u.å). Att 

tunnelns utrymme är begränsat beror på att magnetfältet ska vara homogent och den trånga 

tunneln kan ge patienten klaustrofobi. Patienten kan då behöva lugnande läkemedel (Berglund 

& Jönsson, 2007). 

När vätekärnorna utsätts för ett kraftigt magnetfält, som i MR-kameran, kommer vätekärnorna 

att rikta sig snett med eller snett mot det kraftiga magnetfältets riktning. De flesta 

vätekärnorna kommer att rikta sig snett med det kraftiga magnetfältet i MR-kameran (Aspelin 

& Pettersson, 2008; Almås et al., 2011).  
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RF-systemet består av en radiosändare som skickar pulsade radiofrekvenser och en 

radiomottagare som tar emot ekot (MR-signalen). När RF-pulsen skickas in i kroppen 

exciteras vätekärnorna och när RF-pulsen slås av relaxerar vätekärnorna. Ekot som då avges 

från kroppens vävnader och som kan detekteras kallas MR- signal (Aspelin & Pettersson, 

2008; Almås et al., 2011).  

Gradientsystemet, som är ett svagare pulsat magnetfält i tre riktningar, läggs över det kraftiga 

magnetfältet och MR-signalen kan lokaliseras i kroppen (Aspelin & Pettersson, 2008; Almås 

et al., 2011). Från gradientsystemet bildas det vibrationer som ger ifrån sig ett mycket högt 

och bankande ljud (Berglund & Jönsson, 2007). 

Datasystemet styr gradient- och RF-pulser, registrerar och bearbetar mottagna ekon till bilder. 

Mellan RF-puls och ekotid slås gradienterna på i tur och ordning och ekon samlas in från det 

valda kroppsnittet. Denna procedur upprepas med varierad gradientfältstyrka och alla kodade 

ekon samlas ihop till en så kallad rådatabild. Olika vävnadstyper skiljer sig i relaxationstid 

och det skiljer sig i när ekot reflekteras tillbaka till mottagarspolen. Detta ger en skillnad i 

kontrast mellan vävnader och organ så att dessa kan urskiljas. Rådatabilden kodas och 

bearbetas i datorn till en diagnostisk bild (Aspelin & Pettersson, 2008; Almås et al., 2011). 

Inom bild- och funktionsmedicin ansvarar röntgensjuksköterskan för bildtagningen av 

diagnostiska bilder (Örnberg & Andersson, 2012).  

2.3 Röntgensjuksköterskans roll 

Röntgensjuksköterskan arbetar inom bild- och funktionsmedicin. Huvudområdet är radiografi 

och innebär arbete i en teknisk miljö med omvårdnad, medicin och strålningsfysik. Detta 

examensarbete berör främst området omvårdnad. Röntgensjuksköterskan ansvarar för 

planering och genomförandet av undersökningarna och ansvarar för omvårdnaden av 

patienten. Röntgensjuksköterskan ska stödja, uppmuntra och informera patienten inför 

undersökningar (Vårdförbundet & Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, 2008; 

Örnberg, & Andersson, 2012). Många patienter kan vara oroliga inför att göra en MR, därför 

är informationen och stödet från röntgensjuksköterskan viktig (Törnqvist, Månsson, Larsson, 

Hallström, 2006). Röntgensjuksköterskan ansvarar också för att skydda patientens integritet, 

värdighet och rätt till självbestämmande. Röntgensjuksköterskan ska lindra patientens obehag 

och smärta, samt ansvara för säkerheten vid undersökningen (Vårdförbundet & Svensk 

Förening för Röntgensjuksköterskor, 2008; Örnberg, & Andersson, 2012). 
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2.4 Undersökningsförberedelser och patientupplevelser 

Inför en MR informeras patienten om undersökningen och genomgår en noggrann 

säkerhetskontroll. 

 

2.4.1 MR- säkerheten 

Magnetiska medicinska implantat och metalliska föremål kan påverkas av magnetfältet och 

sättas ur funktion eller orsaka skador (Vikhoff- Baaz & Ledenius, 2017). Kontraindikationer 

för MR är till exempel pacemaker, kärlclips, metallsplitter i ögat, implantat, insulinpump, 

tandbryggor. Har patienten implantat och proteser så kontrolleras det om dessa är godkända 

för MR (Almås et al., 2011; Kanal, et.al., 2013). Är patienten gravid bör MR undvikas trots 

att det inte finns några bevis på att MR skulle vara skadligt för fostret (Berglund & Jönsson, 

2007). Inför en MR-undersökning ska patienten fyllt i ett frågeformulär (bilaga 1), (Kanal, et 

al. 2013) som röntgensjuksköterskan ska dubbelkontrollera med patienten innan 

undersökningen. Patienten får inför undersökningen ta av sig kläderna (utom underbyxor och 

sockar) och ta på sig en bomullsrock. Smycken, hörselapparat, metallföremål och eventuellt 

kraftig kosmetika ska avlägsnas innan patienten kommer in i undersökningsrummet (Almås et 

al., 2011). Om lösa magnetiska föremål förs in i MR-rummet, dras de med hög hastighet in 

mot gantryt och kan då skada personer och utrustning. Endast helt omagnetiska föremål får 

föras in till undersökningsrummet (Vikhoff- Baaz & Ledenius, 2017).  

2.4.2 Placeringen och utrymmet 

En MR-undersökning inleds med att patienten får lägga sig på britsen i MR-kameran. 

