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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Klaustrofobi och ångest är vanliga orsaker till avbrutna eller inställda MR-undersökningar. 

Utöver problem för patienten kan det ha en negativ inverkan på ekonomin för aktuell 

vårdinrättning och följaktligen samhället i stort. Även patientflödet kan påverkas, där 

undersökningarna antingen tar längre tid än planerat eller inte kan genomföras alls, något som 

kan leda till en försenad diagnos om undersökningen inte genomförs. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka metoder som används för att underlätta för 

patienter med klaustrofobi och ångest i samband med MR-undersökningar och även att 

undersöka om det finns fler metoder som visat sig framgångsrika i forskning och som skulle 

kunna implementeras i det kliniska arbetet. 

Metod 

Studien är en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar samlats in genom 

sökning i relevanta databaser enligt bestämda urvalskriterier och som 

sedan kvalitetsgranskats med hjälp av Willmans granskningsprotokoll, analyserats och 

sammanställts till ett resultat.  

Resultat 

Studiernas resultat visade att strategier som tillämpats både före och under undersökningen 

kan ha betydelse för patientens upplevda nivå av klaustrofobi och ångest och skulle därför 

kunna användas för att förbättra genomförandet och även kvalitén av MR-undersökningen. 

Slutsats 

Flertalet strategier såsom; patientinformation, lugnande läkemedel samt kommunikation 

används för att hantera patienters ångest och klaustrofobi i samband med MR-

undersökningar. God kommunikation och information har visat sig viktig 

för patientens vårdupplevelse. Flera alternativ har studerats, som exempelvis; VR, 

hypnos, informationsfilmer samt flertalet studier på patienternas upplevelser av 

magnetkamerans utformning. Mer forskning är dock önskvärd inom området. 

Nyckelord: Magnetresonanstomografi, klaustrofobi, ångest  



ABSTRACT 

Background 

Claustrophobia and anxiety are common causes of MRI examinations being interrupted or 

cancelled. This is not only problematic for the individual patient but also causes a negative 

impact on the workflow, where the examinations may take up more time than allotted or even 

cancelled at the last minute. The latter causing a negative financial impact for the hospital and 

as for the patient it may result in a late diagnosis, or a lack thereof. 

Aim 

The purpose of this study was to investigate what methods are used to facilitate patients with 

claustrophobia or anxiety associated with MRI examinations and to explore related scientific 

developments. 

Method 

The study is a systematic literature study where relevant data was collected by 

searching relevant databases according to specific selection criteria which was then reviewed, 

analyzed and compiled into a result. 

Result 

The results of the studies showed that strategies applied both before and during the 

examination may be important for the patient's perceived level of anxiety and could therefore 

affect the implementation and the diagnostic quality of the MRI examination. 

Conclusion 

Various methods, like patient information, sedatives and communication are used to manage 

patients' anxiety and claustrophobia when undergoing MRI examinations. Good 

communication and information have proven to be important for the patient's experience. 

Several alternatives have been studied, such as VR, hypnosis, information films and studies 

on patients' experiences of the design of the magnetic camera. However, more research is 

needed. 

Key words: Magnetic resonance imaging, claustrophobia, anxiety 
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BAKGRUND 

Magnetresonanstomografi 

Magnetresonanstomografi (MR) används allt mer inom medicinsk bilddiagnostik sedan dess 

introduktion under mitten av 1980-talet. Enligt en rapport gjord av 

Strålsäkerhetsmyndigheten (2020) utfördes under år 2005 cirka 250 000 MR-undersökningar, 

en siffra som ökade till cirka 550 000 undersökningar år 2018. En aspekt som bidragit till att 

MR har kommit att bli vanlig inom bilddiagnostik är dess förmåga att framhäva små 

strukturer i framför allt mjukvävnad samt möjligheter att göra mätningar av exempelvis 

hjärnans aktivitet vilket gör tekniken attraktiv, både kliniskt och inom forskning. En annan 

aspekt är att MR är baserad på magnetresonans och därmed avges ingen joniserande strålning 

(Berglund & Jönsson, 2007). 

 

MR-kameran utgörs av en magnet som skapar ett kraftigt statiskt magnetfält (vanligen 1,5 T), 

ett system för sändning och mottagning av radiofrekventa signaler samt ett gradientsystem 

med uppgift att variera magnetfältet. Väteatomerna i kroppen kan liknas vid små 

stavmagneter, vilka påverkas av magnetfälten och skapar överskottsenergi som sedan 

omvandlas till en svag signal. En digital mottagare tar emot signalen och omvandlar den till 

det som slutligen blir den diagnostiska bilden (Ståhlberg & Wirestam, 2008). På grund av det 

starka magnetfält som fordras för att bildgivande signal ska uppstå så krävs hög säkerhet på 

labbet. Ferromagnetiska föremål kan orsaka stor skada om dessa kommer i närheten av 

magnetkameran (Berglund & Jönsson, 2007). 

Patientens besök i MR-labbet 

Innan undersökningen är det viktigt att personalen förvissar sig om patienten har några 

inopererade implantat eller liknande som kan vara kontraindicerat mot det starka magnetfältet 

i MR-kameran, exempelvis implantat som innehåller elektriska komponenter eller är 

ferromagnetiska. Detta görs genom en enkät som antingen skickas med kallelsen eller ges till 

patienten innan undersökningen och som innehåller frågor som är viktiga för att 

undersökningen. Bland frågorna finns även en punkt angående klaustrofobi (Strømme 

Johannesen, 2011). Patienten får, vid sitt besök, byta om till sjukhuskläder och ytterligare 

information om hur undersökningen går till innan hen får ta plats på undersökningsbordet. 

Därefter får patienten hörselskydd och ofta möjlighet att välja radiokanal eller medhavd 

musik att lyssna på. 
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Innan undersökningen påbörjas och patienten körs in i kameratunneln får hen också ett larm 

att trycka på för att få personalens uppmärksamhet. Om kontrastmedel ska ges förbereds även 

en perifer venkateter (PVK) innan undersökningen påbörjas (Akademiska sjukhuset, 2019). 

Efter undersökningen tas venkatetern bort och patienten får byta om och gå hem. Om 

patienten har fått läkemedel så bör, för preparatet, lämpliga observationer göras (Strømme 

Johannesen, 2011). 

Röntgensjuksköterskans ansvarsområde 

Under magnetkameraundersökningen så har röntgensjuksköterskan ansvar över patientens 

säkerhet och för att undersökningen ska bli så bra som möjligt (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011). Säkerhetsansvaret innefattar att försäkra sig om att inte 

patienten eller annan (anhörig eller personal) har magnetiska föremål med sig in på labbet där 

MR-kameran finns. Röntgensjuksköterskan har också ansvar över att observera eventuell 

förändring i patientens hälsostatus. Detta är extra viktigt då man ger kontrastmedel eller andra 

läkemedel som exempelvis kan ge allergiska reaktioner. Röntgensjuksköterskan måste också 

vara säker på att patienten har förstått den givna informationen och är medveten om hur 

undersökningen kommer att gå till. En annan viktig del i informationen är att patienten måste 

ligga helt stilla för att säkerställa en bra bildkvalitet som kan bedömas av radiologen 

(Strømme Johannesen, 2011). 

Delaktighet 

All vård bör ske på ett evidensbaserat sätt och enligt Socialstyrelsens rapport ” Delaktighet – 

en förutsättning för evidensbaserad praktik” (2015) är förutsättningen för att arbeta 

evidensbaserat också att utgå från patientens egna villkor. Här betonas även patientens 

delaktighet som nödvändig för att kunna bedöma vilka åtgärder som ska göras. Delaktighet 

har många fördelar förutom att patienten får mer makt över sin situation. Då patientens 

åsikter och erfarenheter tas tillvara och respekteras kan vårdupplevelsen bli mer positiv som 

helhet (Socialstyrelsen, 2015). 
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Patientens placering och upplevelser 

Då fysiken kräver att patienten befinner sig så nära det inre röret i MR-kameran som möjligt 

för att till fullo nyttja de magnetiska egenskaperna är röröppningen konstruerad med en 

diameter om 60 till 70 cm och ett djup på 160 cm. Till skillnad från en datortomograf, där 

britsen åker fram och tillbaka genom röröppningen är britsen vid MR-undersökningen helt 

stilla, undantaget små justeringar mellan sekvenser. Som en konsekvens av det trånga 

utrymmet kan patienter drabbas av starka obehagskänslor och i förekommande fall 

klaustrofobi (Dewey et al., 2007). Andra orsaker till obehagskänslor kan grundas i det ljud 

som uppstår från gradientspolarnas till- och frånslag, samt att patienterna instrueras att ligga 

helt stilla under undersökningen för att undvika rörelseartefakter (Enders et al., 2011a). Det 

senare kan bli speciellt påfrestande då undersökningar vanligtvis pågår under 30 till 45 

minuter (Berglund & Jönsson, 2007). 

 

Det förekommer att patientens obehagskänslor och klaustrofobi är så stark att 

undersökningen måste avbrytas, något som är vanligare vid huvud- och nackundersökningar. 

Klaustrofobikänslorna vid dessa undersökningar kan förvärras av att instängdheten blir än 

mer påtaglig då patienten blir utrustad med specifika spolar runt huvud och nacke, något som 

kan jämföras med ett slags hjälm (Eshed et al., 2007). Vissa kameror har ett starkare statiskt 

magnetfält (3 T i stället för 1,5) och kräver då smalare tunnel samt ger ifrån sig ett högre ljud 

(Loh et al., 2016). Problematiken med det trånga utrymmet underlättas inte heller av de 

spolar som placeras runt och kapslar in det område som ska undersökas (Bigley et al., 2010). 

En del sjukhus erbjuder undersökningar med en mer öppen MR-kamera. Detta kan verka som 

ett givet alternativ, dels för patienter med klaustrofobi men även för patienter med grav 

övervikt. Dock har dessa kameror ett lägre statiskt magnetfält och ger därför avsevärt sämre 

bildkvalitet. Dessutom är det kostsamt för sjukhus att erbjuda dessa som ett alternativ och de 

blir därför svårtillgängliga (Gupta et al., 2019). 

Rörelseartefakter 

Rörelseartefakter är något som kan beskrivas som störningar i bilderna, bland annat i form av 

suddiga partier i bilden. Till konsekvenserna hör risken att undersökningsresultatet får ett 

minskat diagnostiskt värde, samt att de suddiga partierna kan misstas för patologiska 

strukturer eller annan anomali (Erasmus et al., 2004). 
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Tekniska framsteg gällande MR har med tiden lett till förbättrad teknisk utrustning av olika 

slag, bland annat i form av starkare gradienter. Detta har i sin tur gett möjlighet till snabbare 

protokoll, i och med detta även en mindre risk för att patienten hinner röra sig under aktuell 

sekvens. Det metaforiska mynt som är tekniska framsteg har dock två sidor. Å ena sidan finns 

möjligheten till snabbare protokoll och å andra sidan högre upplösning och skarpare bilder. 

Den teknik som möjliggör det senare kräver dock en längre undersökningstid, vilket i 

förlängningen ökar risken för rörelseartefakter (Zaitsev et al., 2015). 

