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Sammanfattning
Magnetresonanstomografiska undersökningar av brösten (MRT-mammografi) har utförts i
över två decennier. Undersökningen görs vid mammografiskt oklara fynd, planering inför
kirurgi samt vid kontroll när det finns ökad risk för bröstcancer. Informationen inför en magnetresonanstomografisk undersökning är avgörande då information angående undersökningsprocedurer ökar patientmedverkandet vilket kan gynna bildkvalitén inför diagnostik. Syftet
med studien var att undersöka patientupplevelser av informationsbehovet i samband med en
MRT-mammografisk undersökning. Urvalet för studien bestod av 6 patienter som genomgick
en MRT-mammografi under månaderna februari till april 2015. Studien har en kvalitativ ansats där enskilda telefonintervjuer gjorts. Insamlad data har analyserats med innehållsanalys
som resulterat i 4 kategorier: Informationsmetod, Kunskap och tidigare erfarenheter, Röntgensjuksköterskans interaktion med patienter och Önskat informationsinnehåll. Informationen
i samband med undersökningen anses vara tillräcklig och bra enligt de flesta informanterna.
Brister belyses dock i den nuvarande informationen och förbättringsutrymmen så som information på andra språk, vägbeskrivning samt information om undersökningsproceduren har angivits. En viktig kategori som synliggjorts under studiens gång är Röntgensjuksköterskans
interaktion med patienter. Röntgensjuksköterskans information är ett komplement till informationen som givits i samband med en MRT-mammografi och har en betydande roll i mötet
med patienter.
Nyckelord: röntgensjuksköterska, MRT-mammografi, information, patientupplevelser

Summary
Patients experiences of information needed in association with
MRI-mammography
An interview study
Magnetic resonance imaging of the breasts (MRI mammography) has been performed for
over two decades. The examination is done at unclear mammographic findings, planning for
surgery and when controlling women with increased risk of breast cancer. The information
given before an MRI examination is crucial because knowing about the examination procedure increases patientcontribution, which can benefit the image quality for diagnosis. The aim
of this study was to examine patient perceptions of information needed in association with a
MRI-mammography. The study sample consisted of 6 patients who underwent an MRImammography during February to April 2015. The study had a qualitative approach where
individual telephone interviews were conducted. Data was analyzed with content analysis and
resulted in 4 categories: Information method, Knowledge and previous experience, The radiographer's interaction with patients and Desired information content. The given information
before an MRI-mammography was considered sufficient and good by most of the informants.
However some weaknesses where highlighted and improvement areas have been suggested,
such is information in other languages, directions and information about the examination procedure. An important category that was made visible during the course of this study was the
radiographer's professional role. Radiographer’s information in conjunction with an MRImammography is a complement to other given information methods and has shown to have a
significant role in the meeting with patients.
Keywords: radiographer, MRI mammography, information, patient experiences
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Inledning
I början av 1980-talet byggdes Sveriges första magnetkamera vid radiofysiska institutionen
vid Lunds Universitet. Magnetisk resonanstomografiska (MRT) undersökningar har sedan
dess använts i klinisk praxis i undersökningar av olika organ. MRT undersökning av bröst,
(MRT- mammografi) har utförts sedan tidigt 90- tal och görs som en del i ett led av diagnostiken vid mammografiskt oklara fynd, planering inför kirurgi samt vid kontroll när det finns
ökad risk för bröstcancer på grund av hereditet (Berglund & Jönsson, 2007; Kuhl, 2007).
Ur kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor kan dennes huvudroll sammanfattas
till framställning av radiologiska bilder i samband med ett korrekt patientomhändertagande
(Örnberg, G. & Andersson, B, 2012). Patientdelaktighet uppnås endast med en bra kommunikation mellan patient och vårdgivare (Edberg & Wijk, 2009). Informationen som patienter får
inför en MRT-mammografi anses av författarna till denna studie vara viktig eftersom patientdelaktigheten kan få konsekvenser för bildens diagnostik, som till exempel rörelseartefakter
vilka kan uppkomma spontant eller frivilligt antingen på grund av en ofrivillig rörelse, eller då
patienten har svårt att ligga stilla. Detta kan påverka diagnostiken eftersom anatomin i bilden
kan misstas för eventuella patologier eller så kan patologier missas på grund av förvrängd bild
(Warner, Messersmith, Causter, Eisen, Shumak, & Plewes, 2008).

Bakgrund
Radiografi
Röntgensjuksköterskan huvudområde är radiografi. Detta är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som inhämtar kunskaper från omvårdnad, medicin, strålningsfysik samt bild- och
funktionsmedicin. Röntgensjuksköterskan ska som del i sitt dagliga arbete förena alla dessa
områden i sitt möte med patienter, som kommer för olika undersökningar där diagnostiken
bygger på bildmaterialet. Detta innebär att grunden i röntgensjuksköterskans arbete är mötet
med människor och hantering av avancerad medicinsk utrustning (Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2015; Örnberg, G. & Andersson, B, 2012).
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Röntgensjuksköterskans yrkesroll
I Skandinavien har röntgensjuksköterskan en unik roll, detta för att röntgensjuksköterskan inte
bara ansvarar för ett gott patientomhändertagande utan även över den tekniska utrustningen,
vilket i sin tur är grundläggande kunskaper inom professionen. I ett bra patientomhändertagande är vänlighet och ansvarstagande viktiga komponenter, avsaknad av ett professionellt
omhändertagande resulterar i ett minskat välbefinnande hos patienten (Andersson, Fridlund,
Elgán, & Axelsson, 2008). Mötet mellan röntgensjuksköterska och patient blir ofta korta, och
röntgensjuksköterskan måste då kunna visa de färdigheter inom professionen som krävs för
utförandet av en undersökning (Andersson, Fridlund, Elgán, & Axelsson, 2008).
Vid en MRT- undersökning blir dessa möten oftast lite längre (30 – 45 min) och patienternas
situation kan göra att de känner sig utlämnade (Törnqvist, Månsson, Larsson, & Hallström,
2006). Detta kräver en ökad kompetensnivå för röntgensjuksköterskan, som behöver god kunskap, förståelse för patienten, tekniska färdigheter, bra samarbetsförmåga samt en god personlig attityd. Kommunikation är även det en viktig komponent i röntgensjuksköterskans kompetens och grunden till bra omvårdnad. Röntgensjuksköterskan ansvarar därför inte bara för patientens omvårdnadsbehov utan även för att informera denne så att ett bra medverkande uppnås, vilket i sin tur underlättar undersökningen. En välinformerad patient upplever oftast att
denne har kontroll över situationen, vilket leder till minskad oro och ångestkänslor.
(Andersson et al., 2008; Edberg & Wijk, 2009). I en studie som behandlade oro och ångest
hos bröstcancerpatienter, anges det att cancerpatienter oftast genomgår större psykologiska
problem jämfört med patienter med andra sjukdomstillstånd. Författarna till studien belyser
att bröstcancerpatienter oftast upplever oro i samband med sjukdomen, detta tror de kan bero
på diagnosen i sig, en känsla av avsaknad kontroll över de många behandlingsmetoder som
finns och dess utfall (Baqutayan, 2012).