Patientens armar och ben får inte korsas och hud får inte ligga mot hud under undersökningen, 

då detta kan orsaka uppvärmning och brännskador. Över den kroppsdel som ska undersökas 

läggs en mottagarspole. Ibland hålls armarna intill kroppen med ett kardborreband för att 

undvika att patienten ska klämmas och för att armarna inte ska ligga mot gantryt. Utrymmet i 

MR-kameran kan kännas trångt då det dessutom ligger en spole tätt mot patienten. Detta kan 

leda till att vissa patienter får klaustrofobi (Almås et al., 2011). Enligt Hunt et al. (2011) ger 

huvudspolen mest klaustrofobi då den sitter framför och nära ansiktet. Att göra en MR på 

huvudregionen är den undersökning som framkallar mest ångest. 
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2.4.3 Ljudet 

Patienten får öronproppar och hörselskydd med radio för att dämpa det kraftigt bankande 

ljudet (Almås et al., 2011). Det höga ljudet från MR-kameran under undersökningen kan ha 

en negativ inverkan på patientupplevelsen (McNulty & McNulty, 2009). Det kan jämföras 

med maskingevärsljud och kan för personer som utsatts för krig vara traumatiserande 

(Vikhoff- Baaz & Ledenius, 2017). En del patienter blir lugnare av att lyssna på musik i 

hörlurarna eller ha med sig någon de känner in i undersökningsrummet (Almås et al., 2011). 

2.4.4 Patientsamarbete 

Patienten måste ligga stilla under bildtagningen och undersökningen kan ta mellan 20-60 

minuter. Undersökningen är mycket känslig för rörelseartefakter, vilket innebär att bilderna 

blir suddiga ifall patienten rör på sig. Det kan vara svårt för patienter som är oroliga eller har 

ont att ligga stilla. På vissa undersökningar måste patienten dessutom tidvis hålla andan 

(Aspelin & Pettersson, 2008).  

 

Enligt Ahlander, Årestedt, Engvall, Maret och Ericsson (2016) har patienter som gör MR-

hjärta högre nivå av ångest jämfört med patienter som gör MR-rygg. Förklaringen till detta 

kan vara att vid MR-hjärta krävs det att patienten måste samarbeta genom att hålla andan 40 

till 50 gånger och att undersökningen är mer tidskrävande, jämfört med MR-rygg som är en 

snabb undersökning och som inte kräver något patientsammarbete utöver att ligga stilla.  

2.4.5 Kommunikation och information 

Flest patienter får ångest precis i början av undersökningen, när britsen rör sig in i MR-

kameran till startpositionen, sedan minskas ångesten under undersökningens gång (van 

Minde, Klaming & Weda, 2013). Det är därför viktigt att patienten får detaljerad information 

om hur undersökningen kommer gå till så att de kan förbereda sig psykiskt på detta (Almås et 

al., 2011). Patienten får en larmklocka att trycka på för att få kontakt med 

röntgensjuksköterskan i kontrollrummet om något oväntat skulle hända (Vikhoff- Baaz & 

Ledenius, 2017; Almås et al., 2011). Patienten får information om att röntgensjuksköterskan 

har uppsikt över den under hela undersökningen från kontrollrummet och att det går att 

kommunicera med röntgensjuksköterskan genom en mikrofon i MR-kameran (Almås et al, 

2011). 
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I en studie av Carlsson och Carlsson (2013) skriver de att genom att prata och informera 

patienterna om undersökningen känner de att det är lättare att lämna över ansvaret till 

röntgensjuksköterskan. Röntgensjuksköterskan kan också genom detta korta samtal lära känna 

patienten och på så vis anpassa undersökningen efter varje patient. Detta ger känslor av 

kontroll till patienten.  

Att genomgå en MR kan upplevas mycket obehaglig och mycket oroliga patienter kan få 

lugnande läkemedel innan undersökningen (Almås et al., 2011).  

2.5 Sedering 

Stesolid är ett lugnande läkemedel som ges intravenöst till patienter vid akut ångest- och 

orostillstånd. Effekterna som uppstår av stesolid är ångestdämpande, muskelrelaxerande, 

kramplösande, lugnande och sederande. I stesolid finns den aktiva substansen diazepam och 

är därmed ett narkotikaklassat läkemedel. Stesolid som intravenös injektion har en snabb och 

omedelbar effekt. Biverkningarna som kan uppstå är beroende av dos och injektionshastighet. 

Dåsighet, avtrubbade känslor, trötthet, förvirring, försämrad koncentrationsförmåga, 

huvudvärk, yrsel, muskelsvaghet, muskelryckningar eller dubbelseende är vanliga 

biverkningar (Stesolid Novum, u.å). På grund av diazepams långa halveringstid som är på 

mellan 21 och 37 timmar är det inte lämpligt att köra bil inom ett dygn efter man fått stesolid, 

eftersom effekten av läkemedlet sitter i länge. Patienter som behöver stesolid för att 

genomföra undersökningen och inte kan få skjuts hem får boka om undersökningen till ett 

annat tillfälle (Middelkamp, Forster, Keogh, Lennox & Mayson, 2009).  

I en studie av van Minde et al. (2013) visade resultatet att det fanns en högre upplevd ångest 

och stressnivå hos de patienter som fick stesolid innan undersökningen jämfört med de 

patienter som inte fick stesolid. Om de sederade patienterna inte fått stesolid hade deras 

ångest och stressnivå varit ännu högre.  
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2.6 Problemformulering 

Obehag, ångest och klaustrofobi är reaktioner som många personer upplever inför och i 

samband med MR. Undersökningar har fått avbrytas på grund av detta och medför förutom 

lidande för patienten även ökade kostnader för vården. Denna enkätstudie ska undersöka hur 

patienterna upplever MR med stesolid och om det finns någon typ av undersökning där 

stesolid används mer frekvent. Denna studie ska även undersöka om det finns någon skillnad i 

upplevelse mellan män och kvinnor och mellan yngre och äldre patienter. Om MR med 

stesolid kan visa på en positiv upplevelse, kan detta leda till att patienter som önskas sövas 

inför sin undersökning istället kan erbjudas stesolid med gott resultat.  
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3. Syfte 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse vid magnetisk 

resonanstomografi med stesolid. Studien skulle också ge svar på vid vilken undersökning som 

stesolid var mest förekommande samt om det fanns en skillnad i upplevelsen beroende på kön 

och ålder. 
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4. Material och metod 

Metoden som användes var en kvantitativ enkätstudie med egenkonstruerade frågor om 

patienters upplevelse under magnetisk resonanstomografi med stesolid. 