Ångest 

Ångestsyndrom kan uttrycka sig på olika sätt och förekommer i flera varianter, så som 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), social ångest, generaliserad ångest, tvångssyndrom 

(OCD), panikångest, specifika fobier et cetera. Symtomen kan variera mellan trötthet, dålig 

sömn, att man drar sig undan, rädsla, myrkrypningar, illamående, tryck över bröstet, 

svettningar, darrningar, hjärtklappning, andnöd, overklighetskänslor med flera (Allgulander, 

2008). Vid ångestpåslag ökar både prolaktin- och kortisolvärdet i blodet, så kallade 

stressmarkörer. Prolaktin triggar känslor av ilska och förödmjukelse medan kortisol 

framkallar känslor som rädsla och konfusion. (Tazegul et al., 2015) Även serotoninnivåer ses 

ökade hos personer med paniksyndrom (Allgulander, 2008). 

 

Känslan av ångest kan också yttra sig som en panikattack. En panikattack kan definieras som 

en plötslig och stark rädsla för att tappa kontrollen över situationen eller att dö. När detta sker 

kan den drabbade reagera enligt konceptet ”fight, flight, freeze” – det vill säga att fly, ”fäkta” 

eller att drabbas av immobilisering (Bracha, 2004). Hjärtklappning, svettning och upplevt 

tryck över bröstet är exempel på fysiska symtom på en panikattack. Ofta går attacken över 

efter ca 30 minuter men upplevelsen kan göra att man utvecklar oro och ångestproblematik 

inför liknande, framtida situationer (Allgulander, 2010). Personer med PTSD har upplevt ett 

trauma någon gång i livet som inneburit intensiv rädsla och hjälplöshet som medfört en 

långvarig psykisk effekt. Med tiden kan dessa personer utveckla copingstrategier för att 

undvika att hamna i en situation som påminner om det upplevda traumat. Detta gäller inte 

bara patienter med PTSD utan även personer med andra ångestsyndrom tenderar att undvika 

det som påminner som om rädsla, eller rädsla för att få en panikattack (Allgulander, 2008). 
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I en rapport från Folkhälsomyndigheten (2020a), avseende perioden 2017 till 2020, där 

deltagarna själva fick skatta sitt mående framgick det att 40 % led av ängslan, oro eller 

ångest. Av de 33 386 som deltog i undersökningen uppgav 7 % av dessa att de har svår 

ängslan, oro eller ångest. Dessa siffror har ökat de senaste tio åren då siffrorna var 

motsvarande 32 % respektive 5 % år 2007 till 2010 Folkhälsomyndigheten (2020b).  

 

Ångest är en av de anledningar som gör att patienter uteblir från sina bokade MR-

undersökningar eller varför undersökningarna avbryts när de väl påbörjats. Ångesten kan 

även påverka bildkvaliteten då patienten kan ha svårt att ligga stilla under bildtagningen 

(Norbash et al., 2016). En studie har visat att 37 % av de patienter som genomgått en MR-

undersökning kände av ångest och 5–10 % klarade inte av att slutföra undersökningen (Yakar 

& Pirincci, 2020). 

Klaustrofobi 

Klaustrofobi är en rädsla för instängdhet som ofta uppkommer på grund av att man vistas i 

trånga utrymmen, såsom i hissar eller MR-kameror. Känsloupplevelsen kan vara ångest, 

andningssvårigheter och en känsla av att känna sig fångad (Munn et al., 2015). Upp till 35 % 

av patienterna som känner oro inför MR-undersökningar lider av klaustrofobi (Enders et al., 

2011b) och uppskattningsvis avbryts eller ställs cirka två miljoner undersökningar årligen 

världen över in på grund av klaustrofobi eller ångest (Munn et al., 2015). En uppkommen 

klaustrofobisk reaktion behöver dock inte alltid bero på individen befinner sig i ett trångt 

utrymme; ett stimuli som kan initiera klaustrofobiska symptom är till exempel applicering av 

gips (Nagura et al., 2014) och därtill känslan av instängdhet. För en del patienter kan oron 

och ångesten bli så stor att ett lugnande läkemedel behövs och i en del fall kan narkos bli 

aktuellt för att undersökningen ska bli av (Strømme Johannesen, 2011). 

Ekonomiska aspekter 

Enligt Lu et al. (2011) står röntgenverksamheter för 5 – 10 % av sjukvårdskostnader med en 

förutspådd ökning i samband med att befolkningen blir äldre samt att teknologin inom 

röntgen fortsätter att utvecklas. Ett problemområde gäller patienter som på grund av sin oro, 

eller andra anledningar, uteblir från sina bokade tider. I en studie som pågick mellan 2016 - 

2018 låg statistiken på uteblivna besök kring 17,4 %. Dessa patienter lämnar luckor i schemat 

och bidrar till att minska effektiviteten på sjukvården samt att öka väntetiderna (Chong et al., 

2020). 
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Patienter med ångestproblematik eller klaustrofobi kan även ha svårt att ligga stilla under 

undersökningstiden vilket kan leda till rörelseartefakter som i sin tur gör att sekvenser 

behöver repeteras. En repeterad sekvens tar ca 4 minuter och enligt en studie där kostnaderna 

på ett prisbasbelopp utifrån en nativ hjärnundersökning beräknades förlorade kliniken ca 115 

000 USD (cirka 986 463 SEK) per magnetkamera och år på grund av att 19,8 % av 

undersökningssekvenserna behövde repeteras (Andre et al., 2015). 

Problemformulering 

Avbrutna undersökningar kan bli problematiskt, inte bara för patienten men även ur flera 

andra synvinklar. Exempel på detta är bland annat en negativ inverkan på ekonomin för 

aktuell vårdinrättning och följaktligen samhället i stort samt en störning i patientflödet, där 

undersökningarna antingen tar längre tid än vad som är planerat eller inte kan genomföras alls 

(Nguyen et al., 2020). Detta riskerar att innebära ett arbetsmiljöproblem – den tid patienten är 

bokad för avser nämligen själva undersökningen och då tid går åt till att hantera ångest eller 

klaustrofobi kan det leda till att undersökningen tar längre tid än tänkt. För patientens del kan 

det leda till en försenad diagnos om undersökningen inte genomförs enligt planering. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka metoder som används för att underlätta för 

patienter med klaustrofobi och ångest i samband med MR-undersökningar och även att 

undersöka om det finns fler metoder som visat sig framgångsrika i forskning och som skulle 

kunna implementeras i det kliniska arbetet. 

Frågeställning 

Vilka metoder används för att underlätta för patienter med klaustrofobi och ångest i samband 

med MR-undersökningar och hur ser forskningen ut inom området? 

METOD 

Design 

Arbetet är en systematisk litteraturstudie vilken syftade till att generera en syntes av data för 

att sammanställa en integrerad analys (Kristensson, 2014). 
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Sökstrategi 

Urval 

Projektet inkluderade studier som gjorts på vuxna deltagare över 18 år och som handlade om 

MR-undersökningar och patientupplevd klaustrofobi eller ångest valdes ut; därutöver artiklar 

som berörde metoder för att lindra och/eller förebygga detta. Artiklarna söktes i databaserna 

CINAHL och PubMed. Booleska operatorer samt MeSH-termer användes för att specificera 

sökresultaten (Willman, 2016). Kriterierna för artiklarna vid sökningen var att dessa var peer-

reviewed samt publicerade mellan 2011 och 2021. Ytterligare sökkriterier var att artiklarna 

var primärpublicerade samt att studierna skulle vara ett resultat av klinisk prövning och/eller 

randomiserade kliniska studier. Ett antal artiklar funna efter sökning i PubMed länkade vidare 

till andra artiklar vilka föll inom samma eller liknande område som originalartikeln. De 

artiklar vars relevans föll inom aktuell studies urvalskriterier och undersökningsområde 

inkluderades. 

Inklusionskriterier 

Artiklar som är peer-reviewed, primärpublicerade, etiskt granskade, skrivna på engelska, 

publicerade inom de senaste tio åren och som uppfyller kraven för medel eller hög kvalitet 

enligt Willmans granskningsprotokoll (bilaga G och H). 

Exklusionskriterier 

Artiklar innehållande studier gjorda på deltagare under 18 år, skrivna på annat språk än 

engelska, ej peer-reviewed, äldre än tio år gamla, artiklar som ej berör frågeställningen samt 

de artiklar som bedöms ha låg kvalitet enligt Willmans granskningsprotokoll (bilaga G och 

H). 
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Tabell 1. Sökmatris med databaser, sökord och resultat. 

Databas Sökord Träffar Lästa abstract Valda artiklar 

PubMed ”Magnetic Resonance Imaging/psychology” [MAJR] 32 3 1 

PubMed ("Magnetic Resonance Imaging"[MAJR]) AND "Surveys 

and Questionnaires"[MAJR] 

39 3 1 

PubMed (Anxiety) AND (MRI) AND (nursing)  7 2 1 

PubMed ((Radiology) AND (nursing)) AND (anxiety)  23 4 2 

PubMed ((MRI) AND (anxiety)) AND (psychology) 154 4 3 

PubMed ("Magnetic Resonance Imaging"[MAJR]) AND 

"Anxiety"[MeSH] 

17 6 6 

PubMed ("Phobic Disorders"[MeSH]) AND "Magnetic Resonance 

Imaging"[MeSH] 

17 3 2 

CINAHL “Anxiety and communication and radiology”  24 4 1 

CINAHL “MRI and Patient anxiety”  136 3 1 
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Bearbetningsmetod 

Inom författargruppen bestämdes olika områden för vilka respektive författare ansvarade. 

Varje författare valde sedan ut vetenskapliga artiklar relaterade till författarens 

ansvarsområde. Willmans granskningsprotokoll för kvalitativa- eller kvantitativa artiklar 

(bilagor G och H), beroende på om aktuell artikel var kvalitativa eller kvantitativa användes 

som en mall för att bedöma artiklarnas kvalitet. Med dessa protokoll som grund bestämdes i 

gruppen ett poängsystem där ”ja” genererade 1 poäng medan ”nej” gav 0 poäng. Olika 

poängintervall bestämdes, där andelen poäng av den totala möjliga summan räknades om till 

en procentsats och värderades sedan till någon av de tre alternativen; låg, mellan eller hög. 

Tabell 2. Poängintervall för kvalitetsgradering, omräknat i procent. 

Kvalitet Procent 

Hög 80 – 100 % 

Medel 60 – 79 % 

Låg 0 – 59 % 

 

Tabell 3. Poängintervall för kvalitetsgradering av kvantitativa studier 

Kvalitet Poängintervall 

Hög 11 – 14 poäng 

Medel 9 – 10 poäng 

Låg 0 – 8 poäng 

 

Tabell 4. Poängintervall för kvalitetsgradering av kvalitativa studier 

Kvalitet Poängintervall 

Hög 12 – 15 poäng 

Medel 8 – 11 poäng 

Låg 0 – 7 poäng 
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Artiklar som kvalitetsbedömdes som ”låg” togs inte vidare medan de artiklar vars kvalitet 

bedömdes som ”medel” eller ”hög” presenterades för gruppens andra två författare. Dessa 

artiklar diskuterades sedan inom gruppen för att bestämma om den skulle ingå i det slutliga 

valet av artiklar, till vilken kategori aktuell artikel hörde och slutligen diskuterades om det 

fanns någon ”överlappning” mellan en annan författares område. I det senare fallet bestämdes 

vilken kategori som var mest betjänt av aktuell artikel. 