Bröstcancer
Det finns en rad olika bröstsjukdomar, många av dessa är benigna förändringar och drabbar
cirka 60 % av alla kvinnor (Sjöberg & Mattsson, 2005). Benigna förändringar kan även de
behöva behandlas men har framförallt en väsentlig roll vid differentialdiagnostiken som görs
för att påvisa om en förändring är malign eller benign. I Sverige är bröstcancer den vanligast
förekommande cancerformen hos kvinnor, det är också den främsta orsaken till att kvinnor
avlider i cancer. Det finns flera faktorer som har inverkan på risken att drabbas av bröstcan2

cer. Faktorerna rör sig om vilken ålder kvinnan är i, vilket land hon kommer ifrån, ärftlighet
gällande genmutationer, radioaktiv bestrålning samt patientens kroppsstorlek och kostvanor.
Ett flertal faktorer är också relaterade till menstruationscykeln. Dessutom påverkar hormoner
risken att drabbas, detta inkluderar både endo- och exogena hormoner (Aspelin & Pettersson,
2008; Parker, 2013).
Bröstcancertumörer delas upp i invasiva och in situ. In situ tumörerna kan inte metastasera
och de maligna cellerna finns på insidan av körtelgångarnas basalmembran, dessa uppdelas i
två former, duktal och lobulär. I invasiva cancertumörer har cellerna vuxit igenom basalmembranet och trängt sig in i körtelgångarnas stödje- och fettvävnad. Den här sorten kan metastasera genom att utbreda sig till de regionala lymfkörtlarna och på så sätt metastasera skelett,
lever, lungor, hud samt det andra bröstet. Invasiv cancer delas upp i lobulär, duktal, tubulär,
mucinös, medullär, papillär samt några andra ovanligare former (Aspelin & Pettersson, 2008).

Bröstdiagnostik med konventionell Mammografi
Åttatusen kvinnor diagnosticeras med bröstcancer varje år i Sverige, de utgör cirka 30 % av
de nydiagnostiserade cancerfallen per år. Insjuknandet har stigit sedan 1960, däremot har antalet avlidna i bröstcancer minskat avsevärt. Införandet av nya modaliteter samt utveckling i
tekniken har medfört en minskning av dödsfall på grund av bröstcancer. I de nationella riktlinjerna för bröstcancer menar socialstyrelsen att förbättrade diagnostiska instrument bidragit till
utvecklingen inom området. (Socialstyrelsen, 2014).
Under slutet av 1970-talet startades screeningstudier med konventionell mammografi i Sverige. Resultatet från dessa studier bekräftade den diagnostiska säkerheten som mammografi
medför (Aspelin & Pettersson, 2008). Mammografiscreeningen har möjliggjort massundersökningar för att kunna diagnostisera bröstcancer i ett tidigt stadium hos kvinnor utan symtom, då bröstcancer behandlas med störst framgång (Socialstyrelsen, 2014). Idag utförs
mammografiscreening i hela Sverige mellan åldersgrupperna 40-74 år och fungerar som en
allmän hälsokontroll (Sjöberg & Mattsson, 2005).
Andra undersökningsmetoder som kan bidra till diagnostiseringen av bröstpatologier är ultraljud, MRT-mammografi, datortomografi, scintigrafi och positron emissionstomografi som
även kallas PET (Sjöberg & Mattsson, 2005).
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Magnetresonanstomografi
Magnetresonanstomografi (MRT) är ett överlägset instrument när det gäller bilddiagnostik av
mjukdelar. Fördelen med modaliteten jämfört med andra modaliteter som DT och ultraljud är
att den kan ge en högupplöst bild i olika anatomiska plan och är helt fri från joniserande strålning (Berglund & Jönsson, 2007).
Människokroppen är uppbyggd till största del av vatten ca 70 % och fett. Väte är en atom som
finns bundet i olika former till båda substanserna, vilket betyder att det finns många väteatomer i kroppen. Dessa atomer kan liknas vid “små magneter” i kroppen när det utsätts för ett
externt yttre magnetfält, och det är dessa som kommer att ge ifrån sig signaler som sedan kan
omkodas till bilder (Aspelin & Pettersson, 2008). Patienten som ska genomgå en MRTundersökning placeras i ett starkt magnetfält, dessa har normalt en styrka på 1,5 Tesla (T) men
kan komma upp mot 3T i styrka vid medicinska undersökningar (Westbrook, Kaut-Roth, &
Talbot, 2011).
Magnetkameran ser ut som en tunnel och den volym som ska undersökas ska finnas mitt i
tunneln, där den störta magnethomogeniteten finns. Med hjälp av en sändare som sitter i magnetkameran skickas det in en radiofrekventpuls (RF-puls), med en viss frekvens, denna ställs
in så att den stämmer överens med atomernas egna frekvens (larmorfrekvensen). Väteatomerna tar upp denna energi och blir exciterade, det sägs att det sker resonans. Eftersom de nu exciterade väteatomerna strävar att gå tillbaka till sitt ursprungsläge där de har en lägre energi,
kommer de att vilja göra sig av med överskottsenergin de tagit upp från RF-pulsen. Denna
energi som väteatomerna ger ifrån sig kan sedan mätas med hjälp av en mottagare som finns i
magnetkameran. Excitationer och mätningar kommer att ske upprepade gånger under en
undersökning. Signalerna som mäts upp kommer att kodas in i ett virtuellt utrymme, k-space
och kommer sedan med hjälp av en matematisk process som kallas Fouriertransform att omvandlas till en 2D eller 3D bild (Berglund & Jönsson, 2007).
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Bröstdiagnostik med MRT- mammografi som komplement till
konventionell mammografi
Magnetisk resonanstomografi används som komplement vid bröstundersökningar och för tidig
bröstcancerdiagnostik. Det är en dynamisk undersökning och gadoliniumkontrast används.
Både kontrastuppladdningen och utsöndringen innefattas i granskningen eftersom maligna
tumörer bildar patologiska kärl. Utmärkande för maligna tumörer är en inledande, mycket
hastig ökning av signalintensiteten, därefter planar det ut och avslutas med en utsöndringsfas
med minskad intensitet (Aspelin & Pettersson, 2008).
En studie har visat att MRT som metod innebär en hög sensitivitet men dock en låg specificitet. Det som gör att MRT inte används som standard är den höga kostnaden, vilket gör att metoden inte är passande för massundersökningar (Aspelin & Pettersson, 2008; Chapman,
Bernier, & Rusak, 2010).
MRT tillsammans med konventionell mammografi är den mest exakta metoden för diagnostik. Detta har uppenbarats i studier som gjorts med syftet att sammanfatta känslighet,
specificitet, sannolikhetsgrader, och eftermätningar i samband med att lägga MRT till årlig
mammografiscreening för kvinnor med mycket hög risk för bröstcancer (Le-petross et al.,
2011; Tilanus-Linthorst, Obdeijn, Bartels, de Koning, & Oudkerk, 2000).
I en annan studie som jämförde MRT med datortomografi, ultraljud och konventionell mammografi visade resultaten att MRT var den mest exakta av de fyra avbildningsmetoderna för
att bedöma cancerns omfattning. Det fanns dock problem med att MRT-metoden kunde överskatta tumörens utbredning. Forskarna kom fram till att MRT, datortomografi och ultraljud
kompletterar konventionell mammografi gällande preoperativ bedömning av patienter som
ska genomföra bröstbevarande kirurgi (Uematsu, Yuen, Kasami, & Uchida, 2008).
En indikation till MRT-mammografi är utredning av eventuell multifokalitet och multicentricitet. Metoden används också då metastaser från en brösttumör av axillen har konstaterats
men då mammografi och ultraljud varit negativa. Hos patienter som opererats med bröstbevarande kirurgi kan det vara svårt att skilja ärrvävnad från tumörrecidiv, i dessa fall används
också MRT som undersökningsmetod. En annan indikation till MRT-mammografi är då pati-
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enten har implantat och då mammografi och ultraljud inte kan ge svar på patientens symtom
(Aspelin & Pettersson, 2008; Chapman et al., 2010).