4.1 Urval  

Inklusionskriterier för att delta i enkätstudien var alla personer som genomförde MR med 

stesolid från februari till och med april 2018 och som var över 18 år, på fem utvalda sjukhus i 

södra Sverige. Exklusionskriterier för studien var personer som inte förstod svenska och 

personer med kognitiv funktionsnedsättning. 

4.2 Datainsamling 

Enkäten (bilaga 2) hade frågor med fasta svarsalternativ utom på frågan om ålder där 

patienten själv fick skiva i sin ålder. I enkäten var ordet ”stesolid” utbytt mot ”lugnande 

läkemedel” för att patienten skulle förstå vad som efterfrågades. Enkätens inledande frågor 

var frågor om patientens kön, ålder och vilken kroppsdel som undersöktes vid tillfället då 

enkäten delades ut. Patienten fick också svara på ifall de tidigare avbrutit en MR-

undersökning på grund av oro eller ångest och vad som var orsaken till att de behövde 

lugnande läkemedel. Enkätens sju sista frågor bestod av påståenden där patienten fick skatta 

sin upplevelse av MR-undersökningen med stesolid med hjälp av fyra nivåer (inte alls, 

ganska lite, ganska mycket, mycket). Av dess sju frågor var sex frågor specifikt riktade mot 

upplevelsen av undersökningen och en fråga berörde helhetsupplevelsen. 

 

MR- personalen på den utförda studiens sjukhus var ombedda att tillfråga alla patienter som 

genomförde MR med stesolid och som uppfyllde inklusionskriterierna om de vill delta i 

enkätstudien efter undersökningen. Ett informationsblad (bilaga 3) och en enkät (bilaga 2) 

delades då ut som beskrev syftet med studien och informerade om att deltagandet i studien var 

frivilligt och anonymt. Där beskrevs även att de gav sitt samtycke till att delta i studien genom 

att svara på enkäten. Besvarad enkät lämnades i en försluten låda på MR- avdelningen på 

respektive sjukhus för att bibehålla anonymiteten. Enkäterna upphämtades av författarna på 

respektive sjukhus.  
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4.3 Dataanalys 

Insamlad enkätdata bearbetades och analyserades i statistikprogrammet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) version 25.0. Medelålder och standardavvikelse på samtliga 

patienter, samt på män respektive kvinnor i studien räknades ut. För att statistiskt kunna 

analysera svaren om upplevelsen omvandlades (inte alls, ganska lite, ganska mycket, mycket) 

till numeriska variabler 1, 2, 3, 4 i frågorna 7-9 och i fråga 13. I fråga 10-12 omvandlades 

(inte alls, ganska lite, ganska mycket, mycket) till 4, 3, 2, 1. Poängen från frågorna 7-13 i 

enkäten summerades. Maxpoängen var 28 poäng, ju högre poäng desto bättre upplevelse av 

MR med stesolid. Upplevelsen jämfördes mellan män och kvinnor och mellan de yngsta och 

äldsta patienterna. För att kunna skilja den yngsta patientgruppen från den äldsta 

patientgruppen valdes alla patienter i åldern 18-45år (9st) och alla patienter i åldern 65-80år 

(9st) ut. De specifika frågorna om upplevelsen (fråga 7-12) jämfördes med frågan om 

helhetsupplevelsen (fråga 13). På frågorna om upplevelsen beräknades median och 

kvartilavstånd. För den statistiska analysen användes Mann-Whitney U-test som är ett icke-

parametriskt test för att jämföra skillnader i en variabel med två oberoende grupper. 

Signifikansnivå p <0,05 användes (Wahlgren, 2005).  

4.4 Etiska överväganden 

En etisk egengranskning gjordes tillsammans med handledaren på Jönköping University, 

School of Health and Welfare. Hänsyn togs till de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Patienterna 

informerades om att deltagandet i studien var frivilligt. Genom att fylla i enkäten samtyckte 

deltagarna att delta. Enkäter till patienterna delades ut via sjukhuset och behandlades med 

bibehållen anonymitet. Insamlad data används endast i forskningssyfte. Tillstånd för 

datainsamling till enkätstudien erhölls skriftligt av cheferna på Bild- och funktionsenheten på 

fyra av studiens sjukhus samt ett muntligt tillstånd från ett av sjukhusen (Ejlertsson, 2014). 
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5. Resultat 

Totalt ingick 36 patienter i studien varav 22 kvinnor och 14 män. Medelåldern på patienterna 

var 54 år med standardavvikelsen (SD) 13. Medelåldern på kvinnorna var 50 år (SD 14) och 

medelåldern på männen var 61 år (SD 9). Det fanns två interna bortfall på frågan om ålder, en 

man och en kvinna. 

 

Del av kroppen som undersöktes 

Tabell 1 visar vilken kroppsdel som undersöktes vid tillfället då enkäten delades ut och vilken 

kroppsdel som undersöktes när patienten tidigare avbrutit en undersökning. Som ses i Tabell 1 

så var huvud/hals den mest förekommande kroppsdelen vid MR-undersökning med stesolid. 