Analysmetod 

Som analysmetod valdes en integrerad analys, utifrån Kristensson (2014). Till att börja med 

lästes de utvalda kvalitetsgranskade artiklarna igenom flera gånger. Detta för att säkerställa 

att artiklarnas resultat verkligen uppfattats samt för att jämförda resultaten mellan de artiklar 

som berörde samma område. När detta var utfört fastslogs centrala delar från respektive 

artiklar och sorterades under, av artikelförfattarna formulerade, relevanta teman. Slutligen 

etablerades olika kategorier med subkategorier under vilka artiklarnas resultat 

sammanställdes. 

Tabell 5. Kategorier och subkategorier genererade från integrerade analysen 

Röntgensjuksköterskan • Arbetsmetoder 

• Bemötande, kommunikation 

Före undersökningen 

 
• Mätinstrument för att skatta 

klaustrofobi och ångest 

• Informationsmetoder 

• Väntrummet 

• Hypnos 

• VR 

Magnetkamerans utformning och 

patientupplevelsen 
• Gantryomkrets 

• Design 

• Oro och rörelseartefakter 

Framtida tekniska förbättringar  • Huvudspolen 

• Ljudet 

 



 

11 
 

Tabell 6. Sorteringsprotokoll med kvalitetsgradering 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Ahlander 

et al. 2016. 

Sverige  

Development and 

validation of a 

questionnaire 

evaluating patient 

anxiety during 

Magnetic Resonance 

Imaging: The 

Magnetic Resonance 

Imaging-Anxiety 

Questionnaire (MRI-

AQ) 

Syftet med studien var att ta 

fram och validera ett nytt 

självskattningsformulär till 

patienter med oro och 

ångest som ska genomgå en 

MR-undersökning. 

Tvärsnittsstudie 247 MRI-AQ har god 

potential att bli ett 

standardiserat 

frågeformulär med 

god validitet och 

reliabilitet. 

Medel 

Ahlander 

et al. 2020. 

Sverige 

Anxiety during 

magnetic resonance 

imaging of the spine 

in relation to scanner 

design and size 

Att jämföra obehag under 

en MR-undersökning med 

ett gantry om 60 centimeter 

respektive 70 centimeter. 

Multicenterstudi

e (tre center), 

kontrollerad 

klinisk studie 

109 deltagare. 

(n = 28) i öppen 

kamera,  

(n = 39) i 60 cm 

gantry och  

(n = 42) i 70 cm 

gantry. 

Efter uppföljning 

värderades 70 cm 

gantry högre än 60 cm 

gantry. Deltagarna i 

öppen kamera uppgav 

högre nivåer av ångest 

innan, under och efter 

undersökningen visavi 

de andra grupperna. 

Hög 

Beukeboo

m et al. 

2012. 

Stress-reducing 

effects of real and 

artificial nature in a 

hospital waiting room 

Undersöka om växter 

(riktiga eller artificiella) i 

väntrum påverkar 

stressnivån hos patienter 

Experimentell 

enkätstudie 

457 deltagare. 

Två 

interventionsgru

pper (n = 150 

Patienter som hade 

grönskande inslag i 

väntrummet upplevde 

Medel 
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Nederlände

rna  

som ska genomgå en 

radiologisk undersökning. 

resp. n = 147) 

och en 

kontrollgrupp  

(n = 160). 

en något lägre nivå av 

stress. 

de Bucourt 

et al. 2011. 

Tyskland 

Obese patients in an 

open MRI at 1.0 

Tesla: image 

quality,diagnostic 

impact and feasibility 

Att undersöka kapaciteten 

hos en öppen MR-kamera 

för patienter som lider av 

obesitas till den grad att de 

ej är aktuella för andra 

bilddiagnostiska 

undersökningar. 

Kontrollerad 

klinisk studie 

36 deltagare.  

Interventionsgru

pp (n = 26) och 

kontrollgrupp  

(n = 10). 

Den öppna MR-

kameran erbjuder låg 

men tillräcklig 

diagnostisk kvalitet. 

Medel 

Hunt et al. 

2011. USA 

Wide, Short Bore 

Magnetic Resonance 

at 1.5 T: reducing the 

failure rate in 

claustrophobic 

patients 

Att avgöra om 

användningen av en bred 

MR-kamera med kort rör 

kunde reducera 

användningen av allmän 

anestesi. 

Retrospektiv 

studie 

50 Aktuell kamera ökade 

antalet lyckade 

undersökningar för 

patienter med 

klaustrofobi och 

minskade behovet av 

allmän anestesi. 

Medel 

Iwan et al.  

2021. 

Tyskland 

Patient preferences for 

development in MRI 

scanner design a 

survey: a survey of 

claustrophobic 

patients in a 

randomized study 

Att undersöka vilken design 

på MR-kameran som är 

mest föredragen bland 

klaustrofobiska patienter. 

Kontrollerad 

klinisk studie 

160 Majoriteten föredrog 

en stående öppen 

kamera. Information 

om respektive 

kameras diagnostiska 

egenskaper ökade 

preferensen för den 

stängda kameran med 

kort rör.  

Medel 
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Klaming et 

al.  

2015. 

Nederlände

rna 

  

The Relation Between 

Anticipatory Anxiety 

and Movement During 

an MR examination 

Att undersöka relationen 

mellan oro inför en MR-

undersökning och 

patientrörelse under 

undersökningen. 

Kontrollerad 

klinisk studie 

39 Ingen eller låg 

korrelation mellan oro 

och tydliga rörelser 

eller påverkad 

bildkvalitet påvisades.  

Hög 

Ma et al. 

2016. USA 

Music-based magnetic 

resonance 

fingerprinting to 

improve patient 

comfort during MRI 

examinations 

Att omvandla ljuden från 

gradienternas till och från-

slag till musik. 

Kontrollerad 

klinisk studie 

10 MRF-musik-

undersökningarna 

visade en signifikant 

ökning av patienternas 

bekvämlighet under 

undersökningen. 

Uppmätt data från T1- 

och T2-data korrelerar 

med data från 

ordinarie SE-

sekvenser. 

Medel 

van Minde 

et al. 2014. 

Nederlände

rna 

Pinpointing Moments 

of High Anxiety 

During an MRI 

Examination 

Att få insikt i omfattning av 

ångest och vid vilka 

tillfällen känslan av ångest 

uppstår under en MR-

undersökning. 

Kontrollerad 

klinisk studie 

67 Självrapporterade data 

gav att patienterna 

kände av stark ångest 

innan undersökningen 

och var som allra värst 

precis i början. 

Ångestnivån var lika 

hög hos gruppen som 

använde lugnande 

medicin kontra de som 

var utan.  

Hög 
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Munn et al. 

2016. 

Australien 

Addressing the Patient 

Experience in a 

Magnetic Resonance 

Imaging Department: 

Final Results from an 

Action Research 

Study 

Att utvärdera 

patientomvårdnaden vid en 

MR-avdelning på ett 

sjukhus i Australien, samt 

att se om denna kunde 

förbättras. 

Kvalitativ 

aktionsstudie, 

observationsstud

ie (avseende 

röntgensjuksköt

erskorna). 

120 patienter 

samt 

röntgensjuksköt

erskor vid 

aktuell 

avdelning.  

Förbättrade rutiner 

vilket gav att 

patienterna upplevde 

mindre oro och en 

högre grad av 

tillfredsställelse med 

besöket.  

Hög 

Musa et al. 

2020. USA  

Attitudes of 

Preprocedural Patient 

Anxiety: A 2019 

Cross-Sectional Study 

of Radiology Nurses 

Att få en bild av 

röntgensjuksköterskors 

metoder för att hantera 

patienter med ångest samt 

upplevda ansvar kring detta.  

Tvärsnittsstudie 370 De metoder som 

användes mest var 

empatisk 

kommunikation och 

patientutbildning. 

Röntgensjukskötersko

rna ansåg att de hade 

det största ansvaret 

gällande detta. 

Hög 

Nakarada-

Kordic et 

al. 2020. 

Nya 

Zeeland 

Can virtual reality 

simulation prepare 

patients for an MRI 

experience? 

Att undersöka om en VR-

simulering av en MR-

undersökning kan vara lika 

effektiv som en MR-

kameraattrapp. 

Kontrollerad 

klinisk studie 

20 Ingen signifikant 

skillnad avseende 

ångestkänslor under 

eller mellan respektive 

undersökningar, per 

VR respektive MR-

attrapp. 

Medel 

Napp et al. 

2017. 

Tyskland 

Analysis and 

Prediction of 

Claustrophobia during 

MR Imaging with the 

Claustrophobia 

Syftet med studien var att 

analysera klaustrofobi och 

utvärdera CLQ som 

självskattningsformulär i 

Prospektiv 

kohortstudie 

6520 deltagare. 

(n = 4288) i 

CLQ kohort och 

(n = 2232) i ej-

CLQ kohort. 

Studien kom fram till 

att CLQ är bra för att 

utesluta att patienter 

har klaustrofobi, det är 

dock ej lämpligt för att 

Medel 
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Questionnaire: An 

Observational 

Prospective 18-month 

Single-Center Study 

of 6500 Patients. 

samband med MR-

undersökningar. 

uppskatta risk för 

individuella 

klaustrofobiska event. 

Napp et al. 

2021. 

Tyskland 

Audio-guided self-

hypnosis for reduction 

of claustrophobia 

during MR imaging: 

results of an 

observational 2-group 

study. 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av 

audioguidad hypnos på 

patienter med känd 

klaustrofobi i samband med 

MR-undersökningar. 

Prospektiv 

kohortstudie 

144 deltagare. 

(n = 55) i 

interventionsgru

pp och (n = 89) i 

kontrollgrupp. 

Studien visade ett gott 

resultat med lägre 

andel klaustrofobiska 

event efter att ha 

lyssnat på 

audioguiden. 

Hög 

Pallavicini 

et al. 2013. 

Italien 

Is virtual reality 

always an [sic] 

effective stressors for 

exposure treatment? 

some [sic] insights 

from a controlled trial 

Att undersöka om virtual 

reality är ett pålitligt 

verktyg som stressutlösare 

för exponeringsbehandling. 

Kontrollerad 

klinisk studie 

39 deltagare Tekniska 

tillkortakommanden 

avseende VR-

utrustningen förstörde 

inlevelsen och 

simulationens 

trovärdighet. 

Medel 

Powell et 

al. 2015. 

UK 

Improving magnetic 

resonance imaging 

(MRI) examinations: 

Development and 

evaluation of an 

intervention to reduce 

movement in scanners 

and facilitate scan 

completion 

Att utvärdera om en digital 

versatile disc (DVD) 

med information om 

undersökningen kunde bidra 

till att minska rörelse i MR-

kameran. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

83 patienter.  

(n = 41) i 

interventionsgru

pp och  

(n = 42) i 

kontrollgrupp.  

I interventionsgruppen 

genomförde 85 % av 

deltagarna 

undersökningen utan 

anmärkning jämfört 

med kontrollgruppen 

där motsvarande 

mängd var 55 %. 

Hög 
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Tang et al. 

2019. 

Storbritan

nien 

A cone-shaped 

gradient coil design 

for high-resolution 

MRI head imaging  

Att utveckla en sorts 

huvudspole med en 

alternativ design för att 

minska risken för 

klaustrofobi. 