Undersökningens tillvägagångssätt
Att genomgå en MRT-mammografi undersökning skiljer sig inte mycket ifrån att genomgå
vilken MRT undersökning som helst. Samma säkerhetsåtgärder och restriktioner gäller som
vid andra MRT undersökningar.
Inga magnetiska föremål får medtas in till undersökningsrummet. Patienten erbjuds en bomulls rock som ska knytas framtill. Oftast finns särskilda skåp med magnetsäkra nycklar där
patienter kan förvara sina värdesaker (McRobbie, Moore, Graves, & Prince, 2007). Innan
undersökningen informeras patienten om att kontrastmedel kommer att administreras och att
detta innebär att denne kommer att få en perifier venkateter (PVK) i armvecket. Viktigt är då
att röntgensjuksköterskan kontrollerar aktuellt glomerulärt filtrationshastighets värde (GFR)
som inte bör vara mindre än 30 milliliter/minut, detta för att försäkra sig om att kontrastmedel
kan användas till undersökningen och inte ger farliga biverkningar som nefrogen systemisk
fibros. (Aspelin & Pettersson, 2008; Läkemedelsverket, 2011). En förlängningsslang kopplas
till den perifiera venkatetern för att slippa ompositionera patienten när det är dags att administrera kontrastmedel. Patienten ligger på mage och en snedkudde läggs mellan patientens
mage och undersökningsbordet, efteråt ska patienten placera brösten i var sin bröstspole. Patienten stöds med kuddar för att underlätta positionen samt för att undvika rörelser under
undersökningen (figur 1). En larmklocka ges till patienten ifall denne skulle vilja påkalla
röntgensjuksköterskans uppmärksamhet (McRobbie et al., 2007).

Figur 1. Patientpositionering vid MRT-mammografi. (Illustratör: I. André)
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Sekvenserna tas enligt protokoll på aktuellt sjukhus (bilaga 1). Undersökningen tar ca 30 minuter (Mankad, 2011), detta beroende på om röntgensjuksköterskan behöver ta om bilder på
grund av rörelseartefakter eller för att ta fler bildsekvenser. I dagsläget finns inga fastställda
internationella riktlinjer på vilka projektioner och sekvenser som bör ingå i en MRT– mammografisk undersökning och varje sjukhus gör enligt lokala föreskrifter. Studier om vilka sekvenser som är av vikt finns inom ämnet men det kommer att dröja innan internationalisering
av protokoll av MRT- mammografi standardiseras (Kuhl, 2007). Nya rön som kan användas
inom MRT- mammografi har arbetats fram. Dessa är bland annat diffusionsviktade bilder,
protonspektroskopi och magnetisk märkning av blodströmmar som i framtiden kan helt avlägsna användandet av kontrastmedel till undersökningen (Heywang - Kobrunner, Hacker, &
Sedlacek, 2013).

Patientupplevelser i samband med en MRT-undersökning
Osäkerhet hos patienter inför en undersökning och rädsla för diagnosen kan orsaka olika reaktioner. Ibland utrycks denna oro i form av ilska och oförskämdhet emot personalen. Andra
uttryck för oro kan vara behovet att prata konstant, eller tvärtemot bli tyst och sluten (Ehrlich
& Coakes, 2013).
Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter inkluderar patientförberedelser samt att hantera patientens fysiska och psykiska tillstånd. Få människor känner sig trygga med att ligga stilla under en längre tid i ett trångt utrymme. Även patienter utan klaustrofobi kan känna sig oroliga
vid en MRT-undersökning. Ibland kan denna oro skapa panikkänslor vilket leder till att
undersökningen måste avbrytas (Ehrlich & Coakes, 2013).
Ett flertal studier har gjorts angående patientupplevelser av MRT-undersökningar. Enligt en
svensk studie sammanfattades deltagarnas erfarenheter av undersökningen till en känsla av att
befinna sig i en annan värld. Detta på grund av att situationen skilde sig utöver det vanliga
gällande miljön med det trånga utrymmet, det metalliska ljudet och kravet att ligga stilla på en
hård brits. Deltagarna gjorde liknelser angående utrymmet med att vara instängd i en kista, en
soffa med lock eller en rymdkapsel. Deltagarna kände också ett hot mot sin kontroll över tankar och reaktioner. Andnöd, ökad puls, panikkänslor, rädsla och behov av att på direkten
kunna komma ut var gemensamma känslor hos deltagarna. Samtal med personal mellan sekvenserna skänkte dock ett visst lugn. Information om undersökningen och de olika sekvensernas längd gav trygghet åt deltagarna och behovet var individuellt. Studien tyder på att in-
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formation som ges och samspelet mellan röntgensjuksköterska och patient har stort inflytande
på upplevelsen av att genomgå en MRT-undersökning (Törnqvist et al., 2006).
En annan studie gjord i Storbritannien jämförde bland annat psykosocial påverkan hos kvinnor som genomförde både konventionell mammografi och MRT-mammografi vid mer än ett
tillfälle. Resultaten visade att MRT-mammografin var mer ångestframkallande än den konventionella mammografin, vilket har att göra med de omkringliggande procedurerna som
MRT- undersökningen innebär. Kvinnorna i studien kände oro över att föras in i maskinen, de
uppgav även att britsen var obekväm att ligga på, bullret från maskinen under undersökningen, kontrastmedelsinjektionen samt att behöva ligga stilla bidrog också till ångestkänslorna.
Det första tillfället var dock det mest oroväckande, de följande gångerna sjönk ångestkänslorna hos kvinnorna. Dessa resultat pekade på ett brådskande behov av att utveckla strategier
för att frambringa stöd och information till kvinnor som ska genomgå en MRT-mammografi.
Informationen har en betydande roll vid denna typ av undersökningsmetod (Hutton et al.,
2011).