Av de 21 patienter, 8 män och 13 kvinnor, som tidigare hade avbrutit en MR-undersökning så 

var huvud/hals-regionen mest förekommande. 

 
Tabell 1. Sammanställning av vilken kroppsdel som undersöktes vid tillfället då enkäten delades ut och 

vilken kroppsdel som undersöktes vid tidigare avbruten undersökning. Det fanns ett internt bortfall på 

vardera frågan. 

 

Kroppsdel som undersöktes 
vid tillfället för enkäten? 

Kroppsdel som undersöktes vid tidigare 
avbruten undersökning? 

22 Huvud/hals 12 Huvud/hals 

9 Bröstkorg 2 Bröstkorg 

4 Buk/bäcken 5 Buk/bäcken 

 1 Ben 

 

Orsak till behov av sedering 

Tabell 2 sammanfattar vad som orsakade att patienterna fick lugnande läkemedel i samband 

med undersökningen vid tillfället för enkäten. Resultatet visade att i stort sett alla patienter 

fick stesolid på grund av att de upplevde att det var trångt utrymme i kameran och nästan 

hälften av patienterna kände brist på kontroll. 

 

Tabell 2. Sammanställning av vad orsaken var till att patienterna fick lugnande läkemedel. Notera att 

patienterna kunde välja fler än ett alternativ. 

 

Trångt utrymme 
Obehag av 
sjukhusmiljön 

Orolig för svaret 
på 
undersökningen Brist på kontroll 

Orolig för 
undersökningen 

Obehag av 
utrustningen 

34 av 36 (94 %) 1 av 36 (3 %) 4 av 36 (11 %) 15 av 36 (42 %) 7 av 36 (19 %) 8 av 36 (22 %) 
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Skillnader kvinnor och män 

I bilaga 4 ses en sammanställning av enkätens sju sista frågor (fråga 7-13) om upplevelsen vid 

MR med stesolid. Medianen för den sammanlagda upplevelsen (fråga 7-13) för hela 

patientgruppen i studien var 24,0 poäng med kvartilavståndet 4,0. Medianen för männens 

upplevelse var 24,5 poäng med kvartilavståndet 5,3. Medianen för kvinnornas upplevelse var 

24,0 poäng med kvartilavståndet 4,3. Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevelsen 

mellan könen (p=0,769). 

 

Skillnader mellan åldersgrupper 

Medianen för de yngsta patienterna (18-45 år) var 24,0 poäng med kvartilavståndet 5,0. 

Medianen var 25,0 poäng med kvartilavståndet 6,0 för de äldsta patienterna (65-80 år). Det 

fanns ingen signifikant skillnad i upplevelsen mellan de yngsta och äldsta patienterna 

(p=0,823). 

 

Sammanfattning av upplevelsen 

I tabell 3 visas median och kvartilavstånd för enkätens sju sista frågor (fråga 7-13). För mer 

information se bilaga 4. De specifika frågorna om upplevelsen, fråga 7-12 gav tillsammans 

medianen 4,0 poäng med kvartilavståndet 1,0 och frågan om helhetsupplevelsen, fråga 13, 

blev medianen 3,0 poäng med kvartilavståndet 1,0. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan de specifika frågorna om upplevelsen jämfört med helhetsupplevelsen (p=0,055). 

 

Tabell 3. Visar median och kvartilavstånd  för enkätens sju sista frågor (fråga 7-13). 

  

  Fråga 7 Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 

Median 4,0 4,0 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 

Kvartilavstånd 1 0 1 1 1 1 1 
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6. Diskussion 

Den utförda studiens metod och resultat diskuteras och jämförs med tidigare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en enkätstudie eftersom den ansågs mest lämplig för att undersöka 

patientupplevelsen av MR med stesolid. Författarna ansåg att vid en enkätstudie nås fler 

patienter än vid en intervjustudie. Enkätens frågor var konkreta och lätta att förstå och svara 

på enligt den respons författarna fått från deltagare under grupphandledning vid lärosätet. 

Enkätfrågorna kunde formulerats på ett annat sätt då andra ordval kanske hade varit mer 

lämpliga att använda för att beskriva patientupplevelsen. Till exempel hade ordet behaglig 

kunnat bytas ut till ett annat ord på sista frågan i enkäten. 

 

I enkäten fanns frågor om vilken del av kroppen som undersöktes. Författarna delade upp 

svarsalternativen i fyra regioner så som huvud/hals, bröstkorg, buk/bäcken och ben. Det fanns 

patienter som undersökte flera kroppsdelar samtidigt och några undersökte kroppsdelar som 

inte fanns som alternativ i enkäten. Det medförde att patienterna kryssade i fler än ett 

svarsalternativ, vilket författarna inte tänkt på. Där andra kroppsdelar undersökts än de 

alternativ som angetts i enkäten valde författarna det alternativ som låg i samma kroppsregion 

som till exempel, där patienten skrivit till axel på enkäten valde författarna att ange det som 

bröstkorg. I de tre enkäter där patienter kryssat i mer än ett alternativ på undersökt kroppsdel 

valde författarna att i resultatet ange den kroppsdel som var närmast huvudet. Att författarna i 

dataanalysen angett den kroppsdel som var närmast huvudet kan medfört viss påverkan av 

resultatet.  