N/A N/A Den konformade 

spolen genererade inte 

högre ljud eller värme 

än motsvarande 

cylinderformade 

spole. Aningen lägre 

prestanda vägs av 

artikelförfattarna upp 

av minskad risk för 

klaustrofobiska 

episoder. 

Medel 

Thu et al. 

2015. USA 

Factors associated 

with increased anxiety 

in the MRI waiting 

room. 

Undersöka om mängden tid 

i väntrummet innan en 

undersökning påverkar 

patienters ångestnivå. 

Prospektiv, icke 

randomiserad 

studie 

192 Resultatet visar att 

längre tid i 

väntrummet påverkar 

ångestnivån. Då på 

vissa patienter som 

har ångest när de 

anländer.  

Medel 

Tugwell-

Allsup & 

Pritchard. 

2018. 

Wales 

The experience of 

patients participating 

in a small randomised 

control trial that 

explored two different 

interventions to 

reduce anxiety prior to 

an MRI scan 

Att undersöka en situation 

där patienter inför en MR-

undersökning på förhand 

fick samtala med en 

röntgensköterska kontra de 

som, per rutin, fick en 

kallelse med information 

kring besöket och hur dessa 

respektive faktorer påverkar 

patientens oro. 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

74 deltagare, 

varav 6 valdes 

ut till 

djupintervjuer. 

Förberedelser i form 

av en DVD-skiva samt 

telefonsamtal med 

röntgensköterskan 

innan undersökningen 

visade sig minska 

oron hos patienterna 

som skulle genomföra 

en MR-undersökning. 

Hög 
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Yakar & 

Pirincci et 

al. 2020. 

Turkiet 

Investigation of the 

effect of written and 

visual information on 

anxiety measured 

before magnetic 

resonance imaging: 

which method is most 

effective? 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av 

skriftlig och visuell 

information på patienter 

med ångest inför MR-

undersökningar. 

Tvärsnittsstudie 294 deltagare. 

Kontrollgrupp 

(1: n=97), 

interventionsgru

pp (2: n=100) 

och 

interventionsgru

pp (3: n=97). 

Resultatet av studien 

visade en positiv 

effekt på 

kombinationen av 

skriftlig och visuell 

information där 

ångestnivåerna på 

deltagarna var lägst. 

Hög 
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Forskningsetiska överväganden 

Avseende etiska överväganden är en central del i vårt arbete de riktlinjer som getts ut av 

Vetenskapsrådet, däribland att inte fabricera eller plagiera data eller att på annat sätt förvränga 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2017). Etiska kriterier för urvalet är att välja studier 

som är tillståndsgivna av relevant etisk kommitté, samtliga artiklar som använts i 

litteraturstudien redovisas samt att de resultat som framkommer presenteras utan att dessa 

värderas utifrån eventuell författarbias (Forsberg & Wengström, 2016). Då detta är en 

litteraturstudie behöver en riskbedömning ej göras – den aspekten är uppfylld genom att 

referensartiklarna är granskade för etiska överväganden. Ur ett rättviseperspektiv kan denna 

studie vara till nytta för alla grupper i samhället, oavsett kön, etnicitet, ålder et cetera. Ingen 

specifik folkgrupp exkluderas. Därför kan studien anses vara viktigt ur ett samhällsperspektiv 

(Henricson, 2017). 
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RESULTAT 

Studiens syfte var att undersöka vilka strategier som används vid MR-undersökningar samt 

hur forskningen ser ut på området. Resultatet presenteras som löpande text uppdelat i tre delar 

och med subkategorier som underrubriker. Den första delen belyser studier kring 

röntgensjuksköterskans arbetsmetoder. I den andra och tredje delen redovisas aktuell 

forskning som berör förebyggande åtgärder för patienter med ångest och klaustrofobi samt 

MR-kamerans utformning i relation till patientupplevelsen. 

Röntgensjuksköterskan 

Arbetsmetoder 

En studie av Musa et al. (2020) är inriktad mot röntgensjuksköterskans strategier gällande MR 

gentemot patienter med ångest och oro samt deras upplevda ansvar inom området. Med hjälp 

av en enkätstudie som besvarades av 370 röntgensjuksköterskor med varierande ålder, 

erfarenhet och utbildningsnivå ställdes frågor kring vilka metoder som användes avseende den 

information som gavs patienterna, empatisk kommunikation, ångestdämpande läkemedel och 

visning av lokalerna/anläggningen. Studien visade att metoderna som användes mest var 

patientundervisning (94,2 %) och empatisk kommunikation (92 %). Metoderna som användes 

relativt frekvent var lugnande medicinering (66 %) och att låta anhöriga få närvara vid 

undersökningen (63 %). I studien av Musa et al. (2020) kunde alltså ses att 

röntgensjuksköterskor föredrog att informera (undervisa) patienten samt att använda sig av 

empatisk kommunikation (92 %). Däremot diskuteras att dessa metoder inte alltid har en 

positiv påverkan på patienter med ångest.  

Exempelvis så kan information/undervisning tas emot väl hos en patient som ska genomgå en 

MR-undersökning men mindre framgångsrikt hos en patient som ska genomgå en behandling, 

något som kan förklaras med att dessa patienter kan ha en högre nivå av ångest. Likaså med 

empatisk kommunikation, så diskuteras av författarna att ett mer “varnande”, empatiskt sätt 

att kommunicera med patienten kan bli kontraproduktivt. Men hittar man, för situationen, 

”rätt sätt” att kommunicera så är just kommunikation ett effektivt sätt att lindra ångest. 

Röntgensjuksköterskorna i studien upplevde också att de hade det primära ansvaret när det 

kom till att hantera patienters ångest inför undersökningar. Därefter kom radiologer och sist 

patienten (Musa et al. 2020). 
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Bemötande och kommunikation 

I Australien genomfördes en studie av Munn et al. (2016) som syftade till att utvärdera 

patienternas upplevelse kring sin MR-undersökning, avseende oro och hur de upplevde sitt 

besök och undersökning överlag. Observationer som gjorts hade visat att röntgensköterskorna 

höll en viss distans mot patienterna, såväl fysiskt som socialt. Röntgensköterskorna 

presenterade sig själva sällan och undvek fysisk kontakt med patienterna. Kommunikation 

med patienterna skedde endast under inledningen och avslutningen av undersökningen, 

genom en tvåvägskommunikationsanordning. För att underlätta för patienterna erbjuds musik 

under undersökningen, något som personalen dock glömde bort att erbjuda från fall till fall. 

Utöver detta fanns ett slags ögonskydd som ett komplement till att patienten blundade. Dessa 

var av flergångstyp och upplevdes illaluktande av flera patienter (Munn et al., 2016). 

Efter en initial datainsamling implementerades ett antal strukturförändringar inom 

organisationen. Vad som nu hade förändrats var att röntgensjuksköterskorna i stället 

presenterade sig med namn och var påtagligt mer fysiska i sitt bemötande mot patienterna. 

Vid uppstigning på britsen fick patienterna handgripligen hjälp och röntgensjuksköterskorna 

använde beröring som ett sätt att lugna dem. Även kommunikationen påverkades – patienterna 

fick kontinuerlig återkoppling och beröm under undersökningarna och gjordes beredda på de 

kommande sekvenser som var längre och mer högljudda (Munn et al., 2016). 

Arbetet med musiken blev mer inkluderande för patienterna, där de fick berättat för sig vilka 

alternativ som fanns tillgängliga och i förekommande fall fick de även själva botanisera i 

listan över musik. Förändringarna kom sedermera att utvärderas i relation mot den första 

datainsamlingen. Sammantaget var resultatet att ångest hos patienterna minskade samtidigt 

som tillfredsställelsen kring hela undersökningen ökade mellan de två 

undersökningstillfällena, före och efter implementeringen av de nya rutinerna. Även 

röntgensköterskorna uppskattade det förändrade arbetssättet, då de skattade sin egen 

upplevelse av patientmötet högre än vad de gjorde vid det första undersökningstillfället 

(Munn et al., 2016). 
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Före undersökningen 

Mätinstrument 

STAI 

The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) är ett självskattningsformulär bestående av två 

delar med 20 frågor i vardera. Den första delen syftar till att skatta patientens generella känsla 

av oro, nervositet och ångest medan den andra delen skattar patientens tendenser att drabbas 

av ångest i stressade situationer. Varje fråga har fyra svarsalternativ och kan ge 20 – 80 

poäng, där högre poäng motsvarar starkare ångest. STAI har hög reliabilitet med Cronbach’s 

alpha över 0.90 (Chen et al., 2013). 

CLQ 

I en studie av Napp et al. (2017) undersöktes möjligheten att förutspå klaustrofobiska episoder 

med hjälp av Claustrophobia Questionnaire (CLQ) i en studie med 6520 deltagare. Deltagarna 

delades in i en grupp som fick standardinformation innan och en grupp som fick fylla i CLQ 

före undersökningen. CLQ består av 26 frågor som exempelvis berör känslan av att vara 

instängd och att kvävas. Deltagarna uppskattade sina svar på en poängskala mellan 0 och 4, 

där 0 betydde ingen rädsla alls och 4 högsta möjliga rädsla. Poängen räknades sedan samman 

och delades på de 26 möjliga frågorna. Resultatet visade att deltagarna som känt av 

klaustrofobi under tiden för undersökningen hade fått ett medelvärde med standardavvikelse 

om 1.48 ± 0.93 och de utan klaustrofobi om 0.60 ± 0.59. CLQ fungerade bra för att utesluta 

risken för att patienten skulle drabbas av klaustrofobi men författarna av studien menade på 

att det inte lämpades för att förutspå om en specifik individ skulle drabbas av ett 

klaustrofobiskt event under undersökningen. 

MRI-AQ 

Magnetic Resonance Imaging-Anxiety Questionnaire (MRI-AQ) är ett verktyg som togs fram 

och presenterades i en studie av Ahlander et al. (2016) i syfte att få ett självskattningsformulär 

mer specifikt anpassat för MR-undersökningar med fokus på patientens känsla av ångest och 

allmänna upplevelse av undersökningen i stunden. Formuläret, bestående av 15 frågor 

fokuserades bland annat kring patientens känsla av kontroll, rädsla och behov av stöttning. 

Studien genomfördes av 216 patienter och resultatet av MRI-AQ jämfördes med STAI, 

Magnetic Resonance Imaging Fear Survey Schedule (MRI-FSS) och Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS). 
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MRI-AQ fick tillfredsställande validitet och reliabilitet då 111 patienter deltog i testet en 

andra gång dagen efter. Resultatet av studien visade att MRI-AQ, är ett adekvat komplement 

till andra mätinstrument i liknande undersökningar för identifiering av patienter som riskerar 

att drabbas av klaustrofobi eller ångest i samband med MR-undersökningar (Ahlander et al., 

2016). 

Informationsmetoder 

I en studie för att undersöka hur patienters oro inför en stundande MR-undersökning kunde 

minskas (Tugwell-Allsup & Pritchard, 2018) adderades två alternativ till det 

standardförfarande som var ett kallelsebrev med grundläggande information om 

undersökningen. Patienterna delades in i tre grupper, med två interventionsgrupper och en 

kontrollgrupp.  