Informationens betydelse
Informationen är en viktig förutsättning för patientdelaktigheten inom vården. Informationen
behövs då det krävs delaktighet i beslut, både när det gäller vård och behandling men även då
samverkan från patienten fodras. Det finns ett flertal sätt att förmedla information och hur
informationen tas emot är individuellt, informationen kan behövas upprepas och uttryckas
såväl muntligt som skriftligt. Det är av stor vikt att tänka på vilket sätt som informationen
förmedlas på och den bör vara anpassad efter situationen som patienten befinner sig i (Edberg
& Wijk, 2009). I röntgensjuksköterskans etiska kod beskrivs att vid undersökningar och behandlingar är det röntgensjuksköterskan som ansvarar för att informera patienten (Örnberg, G.
& Eklund A-K, 2008; Örnberg, G. & Andersson, B, 2012). Detta måste då ske på ett individanpassat sätt. För att få reda på vad en patient redan vet och vad denne behöver informeras
ytterligare om krävs en dialog, först då kommer informationsöverföringen bli optimal. Informationen är ett steg till kunskap, men för att få fram kunskap måste informationen vara
relevant och förmedlad på ett korrekt sätt. Det är i grund och botten kunskapen som förutsätter patientdelaktigheten oavsett om det handlar om behandlingsbeslut eller samverkan
(Edberg & Wijk, 2009).
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I en studie som behandlade effektiviteten av tillvägagångsätt för att informera, utbilda och
engagera patienter hade forskarna uppfattningen att genom att uppmuntra patienter till en mer
aktiv roll gällande dennes vård kunde kvaliteten, effektiviteten och hälsoresultaten förbättras.
Författarna uttalade att hälsokunskap är grundläggande för patientens engagemang. Om människor inte kan ta till sig, bearbeta, och förstå grundläggande hälsoinformation, kommer de
inte att kunna fatta bra beslut om sin hälsa. Ges information och pedagogiskt stöd till cancerpatienter förbättras förståelsen för deras tillstånd och prognos, vilket leder till minskad ångest.
Andra resurser, såsom webbplatser, kan också öka kunskapen och studier har visat hög tillfredsställelse av användarna. Detta har bidragit till positiva effekter på hälsobeteende och
större insikt. Patienter kan behöva hjälp med att förstå de behandlingsalternativ och utfallssannolikheter som finns, läkaren måste då prata om eventuella resultat samt risker och framförallt respektera patienternas önskemål (Coulter & Ellins, 2007).
I Sverige gjordes en studie, där forskarna utvecklade och utvärderade en informationsbroschyr
som delades ut till ett antal patienter vilka skulle genomgå en MRT-undersökning. Patienterna
som deltog i studien uttryckte ett stort behov av ytterligare information än den som rutinmässigt ges innan en MRT-undersökning. Patienterna beskrev känslor av ångest, obehag och frustration när de fått sina kallelser. De tyckte att det var av stor vikt att kunna förbereda sig
mentalt innan undersökningen. Alla deltagare uppskattade broschyrens detaljerade information. De var i och med informationen förberedda på att ligga stilla och var trygga med att veta
exakt vad som skulle hända och kände att de hade kontroll över situationen. Broschyren behandlade information som högt buller, belysning, alarmklocka, vägbeskrivning till undersökningsrummet samt hur de diagnostiska resultaten hanterades. Denna information värdesatte
patienterna och de uppskattade även den illustrerade bilden av hur undersökningen skulle gå
till och frånvaron av svåra termer. Resultatet från denna studie visar att tydlig information
inför en MRT-undersökning är av stor vikt. Broschyren ansågs som en hjälp för att förbereda
sig inför undersökningen, minska rädsla och nervositet samt att underlätta samarbetet mellan
patienten och röntgensjuksköterskan under undersökningen (Boleijko, Sarvik, Hagell, &
Brinck, 2008).
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Problemformulering
Informationens betydelse för patienter som blir kallade till en MRT undersökning har visat sig
vara av stor vikt, då patienterna kan känna oro och ångest inför undersökningen. För att få ett
bra medverkande krävs det att patienten är välinformerad, detta bidrar i sin tur till en lyckad
undersökning med bra bildmaterial inför diagnostik. Med en lyckad information kan rädslor
inför undersökningen reduceras. I nuläget finns det inte tillräcklig kunskap om vad patienter
behöver för information inför en MRT-mammografi. Författarna till denna studie har uppmärksammat kunskapsbristen gällande informationsbehovet och därför intresserat sig i att
utföra denna studie och anser att studien skulle kunna bidra till en djupare förståelse för denna
patientgrupp.

Syfte
Syftet med studien är att undersöka patientupplevelser av informationsbehov i samband med
en magnetresonanstomografisk mammografiundersökning.
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Material och metod
Studien har en kvalitativ ansats med en induktiv design. Enskilda telefonintervjuer med semistrukturerade intervjufrågor och intervjuguide valdes som insamlingsmetod. Innehållsanalys
valdes som analysmetod till insamlad data (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).

Urval
Inklusionskriterierna för deltagande var att informanterna skulle vara minst 18 år gamla,
kunna göra sig förstådda och förstå svenskt tal, samt att de skulle genomgå en MRTmammografi undersökning. De tillfrågade informanterna var alla tidsbokade polikliniska patienter.

Datainsamling
Data samlades in vid ett sjukhus i mellersta Sverige under månaderna februari till april, 2015.
Telefonintervjuer valdes som datainsamlingsmetod då metoden lämpar sig för studier där syftet är att förstå empiriska fenomen eller situationer (Henricson, 2012). Intervjuerna utgick från
ett antal semistrukturerade frågor och en intervjuguide (bilaga 2).
Informanterna som deltog i studien fick ett informationsbrev (bilaga 3) hemskickat tillsammans med MRT-kallelsen (bilaga 4) där de informerades om vad studien gick ut på. Informanterna upplystes om att deltagandet var konfidentiellt, helt frivilligt samt att de kunde avbryta deltagandet när som helst utan påföljder. De fick även information om att telefonintervjuerna skulle spelas in vid intervjutillfället.
Efter genomförd MRT- undersökning blev informanterna tillfrågade av författarna om de ville
medverka i studien. Samtycke om deltagande gavs muntligt och informanterna fick skriva ner
på en enskild blankett sitt namn, telefonnummer och eventuell tid då det passade att författarna tog telefonkontakt för intervjun.
Efter erhållet samtycke kontaktades informanterna via telefon av båda författarna eller av den
författare som tillfrågat informanten på plats efter MRT - undersökningen. Innan intervjun
utfördes testades inspelningsfunktionen på den telefon eller datorn som användes för inspelning, detta för att försäkra att ljudkvalitén och funktionen var optimala för senare uppspelning
av materialet. Materialet som erhållits avidentifierades efter den första intervjun, detta gjordes
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sedan med alla informanter som deltog i studien och endast ett nummer användes för att skilja
en informant från en annan. All data som samlades in spelades upp och transkriberades av
båda författarna till studien. Tidigare blankett med informanternas personuppgifter förstördes
i slutet av varje transkribering.
En pilotstudie genomfördes med första informanten innan de övriga intervjuerna utfördes,
detta gjordes för att få uppfattning om intervjufrågorna gav svar mot studiens syfte och för att
förstå om informanterna skulle uppfatta frågorna korrekt. Materialet för pilotstudien transkriberades ordagrant och några få ändringar beträffande upplägget av intervjuguiden gjordes
efteråt, dock användes samma frågor i följande intervjuer. Eftersom frågorna i pilotstudien
svarade mot studiens syfte inkluderades denna i resultatet (Kvale & Brinkman, 2009).

Dataanalys
Eftersom studien var av kvalitativ ansats ansågs det av författarna att datamaterialet skulle
analyseras genom induktiv innehållsanalys. Genom att använda induktiv analys kunde författarna analysera texten utifrån dess innehåll och inte utifrån förutbestämda teorier (Henricson,
2012). Efter att ha lyssnat på materialet ett flertal gånger transkriberade författarna allt
material ordagrant på en dator sedan klistrades texten in i en mall för dataanalys. Båda författarna läste igenom materialet ett flertal gånger för att försäkra sig om att de förstod och uppfattade essensen av materialet som hade samlats in. Varje fråga och svar i analysmallen fick
en specifik kod som följde med under analysprocessen av texten (Henricson, 2012).
Meningsbärande enheter identifierades i texten som sedan kondenserades för att reducera
textmassan utan att viktigt innehåll gick förlorat. Koder identifierades och utgjorde sedan
subkategorier, dessa grupperades sedan in under olika kategorier. Alla steg i analysprocessen
så som identifiering av meningsbärande enheter, indelning i subkategori och senare kategoriindelning granskades så att det svarade mot studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004).
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen
Meningsbärande enhet
Nej det har jag ju inte, för jag
vet ju hur det är, för jag har ju
varit på en sån här MRröntgen, med, med ryggen.
Men det kanske kan stå vilket
hus det är eller om det är väst,
in vid huvudbyggnaden eller
någonting. Vore bra om det
stod i kallelsen så man vet.