 

Enkäten delades ut på fem sjukhus under tre månaders tid vilket uppskattades vara ett relativt 

brett datainsamlingsområde och en lång insamlingsperiod. Trots detta samlades endast 36 

enkäter in. Detta kan berott på att MR med stesolid är en undersökning som inte varit frekvent 

förekommande och enligt sjukhusen i den utförda studien endast förekommit cirka 1-2 gånger 

i veckan. Att patienter nekat att fylla i enkäten eller att personalen glömt dela ut enkäter i 

stressiga situationer kan också bidragit till ett litet enkätunderlag. Det finns ingen statistik för 

hur stort bortfallet var av patienter som inte ville delta i studien. Röntgensjuksköterskor på 

den utförda studiens sjukhus uppgav att patienterna varit positiva till att delta i studien. Alla 

insamlade enkäter har använts i studien. Det fanns några interna bortfall på frågorna i 

enkäterna angående ålder och vilken kroppsdel som undersöktes. Eftersom detta svarsbortfall 
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varit litet tolkade författarna det som att enkäten varit enkel i sin utformning. Enkäten var 

utformad med egenkonstruerade frågor och var inte testad eller validerad (Henricson, 2012). 

Vid diskussion med MR-personal på studiens sjukhus framkom att de ansåg det var relevanta 

frågor i enkäten. Enkätstudiens validitet uppskattades av författarna vara god då studiens syfte 

förmodligen har besvarats. Enkäter och tillhörande information om studien delades ut av olika 

personal på studiens fem sjukhus och svarsresultatet av patientupplevelsen blev ändå 

liknande. Detta tolkades av författarna som att reliabiliteten varit god. 

 

Vid bearbetning av datainsamlingen fick författarna omarbeta delar av materialet för att 

statistiskt kunna analysera materialet på ett enkelt sätt. Svarsalternativen inte alls, ganska lite, 

ganska mycket och mycket som var värden i en ordinalskala kunde rangordnas men inte 

värderas i förhållande till varandra. För att kunna sammanställa upplevelsen i en poängskala 

valde ändå författarna att omvandla ordinalskala till numerisk värden, 1, 2, 3 och 4.  I 

enkätens sju sista frågor (7-13) blandades positiva påståenden som ”jag kände mig trygg och 

lugn” med negativa påståenden som ”jag kände obehag”, vilket medförde fler moment för att 

sammanställa svaren. Om författarna hade haft tidigare erfarenhet av att konstruera enkäter så 

hade detta kunnat förebyggas. Däremot kan positivt och negativt ställda påståenden ge en 

större bredd i svarsresultatet då det ger patienten möjlighet att svara på sin upplevelse utifrån 

olika perspektiv. I enkäten var fråga 7-13 ledande frågor, vilket helst skulle undvikits. Enligt 

Ejlertsson (2014) kan det ändå vara lämpligt med ledande frågor för att komma förbi 

psykologiskt känsliga ämnen. Frågorna om upplevelsen vid MR med stesolid i den utförda 

studien, tolkade författarna som ett känsligt ämne eftersom upplevelsen av MR är kopplat till 

oro och ångest.  

 

Informationsbrevet innehöll en kort presentation av studien och där framkom att det var 

frivilligt och anonymt att delta. Författarna fyllde i en blankett för etisk egengranskning av 

examensarbete tillsammans med handledaren. I denna framkom att informationsbrevet borde 

utformats på ett annat sätt. Det saknades information om att patienten i studien kunde avbryta 

när den ville och meningar som ”tack på förhand” ansågs som ett milt övertalande att delta i 

studien. Studien var etiskt godkänd enligt egengranskningen men detta kunde ändå påverkat 

patientens frivillighet att delta.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Huvudfynden visade att patienterna hade en god upplevelse av MR med stesolid. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i upplevelsen mellan kön, inte heller mellan de yngsta och äldsta 

patienterna. Undersökning av huvud/hals var mest förekommande av de som genomgått MR 

med stesolid.  

 

Del av kroppen som undersöktes 

Att ha en huvudspole nära ansiktet kan enligt Hunt et al. (2011) framkalla ångest. Det finns 

litteratur som motsäger detta. Trope och Salkovskis (2008) skriver att klaustrofobi och ångest 

är vanligt vid MR och att det inte finns någon skillnad i upplevd ångest beroende på undersökt 

kroppsdel. Resultatet i den utförda studien visade att undersökning huvud/hals förekom hos 

22 av 36 deltagare (61 %). Detta resultat är jämförbart med en studie av Murphy och Brunberg 

(1997) där det framkommer att av de patienter som behövde sedering var MR- hjärna (66 %) 

mest förekommande. Att undersökning av huvud/hals är så frekvent förekommande med 

stesolid kan bero på att MR-hjärna förmodligen är den mest förekommande undersökningen 

med MR generellt.  

 

Orsak till behov av sedering 

I den utförda studien var trångt utrymme och brist på kontroll de två faktorer som var största 

orsakerna till att patienterna behövde stesolid. Det kan bekräftas i flera studier att dessa två 

faktorer är de främsta orsakerna till oro och ångest vid MR (Carlsson & Carlsson, 2013; 

Ahlander et al., 2016). Efter att patienterna i den utförda studien fått stesolid kände de flesta 

ganska lite eller inget obehag av utrymmet. Detta tolkade författarna som att stesolid har en 

god effekt vid klaustrofobi. Det finns litteratur som visar att sedering dämpar ångesten vid 

MR (van Minde et al., 2013; Hunt et al., 2011). 

 

Hälften av patienterna i den utförda studien hade tidigare avbrutit en undersökning på grund 

av oro eller ångest. I en studie av Hunt et al. (2011) skriver de att flera patienter fick avbryta 

undersökningar på grund av klaustrofobiska reaktioner. Enligt Murphy & Brunberg (1997)  är 

det fler som tidigare genomgått en MR-undersökning som behöver sederas.  