 

Den ena interventionsgruppen fick se ett kortare videoklipp i vilket undersökningen 

förklarades i lekmannatermer, medan den andra interventionsgruppen blev uppringda av en 

röntgensköterska, som berättade om undersökningen. Kontrollgruppen fick skriftlig 

standardinformation enligt rutin. Efter undersökningen valdes sedan två patienter ut från 

respektive grupp för djupintervjuer. Tugwell-Allsup & Pritchard (2018) illustrerade en 

konceptkarta som sammanfattade respektive grupps upplevelser; interventionsgrupperna 

upplevde en större förståelse samt minskad oro och ångest. Gruppen som fick ett 

telefonsamtal från röntgensjuksköterskan upplevde också att de fick möjlighet att ställa frågor 

och reda ut oklarheter, vilket bidrog till att lätta deras oro. Dessa känslor delades inte av 

kontrollgruppen, vilka i stället upplevde förvirring och hade fler frågor än de andra grupperna. 

Vidare framgick att de inte tagit till sig den skriftliga informationen i samma utsträckning som 

de andra grupperna, vilket visade sig i form av att de förberett sig sämre enligt 

instruktionerna. Ett återkommande tema var patienternas förväntan på undersökningen och 

förberedelser, något som interventionsgruppen med videoklippet var mer förberedda på. 

Patienter från de andra två grupperna föreslog vidare själva att det vore önskvärt med 

information i form av antingen videoklipp eller bilder på scannern, då de inte visste vad de 

hade att vänta sig (Tugwell-Allsup & Pritchard, 2018). 
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I en studie av Yakar och Pirincci (2020) syftade man till att undersöka effekten av visuell och 

skriftlig information på patienters ångest inför en MR-undersökning. De 294 deltagarna 

delades in i tre grupper: (1) kontrollgrupp med 97 deltagare, (2) interventionsgrupp som 

tilldelats skriftlig information med 100 deltagare och (3) interventionsgrupp som tilldelats 

både visuell och skriftlig information med 97 deltagare. Informationen i broschyren och 

videon var snarlika och innehöll information om magnetkameran, undersökningstid, ljud som 

uppstår, om det gör ont et cetera. I videon visades även hur kameran ser ut och hur den låter. 

Alla deltagare i studien genomförde samma undersökning i en 1.5 Tesla med ett gantry om 60 

cm. Deltagarna i alla tre grupper ombads att fylla i STAI innan och efter given information 20 

minuter innan MR-undersökningen. I den första enkäten gavs resultaten i följande 

medelvärden: (grupp 1) 42.63, (grupp 2) 44.46 och (grupp 3) 44.07. Andra gången som 

enkäten fylldes i hade kontrollgruppen inte fått någon ny information medan de andra (grupp 

2 och 3) tagit del av den skriftliga och visuella informationen varpå de nya resultaten blev: 

(grupp 1) 56.00, (grupp 2) 44.00 och (grupp 3) 34.00. Deltagarna i interventionsgrupp 2 och 3 

som mottagit skriftlig och visuell information fick lägre poäng på STAI i jämförelse med 

kontrollgruppen med lägst poäng hos gruppen som mottagit både skriftlig och visuell 

information. 

Väntrummet 

I en studie av Thu et al. (2015) mättes hur ångestnivåer påverkas av tiden en patient tillbringar 

i väntrummet. De 192 patienter som skulle genomgå en MR-undersökning (63 % kvinnor och 

37 % män) fick skatta sin ångest med hjälp av STAI vid ankomst och strax innan 

undersökningen. Man kunde då se att väntetiden påverkade patienter med ångestkänslor inför 

sitt besök negativt. Däremot hade väntetiden ingen påverkan på de patienter som inte upplevt 

ångest när de anlände till sjukhuset. Ett bifynd var att kvinnorna i studien upplevde en högre 

nivå av ångest vid båda mätningarna. Dock har forskarna i studien inte tagit hänsyn till om 

deltagarna stått på ångestdämpande läkemedel, haft sällskap med sig eller varit distraherade 

av läsning et cetera, vilket är faktorer som skulle kunna påverka resultatet (Thu et al., 2015). 

 

Beukeboom et al. (2012) har i en annan studie låtit patienter uppehållas i väntrum med riktig 

eller artificiell grönska för att se hur det påverkar deras stressnivåer. Patienterna fick skatta sitt 

mående med hjälp av frågor både från STAI kombinerat med frågor från Profile of Mood 

States (POMS). 
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Resultatet visar att oavsett om den grönskande miljön innebar riktiga plantor eller planscher 

av grönska så reducerades patienternas nivåer av stress något (ca 10 %) gentemot 

kontrollgruppen som fick sitta i ett väntrum utan inslag av växtlighet. Författarna föreslår 

också att genom att inkludera grönska kan man skapa en attraktiv miljö som positivt kan bidra 

till patienternas välmående. 

Hypnos 

I en studie av Napp et al. (2021) undersöktes möjligheten om audioguidad hypnos kan ha en 

positiv inverkan på patienter med klaustrofobi i samband med MR-undersökningar. 

Undersökningarna skedde med en 1 T öppen panoramakamera på patienter med tidigare känd 

klaustrofobi eller patienter som upplevt obehag vid tidigare MR-undersökningar. Studien 

inkluderade 144 deltagare varav 55 i interventionsgrupp och 89 i kontrollgrupp. 

 

Audioguiden hade spelats in som en ljudfil på en musikspelare som patienten fick lyssna på 

innan men inte under själva undersökningen. Patienterna fick fylla i CLQ före de lyssnat på 

audioguiden och efter att ha genomfört MR-undersökningen, de fick även svara på några 

frågor gällande deras upplevelse av hypnosen. Resultatet av studien visade att användandet av 

hypnos minskade klaustrofobiska episoder med 27 %, behovet av lugnande läkemedel 

minskade med 14 % och behov av annan ångestdämpande strategi minskade med 15 % (Napp 

et al., 2021). 

 

I interventionsgruppen avbröt 5 % av deltagarna undersökningen på grund av klaustrofobi 

medan den siffran i kontrollgruppen låg på det dubbla. Resultatet av CLQ visade ingen 

statistisk signifikant förändring före och efter undersökningen med svaret på första enkäten 

om 1.6 ± 0.92 jämförelsevis med den andra om 1.62 ± 1.1 poäng. På de andra frågorna som 

ställdes angående patienternas upplevelse av hypnos efter MR-undersökningen uppgav 2.23 ± 

1.35 att de fann hypnos vara en god hjälp (0 = inte alls effektivt och 4 = mycket effektivt). 

Majoriteten av deltagarna ställde sig positiva till hypnos och uppgav att de skulle använda det 

igen om möjligheten fanns (Napp et al., 2021). 
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VR 

Ett instrument som används som en slags psykosocial intervention för att minska patienternas 

ångest inför en MR-undersökning är en attrapp i form av en MR-kamera. Dessa erbjuder en 

realistisk upplevelse av undersökningen utan att en MR-undersökning faktiskt genomförs men 

är väldigt dyra och kräver ett eget utrymme. Ett alternativ som studerats av Nakarada-Kordic 

et al. (2020) är virtual reality (VR). Det är ett mer kostnadseffektivt och tillgängligt verktyg 

för att förbereda patienterna på vad en MR-undersökning innebär och har tidigare 

framgångsrikt använts som desensibilisering vid behandling av fobier och ångest. Genom 

denna teknik kan en verklighetstrogen miljö simuleras, som är fullständigt kontrollerbar och 

därmed en trygg miljö för användaren (Nakarada-Kordic et al., 2020). I aktuellt sammanhang 

kan det användas för att ge patienterna en möjlighet att i lugn och ro ”besöka” 

undersökningsrummet och bekanta sig med miljön och utrustningen. För denna studie, gjord 

av Nakarada-Kordic et al. (2020) utvecklades en VR-simulering för deltagarna att testa. Den 

ena halvan av gruppen fick först använda sig av MR-attrappen och därefter VR, medan den 

andra halvan i stället började med VR. 

 

Under studiens gång gjordes vid fem tillfällen olika slags kontroller där deltagarna själva fick 

värdera sin oro på en fem-gradig skala där fem var ”extremt orolig”. Den första kontrollen 

skedde två minuter efter att deltagaren fått bekanta sig med utrustningen, den andra efter att 

deltagaren fått åka in i MR-kameran den tredje fem minuter in i undersökningen, den fjärde 

fem minuter innan undersökningens slut, och slutligen när deltagaren fått gå ned från britsen. 

Totalt 20 deltagare, fördelat över 9 kvinnor och 11 män deltog, varav 3 uppgett att de led av 

klaustrofobi. Ingen signifikant skillnad kunde finnas i hur deltagarna rankade oro eller ångest 

mellan de två simulationerna, ej heller någon skillnad i upplevt välbefinnande (Nakarada-

Kordic et al., 2020). För MR-attrappen rapporterades en signifikant minskning i 

välbefinnande fem minuter innan undersökningen avslutades (i snitt 3,58) gentemot 

inledningen av undersökningen (4,53). För såväl MR-attrappen som för VR gällde över lag att 

de deltagare som uppgivit tidigare episoder av klaustrofobi upplevde mer oro och ångest än de 

andra. Ingen skillnad kunde heller ses efter att undersökningarna var avklarade. 
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För 65 % av deltagarna upplevdes MR-attrappen mer verklighetstrogen än VR; 86 % ansåg 

dock att VR har potential att fungera som ett verktyg för att förbereda oroliga patienter inför 

en MR-undersökning. När valet i stället kom till att använda sig av VR hemifrån kontra MR-

attrappen valde i stället 75 % av deltagarna VR (Nakarada-Kordic et al., 2020).  

 

Kommentarer från deltagarna rörande VR-upplevelsen berörde bland annat av graden av 

inlevelse, där en kommentar föreslog att förmågan att se sin virtuella karaktärs händer och 

fötter hade adderat till realismen (Nakarada-Kordic et al., 2020). Detta fenomen, där 

inlevelsen bryts tas även upp av Pallavicini et al. (2013), som i en studie undersökte hur 

effektiv VR var som en stressor för patienter med ångestproblematik och/eller fobier, i 

relation till annan exponeringsterapi. Genom att plantera tekniska fel i VR-utrustningen kunde 

de påvisa att studiedeltagarna rycktes ur inlevelsen vilket gjorde att VR som inte tekniskt 

fungerade som tänkt rentav kunde vara ett sämre alternativ än andra exponeringsterapier 

(Pallavicini et al., 2013). 