Kod

Subkategori

Kategori

Ha tidigare erfarenhet
av MR undersökning

Tidigare erfarenheter av
undersökningar

Kunskap och tidigare
erfarenheter

Information om vägledning kan stå i
kallelsen

Vägbeskrivning

Önskat informationsinnehåll

Etiska överväganden
Författarna har i denna studie ansökt om tillstånd från ansvarig chef på röntgenavdelningen
vid berört sjukhus där datainsamlingen har utförts (bilaga 5), samt gjort en etisk egengranskning av studien tillsammans med handledare (bilaga 6).
I enlighet med Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod om att följa forskningsetiska riktlinjer
(Örnberg, G. & Eklund, A-K, 2008) har denna studie följt de forskningsetiska principer som
finns för forskning inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning enligt vetenskapsrådet. Det finns fyra Forskningsetiska huvudkrav, de lyder som följande; Informationskrav,
Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav och Nyttjandekrav. Informationskravet har uppfyllts
genom att ett informationsbrev har skickats till informanterna med MR-kallelsen. I informationsbrevet beskrevs det vad studien handlade om, hur och varför intervjun skulle genomföras,
samt en kort presentation av författarna. Informanterna hade också informerats i brevet att
deltagandet var frivilligt, konfidentiellt och kunde avbrytas när som helst utan påföljder. Samtyckeskravet har fullföljts vilket innebär att informanterna var självbestämmande i sin medverkan i studien. Samtycke till medverkan har inhämtats muntligt genom att patienterna gav
sitt samtycke i samband med förfrågan från författarna efter utförd MRT-undersökning. Konfidentialitetskrav och nyttjandekrav har fullföljts genom att uppgifter om informanterna inte
röjts eller utnyttjas i annat samband som inte rör studien enligt Offentlighets- och sekretesslag
(SFS 2009:400) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). I enligt med Offentlighet- och
sekretesslagen (SFS 2009:400) har de enskilda intervjuerna avidentifierats, vilket har gjort det
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omöjligt att kunna identifiera informanterna till studien (Vetenskapsrådet, 2011).
Efter att studien blivit godkänd kommer allt material som använts destrueras, inspelade intervjuer kommer raderas, detta gäller även transkriberat material. Utskrivet material kommer
destrueras i en dokumentförstörare.

Resultat
I studien deltog sex kvinnor som var tidsbokade för en MRT- mammografi. Intervjuernas
längd varierade mellan 6 - 11 minuter. Urval av individer inför studien redovisas nedan (Tabell 2). Av de 10 tidsbokade patienterna tillfrågades endast 9 om de ville medverka i studien.
Patienten som inte tillfrågades ansågs inte vara lämplig att fråga enligt författarna till denna
studie då utförandet av undersökningen riskerades. Tre bortfall tillkom i studien, dessa patienter ville inte medverka i studien, en patient svarade inte på författarnas telefonsamtal och två
patienter tackade nej när de blev tillfrågade om deltagande.
Tabell 2. Urvalsöversikt.
Tidsbokade

Tillfrågade

Deltagande

undersökningar

patienter

informanter

10

9

6

Bortfall
3

Intervjumaterialet som bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys resulterade i fyra kategorier: Informationsmetod, Kunskap och tidigare erfarenheter, Röntgensjuksköterskans interaktion med patienter och Önskat informationsinnehåll. Kategorierna och tillhörande subkategorier som framkom ur innehållsanalysen redovisas i tabell 3. Subkategorierna redovisas med
citat från de 6 informanterna, citaten har numrerats med en siffra tillhörande vardera informant.
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Tabell 3. Översikt av kategorier och subkategorier.
Kategori

Subkategori

Informationsmetod

Skriftlig information gällande undersökning
Muntlig information gällande undersökning

Önskad informationsmetod
Kunskap och tidigare erfarenheter

Kunskap om undersökningsprocedur
Tidigare erfarenheter av undersökningar
Insikt om anledning till undersökning

Röntgensjuksköterskans interaktion med

Röntgensjuksköterskans information

patienter

Röntgensjuksköterskans bemötande

Önskat informationsinnehåll

Vägbeskrivning
Skriftlig information på olika språk
Patientpositionering

	
  

	
  

Informationsmetod
Informationsmetoden som används för att informera patienterna om undersökningen kan vara
muntlig från remitterande läkare eller skriftlig från röntgenkliniken. Resultatet har visat att
informationsmetoden som använts skiljer sig mellan informanterna. Det skiljer sig även på
vilket sätt informanterna själva vill ha informationen.
Skriftlig information angående undersökningsproceduren skickades till fyra av de sex
informanterna tillsammans med kallelsen. En informant fick både muntlig och skriftlig
information angående undersökningsproceduren inför undersökningen. En informant fick inte
någon information alls inför undersökningen då den skulle utföras akut och tillfälle att
skriftligt informera om undersökningen saknades, dock informerades patienten av
röntgensjuksköterskan vid undersökningstillfället.
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Skriftlig information gällande undersökning
Ur resultatet framkommer det att åsikterna kring den skriftliga informationens innehåll skiljer
sig mellan informanterna. Några saknade information angående hur undersökningen går till,
medan några ansåg att den skriftliga informationen räckte som den var.
I ”Hur själva undersökningen går till tror jag det inte stod så jättemycket om.”
II ”... det stod ju inte att jag skulle lägga ner brösten i några hål.”
III ”Jag tycker att det verkligen är välskrivet, förstår den, tydlig och klar.”
Muntlig information gällande undersökning
Informanterna ansåg att muntlig information var ett bra komplement till den skriftliga informationen inför undersökningen, då den tycktes vara lätt att ta emot och dessutom gav en bra
beskrivning gällande undersökningsproceduren.
III ”... att jag skulle ligga på mage med brösten och att jag skulle få kontrast, jag visste att
undersökning tar ungefär mellan tio minuter, tio och trettio minuter.”
IV ”... har lättare att ta emot muntlig information än skriftlig.”
V ”... det är ju alltid lättare att prata med en människa alltså så är det ju men då får man svar
direkt.”
Önskad informationsmetod
Åsikter kring innehållet i den skriftliga informationen skiljer sig mellan informanterna och
den muntliga informationen tycks vara är ett bra komplement samt lätt att ta emot, men alla
vill inte ha muntlig information. Informanterna belyser dock att önskad informationsmetod
inför undersökningen är individuellt.
I ”... andra människor som kanske hade tyckt att det hade varit bra att kunna förbereda sig
lite till (inför undersökningen).”
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III ”Det var bra både och, för att muntligt beskrevs direkt vad jag skulle göra, skriftligt står
det att undersökningen tar så lång tid och att man gör den på det viset.”
IV ”Det är för att jag har lättare att ta emot muntlig information än skriftlig. Det vet jag med
mig. Men det är ju individuellt.”

Kunskap och tidigare erfarenheter
Att ha tidigare kunskap och erfarenhet om MRT har visat sig påverka informanterna positivt.
Informanterna beskriver att tidigare undersökningar och information har minskat
informationsbehovet inför undersökningen i vissa fall.
Kunskap om undersökningsprocedur
Informanterna menar att en beskrivning om undersökningsproceduren ger förberedelse inför
undersökningen, vilket upplevs som nödvändigt i många fall. Kunskap angående undersökningsproceduren har av vissa inhämtats från olika källor.
II ”Det kan ju vara bra om man får den informationen (undersökningsproceduren), så vet
man ju lite.”
V “... det här (undersökningsproceduren) fick jag bara läsa mig in till det innan undersökningen.”
VI ”Det står ju annars i kallelsen när man får den, telefonnummer som man kan ringa upp
ifall man undrar något, så de är ju bara o ringa…”
Tidigare erfarenheter av undersökningar
Ur intervjutexten har det framkommit att tidigare erfarenhet av MRT och andra undersökningar har medfört ett minskat informationsbehov hos de informanter som genomgått tidigare
undersökningar.
II “...jag vet ju hur det är, för jag har ju varit på en sån här MR-röntgen, med, med ryggen.”
III ”... jag visste från början eftersom jag har varit på mammografi, jag har varit på ultraljud, dom har tagit prover, så för mig de var bra om vad det gäller och varför gör vi den.”
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VI “...däremot har jag gjort magnetröntgen innan, det var inte första gången så jag visste hur
det skulle gå till.”
Insikt om anledning till undersökning
Insikt om anledning till undersökningen fanns hos de informanter som fick muntlig information inför undersökningen. I dessa fall har informationen kommit från remitterande läkare.
II ” ... ja det gällde ju mina bröst jag visste ju att det va det som det gällde.”
III ”... jag visste varför jag skulle göra den här (undersökningen), jag visste liksom genom
läkare.”