 

Det finns nu öppna MR-kameror som anses minska klaustrofobiska reaktioner. Enligt 

Carlsson & Carlsson (2013) orsakar öppna MR-kameror samma klaustrofobiska reaktioner 

som en vanlig MR-kamera, vilket tyder på att det är något mer än att det bara är trångt i 
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kameran som orsakar klaustrofobi. I studien av Hunt et al. (2011) erbjöds patienterna 

lugnande läkemedel och undersökning i en bredare MR-kamera. Detta resulterade i att fler 

patienter kunde genomföra undersökningen utan att behöva sövas. Sedering innebär färre 

hälsorisker för patienten och är mindre kostsamt jämfört med om man hade behövt söva 

patienten. Författarna tolkar detta som att erbjuda oroliga patienter stesolid kan de flesta 

klarar av att genomföra undersökningen och med en bredare MR-kamera kan klaustrofobiska 

reaktioner minskas. 

 

Information och bemötande  

I den utförda studien visade resultatet att patienterna kände sig välinformerade av 

informationen som de fick via brev från sjukvården inför undersökningen och alla deltagare 

var nöjda med bemötandet och informationen från röntgensjuksköterskan. Att göra en MR-

undersökning kan för patienten vara något helt främmande, som att kliva in i en annan värld. 

Informationen och stödet från röntgensjuksköterskan är avgörande för hur patienten hanterar 

situationen (Törnqvist et al., 2006). I den utförda studien visade resultatet att patienterna 

kände sig välinformerade av informationen som de fick via brev från sjukvården inför 

undersökningen och alla deltagare var nöjda med bemötandet och informationen från 

röntgensjuksköterskan. I en artikel av Carlsson och Carlsson (2013) finns stöd för att 

information inför och under en MR-undersökning kan göra att patienten känner sig lugnare. 

Tischler, Calton, Williams, och Cheetham (2008) skriver att det är bra med information till 

patienten och gärna ett studiebesök i MR-rummet för att informera patienten om hur 

undersökningen kommer gå till, så att de kan känna sig väl förberedda. Trots detta kan 

patienter uppleva en hög ångestnivå vid MR. 

 

Skillnader kvinnor och män 

I den utförda studien var det fler kvinnor än män som genomgick MR med stesolid. Detta 

stöds genom tidigare studier av Murphy och Brunberg (1997) och Minde et al. (2013) som 

visar att fler kvinnor än män kräver sedering vid MR.  

 

Röntgensjuksköterskor på den utförda studiens sjukhus uppgav att kvinnliga patienter i större 

utsträckning i förväg informerat om att de kan behöva lugnande läkemedel för att genomföra 

MR. Deras erfarenheter var att fler män än kvinnor fått avbryta sin undersökning på grund av 

att de överraskats av ångest och fått återkomma vid ett annat tillfälle för att genomföra 

undersökningen med stesolid. I en artikel av Ahlander et al. (2016)  beskrivs att patienter som 
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mycket sällan upplever ångest i vardagslivet kan känna att de förlorar självkontrollen och får 

ångest när de förs in MR-kameran.  

 

Skillnader mellan åldersgrupper 

I den utförda studien jämfördes patientupplevelsen mellan åldersgrupp 18-45 år med 

åldersgrupp 65-80 år. Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevelse mellan 

åldersgrupperna. I en studie av Murphy och Brunberg (1997) jämfördes en patientgrupp som 

behövde sederas med en kontrollgrupp som inte behövde sedering. Medelåldern i den 

sederade gruppen var 61 år med åldersintervallet 19-91 år och medelåldern i kontrollgruppen 

var 67 år med åldersintervallet 28-93 år. Detta visar att det finns en liten skillnad i ålder 

mellan patientgruppen som sederades och kontrollgruppen. 

 

Sammanfattning av upplevelsen 

De flesta patienterna upplevde undersökningen med stesolid som behaglig vilket författarna 

tolkade som att patienter som genomgår MR med stesolid har en positiv upplevelse. När 

författarna granskade upplevelsen av de specifika frågorna (fråga 7-12) visade medianen 4,0 

poäng och medianen för helhetsupplevelsen (fråga 13) 3,0 poäng. Denna skillnad var inte 

signifikant men kanske kan detta visa på att det fanns frågor om upplevelsen som författarna 

borde ställt, eftersom medianen för helhetsupplevelsen var lägre. Patientupplevelsen kan varit 

mer komplex. Inför MR är säkerheten mycket viktig och för patienten kan säkerhetsfrågorna i 

frågeformuläret medföra viss oro för att MR är farligt. Den sammanlagda upplevelsen 

innefattar inte bara hur patienten blir bemött och hur undersökningen går till utan kan även 

påverkas av hur patienten mår och hur sjukdomsbilden är. Patienten kan vara orolig för vad 

svaret på undersökningen ska visa (Katz, Wilson & Frazer, 1994). 

 

Förslag till vidare forskning 

Författarnas förslag till fortsatt forskning är att genom fördjupade intervjuer med patienter 

som genomgått MR med stesolid utöka kunskapen om patientupplevelser och vad orsaken är 

till att patienten behöver stesolid. Med intervjuer kan svaren utvecklas genom att intervjuaren 

kan ställa följdfrågor. 
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7. Slutsatser 

Den utförda studien visar att de patienter som genomgår MR med stesolid har en god 

upplevelse av undersökningen och har kunnat genomföra undersökningar som de i vissa fall 

tidigare fått avbryta på grund av oro och ångest. Det finns ingen signifikant skillnad i 

upplevelse mellan män och kvinnor eller mellan åldersgrupper. Den undersökta kroppsdel 

som var mest förekommande var huvud/hals-regionen. Denna kunskap kan vara till stor nytta 

för röntgensjuksköterskan i mötet och kommunikationen med oroliga patienter som överväger 

att avbryta eller ställa in undersökningen. Potentiellt kan patienter som önskar sövning på 

grund av oro och ångest inför MR rekommenderas att istället få stesolid med god effekt.  