Magnetkamerans utformning 

Det initiala visuella intrycket av MR-kameran spelar en viktig roll i sammanhanget, då det kan 

vara en faktor som utlöser klaustrofobi och även vara en direkt anledning till att 

undersökningen avbryts innan den ens påbörjats (Iwan et al., 2021). Med avstamp i en studie 

av Enders et al. (2011a) gällande reduktion av klaustrofobi vid MR-undersökningar 

analyserade Iwan et al. (2021) svarsenkäterna från de 160 deltagarna i studien för att utröna 

om det fanns någon gemensam preferens kring designen av MR-kameran. Samtliga deltagare 

bedömdes ha en hög risk för klaustrofobi där bedömningen skett per tidigare erfarenheter samt 

tillräckligt höga poäng på formuläret CLQ. Dessa tilldelades slumpmässigt en undersökning i 

en av fyra sorters MR-kameror; en öppen 1 T panorama-scanner (A), en 1,5 T kortrörs-

scanner (B), en 0,4 T öppen en-kolumnscanner (C), samt en 0,6 T scanner med en öppning 

framtill och ovanpå, i vilken patienten sitter under undersökningen (D). Efter undersökningen 

blev deltagarna tillfrågade om vilken design på MR-kamera de föredrog, givet att MR-

kamerorna erbjöd samma diagnostiska prestanda, varav 83 deltagare (51,9 %) föredrog 

alternativ (D), 34 deltagare (23,1 %) föredrog alternativ (A), 37 deltagare (23,1 %) föredrog 

alternativ (C) medan resterande sex deltagare (3,8 %) föredrog alternativ (B) (Iwan et al., 

2021). 
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I nästa steg utbildades deltagarna i de olika MR-kamerornas diagnostiska prestanda, där 

rangordningen graderas i ordningen bäst till sämst enligt följande; (B), (A), (C) och slutligen 

(D) som erbjöd sämst diagnostisk prestanda. Med denna nya kunskap fick deltagarna göra en 

ny värdering kring preferenser kring MR-kamerorna. Nu föredrog 83 deltagare (51,9 %) 

alternativ (A) – den öppna, horisontella ”panorama”-kameran och 49 deltagare (30,5 %) valde 

alternativ (B), kortrörs-kameran. I den andra delen av spektrumet valdes MR-kameran i vilken 

patienterna kunde sitta (D) av 13,8 % medan den öppna MR-kameran (C) föredrogs av 3,8 % 

av deltagarna. En sista fråga ställdes deltagarna där de nu ombads välja den typ av MR-

kamera de hade föredragit att se en vidareutveckling av; nu även med vetskapen om de 

respektive kamerornas diagnostiska kapacitet. I denna slutliga frågeenkät valde 59 deltagare 

(36,9 %) den stående, vertikala scannern, medan 53 deltagare (33 %) valde den öppna 

”panorama”-scannern. Kortrörs-scannern valdes av 26 deltagare (16,3 %) och den öppna 

scannern visade sig vara minst populär, vald av 22 deltagare (13,8 %). När deltagarna fick 

kommentera vilka aspekter de tyckte var viktigast att förbättra var vanligt förekommande 

förslag minskat ljud (31,9 %) och mer huvudutrymme (27,5 %) (Iwan et al., 2021). 

Gantrystorlek 

I en undersökning av Hunt et al. (2011) riktades fokus mot en grupp patienter som tvingats 

avbryta sina undersökningar i förtid på grund av ångestkänslor och klaustrofobi. 

Undersökningarna gjordes i en 1,5 T MR-kamera med ett standardgantry om 60 centimeter i 

diameter men de fick nu tillfälle att göra en ny undersökning i ett rör med 70 centimeter i 

diameter och med en 1,25 meter lång tunnel. Denna undersökning gjordes två dagar eller fler 

innan en MR-undersökning under vilken patienterna skulle få narkos; om patienten klarade av 

aktuell undersökning avbokades den andra undersökningen. Totalt 56 patienter undersöktes 

och utvärderades varav 50 (89 %) lyckades genomföra sin undersökning – gemensamt för de 

6 som inte klarade av att genomföra undersökningen var att de genomgick undersökningar av 

huvudet (Hunt et al., 2011). Förhållandet avseende diameter på gantryt i relation till oro, 

ångest och klaustrofobi undersöktes i en studie av Ahlander et al. (2020). Tre olika slags MR-

kameror användes, en med en gantrydiameter om 60 centimeter, en annan med diameter 70 

centimeter och en öppen “panorama” kamera. Deltagarna fick fylla i ett formulär i vilket de 

skattade sina oroskänslor före undersökningen, direkt efter och slutligen en vecka efter att 

undersökningen gjorts. Innan undersökningen i 60- respektive 70-centimeterskameran 

noterades ingen skillnad i oro hos patienterna, så ej heller direkt efter undersökningen. 
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Avseende frågorna “oro” och “upplevelse” kring undersökningen syntes ingen skillnad över 

tid hos patienterna som undersökts i 70 centimeters-kameran, däremot rapporterade 

motsvarande grupp i MR-kameran med mindre diameter en förvärring av dessa känslor över 

tid. Patienterna som undersökts i den öppna kameran hade en generellt högre upplevd oro och 

ångest inför undersökningen än patienterna i 60- och 70 centimeters-kamerorna och uppgav 

därutöver att deras obehagskänslor kvarstod en vecka efter (Ahlander et al., 2020). 

Obesitaspatienter 

Som tidigare presenterats av Iwan et al. (2021) finns en preferens för MR-kameror med en 

mer öppen design. Dessa är alternativ för patienter som lider av obesitas och på grund av detta 

inte får plats i en MR-kamera med mindre diameter. I en studie av de Bucourt et al. (2011) har 

bildkvaliteten för undersökningar gjorda med en öppen 1 T-kamera undersökts, samt hur 

denna påverkar bedömningen av resultaten. Här ingick 26 patienter med ett BMI≥35 och som 

därmed inte hade möjlighet att genomföra någon annan slags motsvarande radiologisk 

undersökning. Bildkvaliteten, mätt per parametrarna SNR och CNR visade sig vara relativt 

lägre än motsvarande för normalviktiga patienter; däremot fanns gjordes nya fynd hos 8 av de 

26 patienterna vilka bedömdes vara relevanta för respektive patients fortsatta behandling (de 

Bucourt et al., 2011). 

Oro och rörelseartefakter 

Som tidigare nämnts krävs det av patienten att denna ligger helt still under undersökningen för 

att få så bra kvalitet som möjligt. En röd tråd genom litteraturen som har studerats kring 

upplevelser kring MR-undersökningen är den starka oro och/eller klaustrofobi som patienter 

drabbas av i samband med undersökningen. Enligt en studie (Klaming et al., 2015) gjord vid 

ett diagnostiskt center som fokuserar på MR-undersökningar av klaustrofobiska patienter 

kunde dock ingen korrelation mellan oro eller klaustrofobi och ofrivillig rörelse finnas. Vad 

som i stället upptäcktes var en måttlig negativ korrelation mellan klaustrofobi och rörelse, 

vilket i praktiken gav att de som var mer klaustrofobiska även var mer stilla. Inte heller sågs 

någon signifikant skillnad mellan de patienter som administrerats Oxazepam, en sorts 

bensodiazepiner, visavi de patienter som inte fått någon medicinering (Klaming et al., 2015). 
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I en randomiserad, kontrollerad studie (Powell, et al., 2015) undersöktes en metod för att 

minska rörelsen hos patienterna under MR-undersökningar. Dessa kan leda till 

rörelseartefakter, vilket sänker undersökningens diagnostiska kvalitet och kan utöver det leda 

till att hela undersökningen eller aktuell sekvens måste göras om. Inför studien skickades 

videoskivor ut till den ena gruppen av deltagare, bestående av 41 personer, medan 

kontrollgruppen, 42 personer, endast fick rutininformation. Denna videoskiva innehöll två 

filmsekvenser som skapats för ändamålet; den ena filmsekvensen var en beskrivande video 

som gick igenom förberedelserna inför MR-undersökningen samt en video som lärde ut 

andningsövningar, avsedda för att för patienten. I det första, förberedande videoklippet 

beskrevs verbalt vad patienten ska göra vid ankomst – att anmäla sig i receptionen et cetera. 

Den andra sekvensen av videoklippet utgjordes av en demonstration av vad som sker under 

själva undersökningen i MR-kameran, med påsättande av hörlurar, höjning av brits et cetera 

(Powell, et al., 2015). 

 

Videoklippets två sista sekvenser bestod av en del där olika slags känslor som kan tänkas 

uppstå under undersökningen, illustrerat med stora versaler, och slutligen förslag på vad 

patienten själv kan göra och tänka på för att underlätta sin MR-undersökning. Videoskivans 

andra del bestod av en lärarledd yogaövning som skulle lära patienten att slappna av i 

musklerna utan att röra sig. Av deltagarna tittade 17 på filmen vid ett tillfälle, medan 20 av 

dem tittade på filmen två gånger och tre av deltagarna tittade vid fler än två tillfällen. Räknat 

på samtliga deltagare upplevde 36 personer (90 %) att de var välinformerade inför sin 

undersökning, 80 % av deltagarna tyckte att filmen de sett ökade deras självförtroende, 

dessutom rapporterade 70 % av deltagarna att filmen minskade deras oro. Efter att 

undersökningen gjorts hade 35 av de 41 deltagarna i interventionsgruppen lyckats genomföra 

undersökningen utan att producera några rörelseartefakter. I kontrollgruppen misslyckades 4 

deltagare med att slutföra undersökningen och 19 MR-undersökningar hade rörelseartefakter. 

Totalt sett blev alltså resultatet 41 undersökningar utan rörelseartefakter i kontrast mot 

kontrollgruppens 23 godkända undersökningar (Powell, et al., 2015). En annan studie, gjord 

av van Minde et al. (2014) omfattade 76 deltagare som var bokade för en undersökning i en 

öppen MR-kamera. Av dessa 76 kom sedermera 67 deltagare att utgöra analysunderlaget på 

grund av saknad eller otillräckliga hälsodata från nio deltagare. De medverkandes ångest 

mättes under undersökningens gång och värderingen utgick från en objektiv parameter – 

deltagarnas hjärtfrekvenser samt en subjektiv parameter, två självskattningsformulär i form av 

STAI samt MRI-FSS. 
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Deltagarna blev förflyttade till ett intervjurum och fyllde innan sin undersökning i de 

respektive skattningsformulären och elektroder applicerades på dem för att mäta hjärtfrekvens 

under undersökningens genomförande (van Minde et al., 2014). Ett referensvärde för 

hjärtfrekvensen etablerades innan respektive deltagare fick återvända till väntrummet. Vid 

totalt fem tillfällen mättes deltagarnas värden; innan undersökningen, när britsen åkte in, när 

kameran startade, när undersökningen var klar och en slutvärdering efter undersökningen. 

Resultaten från deltagarnas STAI-enkäter påvisade ångestnivåer som i snitt värderades till 

47,9 vilket sätts i relation till det nederländska populationssnittet som räknades till cirka 36. 

Mer än en tredjedel av undersökningarna gjordes med huvudet först in i. Speciellt höga 

ångestnivåer uppmättes innan och i början av undersökningen, vilket kunde noteras på såväl 

patienternas hjärtfrekvens samt enligt egna skattningar över ångestnivåer (van Minde et al., 

2014). 

Teknik under utveckling 

Huvudspolen 

I en ansats till att förbättra spolen som används för huvud- och nackundersökningar i MR-

kameran presenterade Tang et al. (2019) ett förslag på en ny design. Den primära spolen var 

utformad så att den är som smalast inåt röret för att sedan bli bredare nedåt basen, vid 

patientens axlar. Denna utformning gav en större ingång för patienten medan avsmalningen 

mot toppen av konen ökade spolens effektivitet. Forskarna kom här fram till att nyttan med 

denna kondesign avseende patienternas klaustrofobi kan vara värt att sätta i relation till 

uppoffringen av prestanda som tillkommer. 