Röntgensjuksköterskans interaktion med patienter
Ur resultatet framkommer röntgensjuksköterskans interaktion med patienter som en viktig
komponent vid informationsöverföringen när undersökningen ska genomföras. Det
framkommer då att den muntliga informationen som röntgensjuksköterskan ger är ytterligare
ett komplement till informationen som ges från remitterande läkare samt från den skriftliga
informationen som skickas från röntgenkliniken.
Röntgensjuksköterskans information
Kommunikationen är en viktig del i patientomhändertagande. Enligt informanterna visar röntgensjuksköterskan färdigheter inom området genom att ha en aktiv kommunikation gällande
beskrivningen av undersökningsproceduren.
II ”... nä hon (röntgensjuksköterskan) talade om allt innan för mig, att jag skulle få kontrast,
ja de och att jag skulle ligga ner.”
V “... hon (röntgensjuksköterskan) liksom talade om att du ska ligga jättestilla och liksom så
här, så att det tycker jag det va bra information överhuvudtaget.”
VI “... hon (röntgensjuksköterskan) förklarar på plats också hur det går till att man kan säga
ifrån om man blir orolig eller får ångest, för det är väldigt lugnande så när hon förklarar på
plats.”
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Röntgensjuksköterskans bemötande
Ur analysen framkommer röntgensjuksköterskans interaktion med patienter som en viktig del
i underlättandet av undersökningen. Informanterna tydliggör vikten av röntgensjuksköterskans
roll och dennes professionella bemötande.
IV ” Alltid så trevligt bemötande och go personal där nere (röntgen avdelningen).”
V ”... det kändes som att de (röntgensjuksköterskorna) visste vad de gjorde.”

Önskat informationsinnehåll
Informanterna har uttryckt att det finns förbättringsutrymmen gällande informationen inför
undersökningen. Informanterna har beskrivit önskat informationsinnehåll som de tycker ska
finnas med i den skriftliga informationen.
Vägbeskrivning
Informanterna har i intervjutexten belyst behovet av vägbeskrivning till röntgenavdelningen,
då det i många fall inte är självklart vart avdelningen ligger eftersom patienterna inte har varit
där tidigare.
II ”... det va lite svårt att hitta. Jag visste inte vilket hus det va eller vart det va någonstans så.
Där tyckte jag informationen va lite, för det visste jag inte alls. Innan har man ju fått med en
karta, så man vet vart man ska ta vägen, men det var det ju inte nu, så det vore väl kanske inte
helt fel o skicka med en sådan.”
V ”Ah men då går jag in i det hållet och jag fick liksom gå runt allt.”
Skriftlig information på olika språk
Vikten av att förstå informationen har påpekats av majoriteten av informanterna. Svårigheter
med språk har ansetts av informanterna som ett hinder i mottagande av information och en
möjlig lösning till detta har givits i form av att skicka den skriftliga informationen angående
undersökningsproceduren på olika språk.
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III ”... om det är några invandrarkvinnor, att man ska skicka ordentlig information på deras
språk.”
V ”... det beror lite på, kan man inte språket eller om det är någon annan oklarheter då
kanske det blir svårare då kan jag tänka mig att det är svårare att få informationen.”
VI “... dom som inte förstår språket det är klart det är ju viktigt med tydlig information för
dom. Om man kanske skulle ge information på andra språk o så.”
Patientpositionering
Ur resultatet av studien har informanterna poängterat en viss problematik angående positioneringen vid undersökningen. Informanterna tycker att den skriftliga informationen bör beskriva patientpositionering vid undersökningen.
II ”... det kan väl stå (i kallelsen) att man får ligga på mage och att brösten läggs ner i några
kupor.”
IV ”Men läkaren sa inte att jag skulle ligga på magen, det gjorde han inte.”

Diskussion
Metoddiskussion
En kvalitativ ansats ansågs som lämplig eftersom den ger svar utifrån empiriska fenomen som
studeras och ansågs då ge bäst svar mot studiens syfte. Att studien har en induktiv design menar på att författarna inte hade förförståelse eller teorier som de utgick ifrån, utan använde sig
från den insamlade datatextens innehåll vid analys av materialet (Henricson, 2012).
För att få svar på studiens syfte valdes en kvalitativ design, då denna design eftersträvar att
skapa förståelse för informanternas erfarenheter och upplevelser. Intervjufrågorna var
uppbyggda av semistrukturerade frågor, vilket syftade till att informanterna själva skulle
berätta om sina upplevelser. Informanterna får i och med de öppna frågorna möjligheten att
uttrycka sig och sina åsikter med egna ord, vilket leder till att svaren blir mer innehållsrika
och skapar en djupare förståelse för informanternas upplevelser (Henricson, 2012).
Enkätstudie som datainsamlingsmetod valdes bort då möjligheten att ställa följdfrågor saknas,
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detta kan innebära att det finns en risk att informationen blir otydlig, eftersom det i efterhand
inte går att be om ett förtydligande av svaren (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).
Under perioden för datainsamling fanns inte tillräckligt många patienter att tillfråga angående
studien, detta försvårade rekryteringen. Fler informanter hade önskats till undersökningen då
detta kunde ha inneburit ett mer nyanserat resultat.
Av de sju tillfrågade personerna tillkom ett bortfall, då denne inte svarade vid uppringning
trots ett flertal kontaktförsök. Detta kan bero på att hon ångrade sig angående deltagandet.
Två patienter svarade nej när de blev tillfrågade att deltaga, det är möjligt att de kände sig
stressade över undersökningen och rädda för vad resultatet skulle visa. En patient ansågs inte
var lämplig att tillfråga eftersom utförandet av undersökningen riskerades, patienten fick
övertygas att genomgå undersöknigen och det ansågs då inte etisk försvarbart att fråga om
deltagande i studien.
Att författarna till studien själva tillfrågade informanterna om de ville delta i studien hade
syftet att de skulle få ett ansikte på författarna när telefonkontakt togs. Detta var för att
undvika att informanterna blev kontaktade av en för dom helt okänd person.
Metod för datainsamling utformades så att informanterna skulle få det så bra som möjligt och
därför valdes telefonintervjuer. Genom detta kontaktsätt fick författarna ta del av
informanternas perspektiv. Eftersom informanterna blev kontaktade när de befann sig i
hemmet kan eventuell nervositet eliminerats, då de fann trygghet med att befinna sig i en
miljö de kände igen. Det positiva med en telefonintervju var också att informanterna inte
behövde stanna kvar efter den MRT-mammografiska undersökningen. Det negativa med en
telefonintervju var att ansiktsuttryck och gester föll bort, vilket gjorde att författarna fick
förlita sig enbart på röst, tonläge och ord.
Intervjun skedde efter utförd undersökning, i efterhand har författarna funderat kring om det
varit bättre att ha utfört intervjun före undersökningen. I detta fall hade informanterna inte
hunnit uppleva undersökningen vilket gör att eventuell missad information angående
undersökningsproceduren hade upptäckts. Eftersom det vid resultatet framkom detaljer
angående informationen på plats kändes valet för tidpunkt i efterhand mycket passande.
Informanterna kontaktades inom två veckor efter undersökningen, de fick själva välja när de
ville bli uppringda och vissa kontaktades redan samma vecka som undersökningen ägt rum.
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Svaren på frågorna tydde på att informanterna kom ihåg informationen som givits innan
undersökningen. Därför fungerade telefonintervju som metod bra till denna studie.
Informanterna informerades om att intervjun skulle spelas in. Detta kunde påverka intervjuns
innehåll och kvalitet, då informanterna kan bli hämmade vid inspelningen (Patel & Davidson,
2003). Det upplevdes dock som att informanterna inte kände sig hämmade av inspelningen
eftersom de pratade på avslappnat och kunde beskriva sina upplevelser både tydligt och väl.
Intervjuerna spelades in med hjälp av en telefon eller en dator för att sedan kunna spelas upp i
efterhand vid transkriberingen. Kvalitén på det inspelade materialet var bra, vilket gjorde att
transkriberingen gick enkelt och författarna kunde utan problem få med allt som sades under
intervjuerna.
Det fanns svårigheter i att få några av informanterna att svara utförligt. Trots att det var
samma frågor som ställdes fanns stor skillnad i hur utförligt individerna svarade. Detta kan
dock bero på att informanterna var olika nöjda med informationen som givits innan
undersökningen.
Studien anses som trovärdig av författarna eftersom de processer som lett fram till studiens
resultat har beskrivits på ett noggrant sätt (Kazadin, 2003). Studiens styrkor och svagheter har
kommenterats vilket anses har ökat trovärdigheten i studiens utförande.