19 
 

8. Referenser 

Ahlander, B-M., Årestedt, K., Engvall, J., Maret, J., & Ericsson, E. (2016). Development and 

validation of a questionnarie evaluating patient anxiety during Magnetic Resonance Imaging: 

the Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire (MRI-AQ). Journal of Advanced 

Nursing, 72, 1368-1380. 

 

Almås, H., Stubberud, D-G., Grønseth, R. (red.). (2011). Klinisk omvårdnad 1 (2.uppl.). 

Stockholm: Liber AB. 

 

Aspelin, P., & Pettersson, H. (2008). Radiologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Berglund, E., & Jönsson, B-A. (2007). Medicinsk fysik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Carlsson, S., & Carlsson, E. (2013). The situation and the uncertainty about the coming result 

scared me but interaction with the radiographers helped me through’: a qualitative study on 

patients' experiences of magnetic resonance imaging examinations. Journal of Clinical 

Nursing, 22, 3225-3234. 

 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken- en handbok i enkätmetodik. (3. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Hellström, K., & Hanell, Å. (2000). Fobier. Falun: Prisma. 

 

Hunt, C., Wood, C., Lane, J., Bolster, B., Bernstein, M., & Witte, R. (2011). Wide, Short 

Bore Magnetic Resonance at 1.5T- reducing the failure rate in claustrophobic patients. 

Clinical Neuroradiology, 21, 141-144.  

 

Jacobsson, B., & Öberg, P-Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.  

 

Kanal, E., Brackovich, J., Bell, C., Borgstede, J. P., Brandly, W. G., Froelich, J. W., et al. 

(2013). ACR Guidance Document on MR Safe Practices: 2013. Journal of Magnetic 

Resonance Imaging 37, 501-530. 

 



20 
 

Katz, R.C., Wilson, L., Frazer, N. (1994). Anxiety and its determinants in patients undergoing 

magnetic resonance imaging. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25, 

131-134. 

 

McNulty, J.P., & McNulty, S. (2009). Acoustic noise in magnetic resonance imaging: An 

ongoing issue. Radiography, 15, 320-326. 

 

Middelkamp, J.E., Forster, B.B., Keogh, C., Lennox, P., & Mayson, K. (2009). Evolution of 

Adult Outpatient Magnetic Resonance Imaging Sedation Practices: Are Patient Being Sedated 

Optimally? Canadian Association of Radiologists Journal, 60, 190-195. 

 

Murphy, J. K., Brunberg, A. J. (1997). Adult claustrophobia, anxiety and sedation in MRI. 

Magnetic Resonance Imaging, 15, 51-54. 

  

Ottosson, J-O., & Délia, G. (2008). Rädsla, oro, ångest: behandling i samarbete. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Siemens Healthcare AB (u.å) Magnetom Amira 1,5 T. Hämtad 1 mars 2017, från 

https://www.healthcare.siemens.se/magnetic-resonance-imaging/0-35-to-1-5t-mri-

scanner/magnetom-amira 

 

Simonsen, T., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad Farmakologi 2-sjukdomar och 

behandling. (4. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Skårerud, F., Haugsgjerd, S., & Stänicke, E. (2010). Psykiatri- själ, kropp, samhälle. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Skärsäter, I. (2009). Psykisk ohälsa. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder 

– hälsa och ohälsa (s. 712-718). Lund: Studentlitteratur AB 

 

Stesolid Novum. (u.å). I FASS.se. Hämtad 21 december, 2017 från   

https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19791116000135&docType=3&focus=t

ab_fass&autoScroll=true&scrollPosition=513 

 

https://www.healthcare.siemens.se/magnetic-resonance-imaging/0-35-to-1-5t-mri-scanner/magnetom-amira
https://www.healthcare.siemens.se/magnetic-resonance-imaging/0-35-to-1-5t-mri-scanner/magnetom-amira
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19791116000135&docType=3&focus=tab_fass&autoScroll=true&scrollPosition=513
https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19791116000135&docType=3&focus=tab_fass&autoScroll=true&scrollPosition=513


21 
 

Tischler, V., Calton, T., Williams, M., & Cheetham, A. (2008). Patient anxiety in magnetic 

resonance imagining centre: Is further intervention needed? Radiography, 14, 265-266. 

 

Trope, S., & Salkovskis, P.M. (2008). Claustrofobia in MRI: the role of cognitions. Magnetic 

Resonance Imaging Journal, 26, 1081-1088 

 

Törnqvist, E., Månsson, Å., Larsson, E-M., & Hallström, I. (2006). It's like being in another 

world – patients’ lived experience of magnetic resonance imaging. Journal of Clinical 

Nursing, 15, 954-961. 

 

van Minde, D., Klaming, D., & Weda, H. (2013). Pinpointing moments of high anxiety during 

an MRI examination. International Society of Behavioral Medicine, 21, 487-495. 

  

Vikhoff- Baaz, B., & Ledenius, K. (2017). Säkerhetshandbok för MR-verksamheten inom 

SkaS. Hämtad 8 januari, 2018 från 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/30585/S%C3%A4kerhet

shandbok%20f%C3%B6r%20MR-verksamhet.pdf?a=false&guest=true 

 

Vårdförbundet & Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. (2008). Yrkesetisk kod för 

röntgensjuksköterskor. [Broschyr]. Hämtad 5 januari, 2018, från 

https://www.vardforbundet.se/siteassets/rad-och-stod/regelverket-i-varden/yrkesetiskkod-for-

rontgensjukskoterskor.pdf 

 

Wahlgren, L. (2005). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Zachary, M., Sandeep, M., Karolina, L., Dagmara, R., & Fred, M. (2015). Claustrophobia in 

magnetic resonance imaging: A systematic review and meta-analysis. Radiography, 21, 59-

63.  