Ljudet 

Två av de fenomen kopplade till undersökningen som är till stort besvär för många patienter 

är utöver det trånga utrymmet även det höga ljudet (Iwan et al., 2021). Ett förslag på en 

lösning för det senare presenteras i en artikel av Ma et al. (2016) där artikelförfattarna 

försökte förbättra patientens ljudupplevelse genom att konvertera ljudfiler i formatet mp3 till 

ett format anpassat till gradienternas till- och frånslag, vilket är källan till det höga ljudet. I 

studien presenteras det slutliga resultatet – en inspelning där Yo Yo Ma, en amerikansk cellist 

spelar ”Cellosvit nr 1” av J.S. Bach, som ersatt de tidigare höga oljuden. Detta alternativ 

bedömdes mer behagligt att lyssna på och syftade därmed till att minska det obehag som 

patienter kan uppleva av ljudet från MR-kameran (Iwan et al., 2021). 
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DISKUSSION 

Den här litteraturstudien ämnade synliggöra de vanligaste metoderna som används avseende 

patienter med klaustrofobi och ångest före och under MR-undersökningar samt belysa 

befintlig forskning inom området. Studiernas resultat visade att strategier som tillämpats både 

före och under undersökningen kan ha betydelse för patientens upplevda nivå av ångest och 

skulle därför kunna komma att påverka genomförandet och även bildkvaliteten av MR-

undersökningen inom klinisk rutin. 

Resultatdiskussion 

Ahlander et al. (2016) och Napp et al. (2017) undersökte i sina studier två olika 

självskattningsformulär i relation till andra redan befintliga och validerade formulär. I många 

studier som rör ångestsyndrom används det vanligast förekommande STAI, (Chen et al., 

2013) som har fungerat som ett jämförande underlag. CLQ och MRI-AQ har potential att 

delvis förutspå men framför allt utesluta de patienter som riskerar att drabbas av klaustrofobi 

eller stark ångest vid en MR-undersökning. De kan även vara viktiga verktyg vid utvecklingen 

av nya interventioner och MR-tekniker. Hur väl förberedd en patient är på hur en MR-

undersökning går till kan i stor utsträckning påverka deras oro och ångest. Tugwell-Allsup 

och Pritchard (2018) och Yakar och Pirincci (2020) studerade möjligheter att utöka 

informationen som ges till patienterna. Genom att se en instruktionsvideo får man möjligheten 

både att se och höra hur magnetkameran ser ut och låter, röntgensjuksköterskan får även 

möjligheten att förklara i lekmannatermer vad man bör tänka på. På detta vis kan man som 

patient lättare ta till sig information och mentalt förbereda sig på vad som komma skall. 

 

I studien av Tugwell-Allsup och Pritchard (2018) ringde även en röntgensjuksköterska upp 

patienter och gav muntlig information samt gav patienterna möjligheten att ställa frågor och få 

sin oro lugnad. Båda interventionsgrupperna rapporterade mycket positiva resultat och genom 

enkla medel kan visuell information nå patienter, antingen via en videoskiva eller en 

videolänk som kan bifogas kallelsen. Videoskivor som medium är ett kostnadseffektivt sätt att 

distribuera information och formatet möjliggör att informationen kan förmedlas audiovisuellt 

– många har även tillgång till en enhet för att spela optisk media av typen digital versatile disc 

(DVD), om det så är en DVD-spelare eller en DVD-läsare till datorn. Ett konkret syfte med 

förberedelserna är bland annat att minska patientens rörelser under undersökning, och därmed 

rörelseartefakter. 
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Detta visade sig vara en effektiv åtgärd, där en majoritet av deltagarna i en studie kring ämnet 

kände sig välinformerade och mer säkra inför sin undersökning. Resultatet syntes även 

avseende rörelseartefakter, eller snarare bristen därav – 85 % av deltagarna lyckades 

genomföra sin undersökning utan anmärkning. Att ringa till alla patienter som är planerade för 

ett besök kan ses som orealistiskt att personalen ska ha tid till, men skulle kunna vara en 

tänkbar lösning för personer som har känd klaustrofobi sedan innan. För att genomföra detta 

skulle det krävas att patienten fått möjligheten att uppge sådan information i förväg, något 

som skulle kunna ske av remitterande läkare och möjliggöra att personalen på 

röntgenmottagningen kan sätta in förebyggande åtgärder.  

 

I studien (Thu et al. 2015) där tiden i väntrummet i relation till patientens nivå av ångest 

undersöktes, visade det sig att patienter som upplevde känslor av ångest vid ankomsten till 

sjukhuset fick ett ökat påslag av att vänta på sin undersökning. Även om studien hade frånsett 

vissa aspekter som huruvida patienten var distraherad av tv, tidningar eller hade sällskap med 

sig et cetera, så kan informationen hur mycket en redan ångestpåverkad patient påverkas av 

väntetid vara värdefull. Det skulle dels kunna ge en ökad förståelse för patientens reaktioner i 

stressfulla situationer men det skulle också kunna vara till hjälp för personal i arbetet med att 

planera så att väntetider inte bidrar till vidare problem vid undersökning eller behandling. 

 

Napp et al. (2021) undersökte huruvida hypnos kunde vara en lyckad metod för att lindra 

ångest inför MR-undersökningar och kom fram till att majoriteten av deltagarna fann detta 

vara till god hjälp. Forskarna av studien menade att hypnos kan hjälpa till att minska 

användandet av lugnande läkemedel och narkos. Detta till en liten kostnad och enkel 

administration exempelvis genom att överlåta en musikspelare i receptionen på 

röntgenmottagningen alternativt i form av en mobil-applikation som patienter kan ta del av i 

väntan på sin undersökning. Med det senare alternativet kan metoden med fördel testas 

hemma för att träna på en tid innan dagen för undersökningen.  

 

Lugnande läkemedel och narkos kan vara nödvändigt i vissa fall men har sina nackdelar med 

risken för biverkningar och överkänslighet mot dessa läkemedel. Administrering av narkos 

kräver översikt av behörig personal och i och med detta utökad tid för undersökning, 

kostnader för extra personal och läkemedel. Kan man komma ifrån detta underlättar det både 

för patienter, personal och även ur en ekonomisk aspekt. Tekniken för audioguidad hypnos är 

inte svår och har beprövats i tidigare studier med gott resultat. 
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Svårigheten ligger hos skeptiker till ickemedicinska tekniker som kan se detta som något 

oseriöst, å andra sidan menar forskarna att intresset för just dessa tekniker växer och att 

alternativet bör kunna erbjudas till de patienter som är öppna för att prova hypnos (Napp et 

al., 2021). 

 

I studien av Musa et al. (2020) fick röntgensjuksköterskor i USA svara på en enkät angående 

sina arbetsmetoder vid MR-undersökningar. Inte helt förvånande så var kommunikation och 

ångestdämpande läkemedel rankade som vanligast, vilket förmodligen stämmer även här i 

Sverige. Att också erbjuda anhörig att medverka vid undersökningen var en vanlig strategi, 

vilket eventuellt borde erbjudas oftare av vårdgivaren snarare än att vara ett krav från 

patientens sida. Detta kräver dock att även den anhöriga är medveten om säkerhetsriskerna 

kring MR-kameran avseende magnetiska föremål. 

 

Att röntgensjuksköterskorna ansåg sig själva som primärt ansvariga över patientens 

välmående är inte utom sin ordning då det, i alla fall i Sverige, förväntas då 

omvårdnadsansvaret ingår i röntgensjuksköterskans legitimation. Det ingår även att arbeta på 

ett evidensbaserat sätt, vilket inte bara inkluderar det rent medicinska, utan även att få 

patienten att känna sig delaktig i sin egen vård (Socialstyrelsen, 2015). För att en patient ska 

känna delaktighet finns ett behov av att kommunikationen är god samt att det finns en respekt 

till patienten som individ. Det är också eftersträvansvärt att försöka tillmötesgå patienters 

behov, vilka kan variera kraftigt. Tidsaspekten är dock ett problem då stressad personal kan 

överföra sina känslor på den redan utsatte patienten. 

 

Det kan också vara svårt att då tillmötesgå patientens behov av tid; ställa frågor, samtala eller 

att stressa av. I studien av Munn et al. (2016) knyter forskarna an till kommunikation samt 

bemötandet av patienterna och då hur man, genom att ändra sitt sätt att arbeta fick patienterna 

att känna sig mindre oroliga samt få en bättre vårdupplevelse. Man införde då erbjudandet av 

musiklyssnande vid undersökning som standard samt sociala åtgärder som att 

röntgensjuksköterskorna var mer noga med att presentera sig och hade mer fysisk kontakt 

med patienten, såsom att ta i hand och vara närvarande. Dessa resultat kan verka som en 

självklarhet men det faktum att studien gjorts påvisar dess behov. Men lika viktigt är att 

resultatet tas tillvara och implementeras i det kliniska arbetet, exempelvis genom 

arbetsförlagd handledning och utbildning för röntgensjuksköterskor. 
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En utmaning gällande klaustrofobiska patienter och den optimala MR-undersökningen visade 

sig vara utformningen av MR-kameran. Patienterna föredrog en mer öppen design av 

kameran, även om viss tolerans mot alternativet med en mindre gantrydiameter uppstod när 

det blev känt att det senare alternativet erbjöd bättre diagnostisk prestanda (Iwan et al., 2021).  

 

En större diameter på kamerans gantry kan resultera i att de som tidigare inte klarat av sin 

undersökning på grund av klaustrofobi eller ångest nu får en ny möjlighet att genomföra hela 

proceduren (Hunt et al., 2011). Priset må vara en sämre bildkvalitet, men patienten ges 

möjlighet till undersökning, vilket får anses vara bättre än ingenting. Det har inte kunnat 

påvisas ett samband mellan en stark känsla av oro och en oförmåga att ligga still under 

undersökningen (Klaming et al., 2015). Snarare visade det sig att de mer klaustrofobiska 

patienterna även var de som rörde sig minst, möjligtvis just på grund av rädsla eller en 

pågående panikattack som orsakade immobilisering (Bracha, 2004). En risk som uppstår i 

sådana situationer är att röntgensjuksköterskan tolkar den tysta och väldigt stilla patienten 

som lugn när det i själva verket kan vara de patienterna som är i störst behov av stöd. 

 

Bland de faktorer som visats sig mest besvärliga är ljudnivån och det trånga utrymmet, men 

även att åka in i kameran med huvudet först (van Minde et al., 2014), vilket kan tänkas 

korrelera med obehagskänslan för instängdhet. Kring ljudnivån presenteras en teknisk lösning 

som inte minskar eller avlägsnar ljudet utan istället framhäver det – i form av klassisk musik 

(Ma et al., 2016). Avseende det trånga utrymmet presenteras två tänkbara alternativ till en 

större kamera; en mer patientvänlig form på huvudspolen (Tang et al., 2019) samt VR 

(Nakarada-Kordic et al., 2020) för att mentalt förbereda patienterna på hur MR-

undersökningen går till och vad de har att förvänta sig. Väl på plats innan undersökningen 

föredrogs en MR-attrapp före VR-simulationen av undersökningen, men en väldigt stor del av 

de som fick prova på båda alternativen såg ändå ett värde i VR-tekniken. En majoritet tillade 

även att de hellre hade valt VR-simulationen i hemmet framför MR-attrappen på kliniken 

(Nakarada-Kordic et al., 2020). En sådan teknisk lösning, en VR-simulering i hemmet, är 

genomförbar även utan dyr utrustning; det billigaste alternativet kan köpas som ett simpelt 

gör-det-själv-paket med instruktioner för hur den sätts ihop. 
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Denna lösning kan således användas av såväl patienter med konstaterad klaustrofobi likväl 

som av de som ska genomföra sin första MR-undersökning. Det är inte alla som på förhand 

vet att de kommer att drabbas av klaustrofobi, utan detta kan upptäckas när de ser kameran för 

första gången (Iwan et al., 2021) eller precis när undersökningen startar (van Minde et al., 

2014). VR som teknik förutsätter att användaren upplever en väldigt stark inlevelse och 

verklighetsupplevelse under användningen. Häri ligger dock även en risk med denna metod då 

ett vanligt förekommande klagomål var att det, när tekniken inte fungerade som den skulle, 

ryckte användaren ur upplevelsen (Nakarada-Kordic et al., 2020) och upphäver därmed 

poängen med virtuella verklighetssimulationen. 