Resultatdiskussion
Informanterna till denna studie upplevde till största del att informationen som ges i samband
med en MRT-mammografi var tillräcklig och bra. Majoriteten av informanterna beskriver
informationsbehovet som individuellt men belyser brister i informationen och ger förslag på
åtgärder. Information på andra språk och vägbeskrivning till avdelningen samt information
angående undersökningsproceduren var förslag till eventuella förbättringar från informanterna.
Under kategorin Informationsmetod som framkommit under analysen av det insamlade
materialet, sammanställs det hur informanterna blivit informerade angående undersökningsproceduren inför eller vid undersökningen. Om informationen har varit skriftlig eller muntligt
har varierat mellan informanterna, även om informationen har varit tillräcklig eller inte inför
undersökningen har varierat. Enligt Edberg och Wijk (2009) är informationsmetoden
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individuell och bör anpassas efter individen och situationen som de kan befinna sig i, de menar även på att informationen kan behövas upprepas och uttryckas såväl muntligt som skriftligt. Detta tycks stämma med vad informanterna har svarat om att önskad informationsmetod
är individuell. Även Törnqvist et al. (2006) som gjort en studie om patientupplevelser vid en
MRT undersökning betonar att information om undersökningen gav trygghet åt deltagarna
och behovet var individuellt.
Ur resultatet från denna studie kan slutsatsen dras att den skriftliga och muntliga informationen kompletterar varandra, och att den ena inte bör utesluta den andra. Detta på grund av att
den skriftliga informationen behandlar undersökningstiden, eventuell kontrastinjektion samt
lite allmänt om hur MRT-undersökningar går till. Vid den muntliga informationsmetoden ges
informationen på ett mer specifikt sätt, där informanterna har fått en mer detaljerad information angående undersökningsproceduren. I och med den muntliga informationen möjliggörs en
dialog, vilket också ger tillfälle att ställa eventuella frågor (Edberg & Wijk, 2009).
I en studie gjord av Hutton et al. (2011) jämfördes den psykosocial påverkan hos kvinnor som
genomförde både konventionell mammografi och MRT-mammografi vid mer än ett tillfälle.
Studiens resultat visade att MRT-mammografin var mer ångestframkallande än den konventionella mammografin. Även om första gången för MRT var mer oroväckande så sjönk ångestkänslorna hos kvinnorna de följande gångarna. Resultaten inom kategorin, Kunskap och
tidigare erfarenheter, visar att informationsbehovet är minskat vid tidigare erfarenhet av
MRT och andra undersökningar med andra radiologiska modaliteter eftersom kunskapen om
undersökningsproceduren redan finns. En annan studie inom ämnet behandlar effektiviteten
av tillvägagångsätt för att informera, utbilda och engagera patienter. Författarna menar på att
hälsokunskap är grundläggande för patientens engagemang och att genom att uppmuntra patienter till en mer aktiv roll gällande deras vård kunde kvalitén, effektiviteten och hälsoresultaten förbättras (Coulter & Ellins, 2007). Detta stämmer överens med vad informanterna till
denna studie har berättat, då de med tidigare kunskap om MRT har varit mer insatta i undersökningsproceduren samt att de har vetat vad som förväntats av dem under undersökningen.
De informanter som saknade tidigare erfarenhet och kunskap om MRT har önskat ökad information angående undersökningsproceduren i den skriftliga informationen.
Det har även framkommit ur resultatet av denna studie att informanterna som saknade information angående undersökningsproceduren själva har inhämtat den information som de saknat
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från diverse källor. Att själv inhämta information från andra källor kan vara missvisande, då
undersökningen i Sverige är relativt nytillkommen och det inte finns mycket ingående information om hur undersökningen går till, detta eftersom protokollen för MRT-mammografi
inte är standardiserade (Kuhl, 2007). Författarna till denna studie anser att patienterna kan få
en felaktig bild om undersökningsproceduren, vilket kan vara förvirrande och skapa otrygghet.
En viktig kategori för författarna, och som uppmärksammades först efter att all data analyserats är Röntgensjuksköterskans interaktion med patienter. Kategorin gav substantiell information angående röntgensjuksköterskans roll gentemot patienten, detta framträdde som betydelsefullt och behovet av att inkludera en kategori med informationen ansågs därför viktigt av
författarna till denna studie. Ur resultatet framkommer det att den muntliga informationen
som röntgensjuksköterskan ger är ytterligare ett komplement till de andra informationsmetoderna. Enligt röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod ansvarar denne för att information ges
i samband med undersökningar (Örnberg & Eklund, 2008), detta stämmer i enlighet med informanternas åsikter i subkategorin röntgensjuksköterskans information. Andersson et al.
(2008) belyser vikten av informationen inom röntgensjuksköterskans yrke och menar att en
välinformerad patient har kontroll över situationen, vilket i sin tur bidrar till minskad oro och
ångest. Resultaten från ovannämnd studie visar kopplingar till vad informanterna har berättat i
denna studie.
En annan yrkesetisk kod som gäller för röntgensjuksköterskor och som kan knytas an till resultaten i innehållsanalysen är att röntgensjuksköterskan agerar på ett förtroende– och tillitsgivande sätt för att upprätthålla professionen (Örnberg & Eklund, 2008). Informanterna tydliggör inom subkategorin röntgensjuksköterskans bemötande vikten av röntgensjuksköterskans professionalitet i patientbemötandet, då de beskriver röntgensjuksköterskans trevliga
bemötande och professionell attityd. Samspelet mellan röntgensjuksköterskan och patienten är
en viktig beståndsdel gällande undersökningen, detta framträder som tydligast när det handlar
om MRT-undersökningar. Röntgensjuksköterskan bör visa uppmärksamhet, ge stöd och guida
patienten genom undersökningen, detta för att försäkra en god omvårdnad (Andersson et al.,
2008).
Kategorin, Önskat informationsinnehåll var en betydande del för denna studie. Informanterna
har uttryckt några förbättringsförslag gällande informationen inför undersökningen. I en stu24