 

Öhman, A., & Rück, C. (2009). Psykiatri. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Örnberg, G., & Andersson, B. (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

röntgensjuksköterska. [Broschyr]. Hämtad 21 december, 2017 från 

https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/karriar-och-utveckling/kompetensbeskrivning/  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/30585/S%C3%A4kerhetshandbok%20f%C3%B6r%20MR-verksamhet.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/30585/S%C3%A4kerhetshandbok%20f%C3%B6r%20MR-verksamhet.pdf?a=false&guest=true
https://www.vardforbundet.se/siteassets/rad-och-stod/regelverket-i-varden/yrkesetiskkod-for-rontgensjukskoterskor.pdf
https://www.vardforbundet.se/siteassets/rad-och-stod/regelverket-i-varden/yrkesetiskkod-for-rontgensjukskoterskor.pdf
https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/karriar-och-utveckling/kompetensbeskrivning/


22 
 

9. Bilagor 

Bilaga 1. Frågeformulär inför MR 
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Bilaga 2. Enkät 

1. Kön 

Man   Kvinna 

 
2. Ålder __________ 
 
3. Vilken del av kroppen undersöktes? 
Huvud/hals  Bröstkorg  Buk/bäcken  Ben  
 
  
4. Har du någon gång avbrutit en magnetkameraundersökning på grund av oro eller ångest? 
Ja Nej 
 
 
5. Om Ja på förra frågan, vilken del av kroppen skulle undersökas vid det tillfället? 
Huvud/hals  Bröstkorg  Buk/bäcken  Ben  
 
 
6. Vad var orsaken till att du behövde lugnande läkemedel idag?   (kryssa i de rutor som stämmer in på dig) 

Trångt utrymme                   Obehag av sjukhusmiljön  Orolig för vad svaret på undersökningen visar
   
Brist på kontroll över situationen                  Orolig för undersökningen Obehag av utrustningen     

Här nedan kommer sju påståenden, kryssa i de rutor som stämmer bäst in på din upplevelse med lugnande 

läkemedel. Du får kryssa ett alternativ per fråga. 

 

Inte alls 
Ganska 

lite 
Ganska 
mycket 

Mycket   

7. Jag kände mig väl förberedd inför undersökningen av den 
information som skickades hem till mig.  

 
 

 
  

            

8. Jag upplevde ett bra bemötande och fick bra information 
från röntgensjuksköterskan under undersökningen.  

 

    
            

9. Jag kände mig trygg och lugn under 
magnetkameraundersökningen med lugnande läkemedel. 

 
 

  
  

            

10. Jag kände obehag av utrymmet i magnetkameran under 
undersökningen med lugnande läkemedel.  

  
 

  
            

11. Jag upplevde det svårt att ligga stilla under 
undersökningen.  

  
 

  
            

12. Jag upplevde obehag av ljudet från magnetkameran 
under undersökningen. 

  
 

 
  

            

13. Sammanfattningsvis var upplevelsen av 
magnetkameraundersökningen med lugnande läkemedel 
behaglig. 
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Bilaga 3. Informationsblad 

 
 
 
 
 
 

 
Till dig som har gjort magnetkameraundersökning (MR) och 
fått lugnande läkemedel på röntgenavdelningen inför din 
undersökning. 
 
 

Vi är två studenter som går sista året på röntgensjuksköterskeprogrammet på 

Jönköping University. I vårt examensarbete gör vi en enkätstudie om hur patienter 

upplever magnetkameraundersökningen (MR) med lugnande läkemedel. Enkäten 

innehåller olika frågor om hur du upplevde undersökningen med lugnande 

läkemedel. Frågorna har fasta svarsalternativ där du kryssar i det svar som stämmer 

bäst in på din upplevelse. Det är ett tiotal frågor som tar ungefär 5 minuter att svara 

på. 

 

Att delta i enkätstudien är helt frivilligt och du svarar anonymt på frågorna så inga 

svar kan kopplas till dig. Genom att svara på enkäten samtycker du till att delta i 

studien. Ifylld enkät lämnas till personalen på MR. 

 

Vi skulle uppskatta din medverkan då vi med hjälp av denna studie kan få en bättre 

förståelse för hur patienter upplever undersökningen med lugnande läkemedel.  

 

Tack på förhand! 

Annelie och Josefin 

 

Har du frågor om studien, hör gärna av dig 

Annelie Svalmark svan15nu@student.ju.se 

Josefin Karlsson gojo1300@student.ju.se 

Kursansvarig Berit Björkman bjbe@ju.se  

mailto:svan15nu@student.ju.se
mailto:gojo1300@student.ju.se
mailto:bjbe@ju.se
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Bilaga 4. Sammanställning av enkätfrågorna om upplevelsen vid MR med stesolid 

  

Fråga 7. Jag kände mig väl förberedd inför undersökningen av den information som 

skickades hem till mig. 

 

Fråga 8. Jag upplevde ett bra bemötande och fick bra information från röntgensjuksköterskan 

under undersökningen. 

 

Fråga 9. Jag kände mig trygg och lugn under MR-undersökningen med lugnande läkemedel. 
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Fråga 10. Jag kände obehag av utrymmet i MR-kameran under undersökningen med 

lugnande läkemedel. 

 

Fråga 11. Jag upplevde det svårt att ligga stilla under undersökningen. 

 

Fråga 12. Jag upplevde obehag av ljudet från MR-kameran under undersökningen. 
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Fråga 13. Sammanfattningsvis var upplevelsen av MR-undersökningen med lugnande 

läkemedel behaglig. 