die gjord i Storbritannien på patienter som genomgick en MRT-mammografi belystes bristande områden som att vissa deltagare hade svårt att hitta till undersökningsrummet. Ett annat
område som togs upp i studien var behovet av att utveckla strategier för att frambringa stöd
och information till kvinnor som skulle genomgå en MRT-mammografi (Hutton et al., 2011).
Jämförs resultatet i studien med vad informanterna i denna studie svarat, så stämmer detta bra
överens. Behov av vägbeskrivning är en upprepad önskan hos informanterna, då majoriteten
funnit det svårt att hitta till avdelningen av olika anledningar. Resultat till denna studie belyser
önskan om att skicka med en form av karta med vägbeskrivning, detta tror författarna till
denna studie eliminerar ytterligare ett orosmoment för patienterna som inte hittar till avdelningen eller som inte varit där tidigare. Samtidigt skapar detta en trygghet åt patienterna då de
vet var de ska befinna sig och hur lång tid det tar att ta sig till platsen.
Informanterna menar också att information angående undersökningsproceduren bör ges på
andra språk för att på så sätt även nå de patienter som inte är införstådda i det svenska språket.
En studie gjord av Fatahi, Mattsson, Lundgren och Hellström (2010), där författarna undersökt röntgensjuksköterskors upplevelse av att undersöka icke svensktalande patienter framkommer det att patienter som har språksvårigheter har ett ökat behov av information. Informationen på andra språk upplevdes som önskvärt då patienten förstår mer av helheten av hur
undersökningen kommer att gå till (Fatahi et al., 2010).
Genom tidigare presenterade resultat och med anknytning till Fatahi et al. (2010) tror författarna till denna studie att skriftlig information på andra språk skulle underlätta undersökningen av icke svensktalande patienter, även behovet av information från röntgensjuksköterskan
inför undersökningen skulle minska. Förståelse till att skriftlig information inte kan ges på
alla språk finns, därför föreslås det av författarna att den skriftliga informationen angående
undersökningsproceduren skrivs på de största språken sett utifrån populationen.

Även information angående patientpositioneringen önskades av informanterna. De informanter som inte hade fått tydlig muntlig information angående undersökningsproceduren innan
MRT-mammografin beskrev behovet av tydligare information i den skriftliga kallelsen. I en
studie som gjordes i Sverige uttryckte deltagarna behov av ytterligare information än den som
rutinmässigt ges innan en MRT-undersökning. Författarna till studien hade utformat en broschyr med detaljerad information angående undersökningsproceduren samt omkringliggande
25

moment som hör samman med undersökningen, dessutom fanns en illustrerad bild av patientpositioneringen. Informationen och avsaknande av svåra termer värdesattes av deltagarna till
studien. Resultatet visade att tydlig information inför en MRT-undersökning är av stor vikt
(Boleijko et al., 2008). Resultatet från denna studie visar på likheter till ovannämnd studie då
informanterna har önskat mer detaljerad skriftlig information inför undersökningen. Av författarna till denna studie föreslås det att inkludera en illustrerad bild av patientpositioneringen
inför en MRT-mammografi, då det tycks ge en bättre beskrivning än en eventuell skriftlig
förklaring.

Framtida studier
Fortsatta studier inom ämnet är att rekommendera då informanterna i denna studie inte speglar
den fullständiga populationens åsikter. Patienter som inte velat deltaga i denna studie önskas
kunna inkluderas i framtida studier, då deras åsikter kan ge ett svar som på ett bättre sätt speglar populationens åsikter inom ämnet. I och med den snabba medicintekniska utvecklingen är
det författarnas önskan att fortsatta studier görs inom ämnet, detta för att försäkra en god kvalité på informationen som ges till denna patientgrupp.

Slutsatser
Informanterna som deltog i denna studie var i stort sett nöjda med den information som de fått
i samband med MRT-mammografin. De som var mest nöjda var de som hade fått muntlig
information inför undersökningen, skriftlig information samt information från röntgensjuksköterskan på plats. Den muntliga informationen tillsammans med den skriftliga ansågs komplettera varandra då informationen behandlade olika saker. Det fanns en tydlig skillnad hos de
informanter som hade utfört en MRT-undersökning tidigare, då dessa inte behövde informeras
på samma sätt som någon som var helt ny inför undersökningen. Informanterna har dessutom
under studiens gång belyst brister i den nuvarande skriftliga informationen och kommit med
förbättringsförslag. Förslagen behandlar vägbeskrivning till avdelningen, information på olika
språk, samt en beskrivning av patientpositioneringen.
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Bilagor
Bilaga 1. MRT- bröstprotokoll
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Bilaga 2. Intervjuguide
Huvudfrågor
1. På vilket sätt fick du informationen om hur en MR undersökning går till ?
• Har du fått någon muntlig information om hur MR-undersökningen skulle gå till? I så
fall utav vem?
Muntligt

Skriftligt

2. Om/när du fick muntlig information, på 2. Om/när du fick skriftlig information, på
vilket sätt framfördes den?
vilket sätt framfördes den?
3. Hur upplevde du informationen du fick 3. Hur upplevde du informationen du fick
muntligt inför besöket?
skriftligt inför besöket?
4. På vilket sätt skulle du själv vilja ha in- 4. På vilket sätt skulle du själv vilja ha informationen?
formationen?

5. När du blev kallad till MR-undersökningen, kan du beskriva hur du upplevde informationen
som du fått angående vad besöket innebär?
6. På vilket sätt beskrevs hur undersökningen skulle gå till?
7. Stämde informationen som du fått överens med undersökningen?
8. Missades någon information inför undersökningen? I så fall vad?
9. Varifrån anser du dig ha fått den bästa informationen angående besöket?
10. Finns det något övrigt du skulle vilja tillägga?
Följdfrågor
• Kan du utveckla ditt svar ?
• Förstår jag dig rätt när du säger att ….?
• Vad innebär det för dig ?
• Hur menar du när du säger…?
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Bilaga 3. Informationsbrev

Hej!
Vi är två studenter som läser vår sista termin på Röntgensjuksköterskeprogrammet,
på Hälsohögskolan i Jönköping. Just nu håller vi på att skriva vår kandidatuppsats
och har valt att inrikta oss på hur patienter upplever informationen de får inför en MRmammografiundersökning. Tillstånd för att utföra studien har hämtats och godkänts
av röntgenkliniken.
Syftet med denna studie är att få reda på vilken information du som patient tycker ha
behov av inför en MR mammografi och huruvida den tillgängliga informationen gav
svar på hur undersökningen skulle gå till.
Efter undersökningen kommer du att bli tillfrågad av oss om du vill medverka i vår
studie, detta gör du genom att ange namn, telefonnummer och eventuell tid som
passar då vi kan ringa dig. Vi kommer att använda oss av intervju som datainsamlingsmetod, vilket betyder att konversationen kommer att spelas in med hjälp av
en applikation för inspelning av telefonsamtal.
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och det du säger kommer inte att
kunna spåras till dig som person. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst
avbryta deltagandet utan att behöva ge förklaring till varför.
Har du vidare frågor eller om du vill ta del av den färdiga kandidatuppsatsen, är du
välkommen att kontakta oss.
Ansvariga för studien:

Handledare:

Issis Suez

Sanna Wahlström, leg. röntgensjuksköterska

suis1285@student.hj.se

sanna.wahlstrom@rjl.se

0702401382

0735936656

Ida André
anid1212@student.hj.se
0734402181
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Bilaga 6. Etisk egengranskning
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