Metoddiskussion 

Metodvalet för detta arbete föll sig till en början naturligt att landa i en litteraturstudie, sett till 

den mängd forskning som gjorts inom området. I denna styrka visade sig dock även en 

svaghet finnas; den bredd som önskades visade sig initialt övermäktig vid sökning av artiklar. 

Allt enligt det gamla ordspråket ”som man frågar får man svar”. Genom ett mer förfinat 

sökförfarande, med hjälp av MeSH-termer via PubMed, adderat till de tidigare angivna 

urvalskriterierna, kunde dock resultaten sållas ned till en hanterbar mängd. 

 

Ett tidsintervall om tio år valdes för att artiklarna till resultatet fortfarande skulle vara aktuella. 

Denna begränsning kom sedermera att undantas i de fall då artiklar som föll strax utanför 

tidsintervallet ändå ansågs ha en sådan relevans för arbetet att berättiga inkludering. 

Tidsbegränsningen innebar även att mycket, avseende såväl mängd som innehåll, intressant 

forskning exkluderades. Till hjälp att värdera artiklarnas kvalitet och validitet användes 

Willmans mall för kvalitetsbedömning för kvantitativ- och kvalitativ metod (bilaga G och H). 

De två mallarna reviderades för att kunna användas för respektive artikel, i de artiklar där 

studien ej var randomiserad räknades exempelvis dessa bedömningsparametrar bort. Det 

poängsystem som användes som grund i kvalitetsvärderingen behöll sin validitet då det var 

andelen av den totala summan som beräknades i procent. De frågor som rörde randomiserade 

studier bedömdes som för få till antalet för att en exkludering av dessa skulle påverka 

kvalitetsgraderingen. Innan granskningen lästes artiklarna igenom och en syntes skapades av 

respektive artikels centrala delar. Dessa diskuterades sedan författarna emellan och vid 

konsensus inkluderades artiklarna i studien. Som tidigare nämnts berör denna studie ett brett 

område, vilket syns i valet av inkluderade artiklar. 
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Kriteriet som gällde studiedeltagarnas ålder förbisågs dock då det gällde en studie 

(Buekeboom et al., 2012) där åldersintervallet var mellan 14 och 88 år. Eftersom medelåldern 

var 53 år ansågs att detta förmodligen inte påverkade studiens resultat tillräckligt för att lyfta 

den ur litteraturstudien. Detsamma gällde för Hunt et al. (2011) där åldersintervallet bland 

deltagarna var 7 och 88 år och medelåldern 52 år. 

Inom spektrumet för denna studie finns såväl artiklar om hypnos, kommunikation, 

röntgensjuksköterskans bemötande mot patienten som artiklar kring de tekniska aspekterna 

runt MR-kameran och VR. Detta kan ses som spretigt men förhoppningen är att styrkan i att 

sammanföra alla dessa element återses i slutresultatet, speciellt då publicerad forskning med 

denna bredd hittills inte gjorts. Avseende urvalskriterier diskuterades under arbetets gång 

huruvida barn skulle inkluderas; detta då mycket av forskningen kring klaustrofobi och 

förebyggande åtgärder mot detta berörde just barn. Till slut nåddes dock beslutet att det var ett 

för stort område för det här arbetets omfattning och förslaget valdes således bort. 

Endast artiklar på engelska har valts ut för studien, på grund av språkkunskaperna hos 

författarna. En nackdel med studien var att de flesta studier som kunde inkluderas var gjorda 

utanför Sverige och Norden. Förutsättningarna inom MR kan skilja sig mycket mellan olika 

länder och därför kan det vara svårt att förutse vilka metoder som skulle kunna implementeras 

eller vidare studeras i Sverige. 

Då denna litteraturstudie innehåller artiklar som redan godkänts av en etisk kommitté eller är 

etiskt granskade samt inte berörde studiedeltagare, krävdes ingen vidare etisk prövning. 

Genom att, i urvalskriterierna, inkludera ett brett spektrum av deltagare anses studien kunna 

gynna en majoritet av patienter, kliniker och samhället i stort. 

SLUTSATS 

Flertalet strategier används för att hantera patienters ångest och klaustrofobi i samband med 

MR-undersökningar. Vanligast är patientinformation, lugnande läkemedel samt 

kommunikation. Resultatet i studien visade vikten av att god kommunikation samt att 

information efterlevs då patientens vårdupplevelse markant kan förbättras. 
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Forskningen på området visade på att flera alternativ har studerats såsom VR, hypnos samt 

informationsfilmer. Dessutom har flertalet studier gjorts på patienternas upplevelser av 

magnetkamerans utformning och om den tekniska utrustningen kan anpassas för 

klaustrofobiska patienters önskemål. Mer forskning är dock önskvärd då många av de nyare, 

befintliga studierna är inriktade mot barn och den befintliga forskningen på vuxna ofta är 

studier gjorda på ett litet antal deltagare.   



 

38 
 

REFERENSER 

Ahlander, B. M., Engvall, J., & Ericsson, E. (2020). Anxiety during magnetic resonance 

imaging of the spine in relation to scanner design and size. Radiography, 26(2), 110–

116. https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.09.003  

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

validation of a questionnaire evaluating patient anxiety during Magnetic Resonance 

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

of advanced nursing, 72(6), 1368–1380. https://doi.org/10.1111/jan.12917  

Akademiska sjukhuset (2019). Magnetisk resonanstomografi (MR). Hämtad: 2021-04-08. 

https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-

besok/undersokning/magnetisk-resonanstomografi-mr/vanliga-mr-undersokningar/  

Allgulander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. (2. uppl.). Studentlitteratur.  

Andre, J. B., Bresnahan, B. W., Mossa-Basha, M., Hoff, M. N., Smith, C. P., Anzai, Y., & 

Cohen, W. A. (2015). Toward Quantifying the Prevalence, Severity, and Cost 

Associated With Patient Motion During Clinical MR Examinations. Journal of the 

American College of Radiology: JACR, 12(7), 689–695. 

https://doi.org/10.1016/j.jacr.2015.03.007  

Berglund, E. & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik. (1. uppl.) Studentlitteratur AB.   

Beukeboom, C. J., Langeveld, D., & Tanja-Dijkstra, K. (2012). Stress-reducing effects of real 

and artificial nature in a hospital waiting room. Journal of alternative and 

complementary medicine, 18(4), 329–333. https://doi.org/10.1089/acm.2011.0488  

Bigley, J., Griffiths, P. D., Prydderch, A., Romanowski, C. A., Miles, L., Lidiard, H., & 

Hoggard, N. (2010). Neurolinguistic programming used to reduce the need for 

anaesthesia in claustrophobic patients undergoing MRI. The British journal of 

radiology, 83(986), 113–117. https://doi.org/10.1259/bjr/14421796  

Bracha, H. S. (2004). Freeze, flight, fight, fright, faint: adaptationist perspectives on the acute 

stress response spectrum. CNS spectrums, 9(9), 679–685. 

https://doi.org/10.1017/s1092852900001954  

Chong, L. R., Tsai, K. T., Lee, L. L., Foo, S. G., & Chang, P. C. (2020). Artificial Intelligence 

Predictive Analytics in the Management of Outpatient MRI Appointment No-Shows. 

https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.09.003
https://doi.org/10.1111/jan.12917
https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/magnetisk-resonanstomografi-mr/vanliga-mr-undersokningar/
https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/magnetisk-resonanstomografi-mr/vanliga-mr-undersokningar/
https://doi.org/10.1016/j.jacr.2015.03.007
https://doi.org/10.1089/acm.2011.0488
https://doi.org/10.1259/bjr/14421796
https://doi.org/10.1017/s1092852900001954


 

39 
 

AJR. American journal of roentgenology, 215(5), 1155–1162. 

https://doi.org/10.2214/AJR.19.22594  

de Bucourt, M., Streitparth, F., Wonneberger, U., Rump, J., & Teichgräber, U. (2011). Obese 

patients in an open MRI at 1.0 Tesla: image quality, diagnostic impact and feasibility. 

European radiology, 21(5), 1004–1015. https://doi.org/10.1007/s00330-010-2005-2  

Dewey, M., Schink, T., Dewey, C. (2007) Claustrophobia during magnetic resonance 

imaging: cohort study in over 55,000 patients. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 

26(5). https://doi.org/10.1002/jmri.21147  

Enders, J., Zimmermann, E., Rief, M., Martus, P., Klingebiel, R., Asbach, P., Klessen, C., 

Diederichs, G., Bengner, T., Teichgräber, U., Hamm, B., Dewey, M. (2011a) Reduction 

of claustrophobia during magnetic resonance imaging: methods and design of the 

"CLAUSTRO" randomized controlled trial. BMC Med Imaging, 11(4). 

https://doi.org/10.1186/1471-2342-11-4  

Enders, J., Zimmermann, E., Rief, M., Martus, P., Klingebiel, R., Asbach, P., Klessen, C., 

Diederichs, G., Wagner, M., Teichgräber, U., Bengner, T., Hamm, B., Dewey, M. 

(2011b). Reduction of claustrophobia with short-bore versus open magnetic resonance 

imaging: a randomized controlled trial. PLoS One, 6(8). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023494  

Erasmus, L., Hurter, D., Naude, M., Kritzinger, H., & Acho, S. (2004). A short overview of 

MRI artefacts. South African Journal of Radiology, 8(2), 13. 

https://doi.org/10.4102/sajr.v8i2.127  

Eshed, I., Althoff, C. E., Hamm, B., Hermann, K-G. A. (2007). Claustrophobia and premature 

termination of magnetic resonance imaging examinations. Journal of Magnetic 

Resonance Imaging, 26(2). https://doi.org/10.1002/jmri.21012 

Folkhälsomyndigheten. (2020a). Ängslan, oro eller ångest (självrapporterat) efter kön, region 

och år. Andel (procent). Hämtad: 2021-04-07. http://fohm-

app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/sq/03b71a4d-0857-4ff8-8b2f-

ddd5c6628b38  

Folkhälsomyndigheten. (2020b). Ängslan, oro eller ångest (självrapporterat) efter kön, region 

och år. Andel (procent). Hämtad: 2021-05-16. http://fohm-

https://doi.org/10.2214/AJR.19.22594
https://doi.org/10.1007/s00330-010-2005-2
https://doi.org/10.1002/jmri.21147
https://doi.org/10.1186/1471-2342-11-4
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0023494
https://doi.org/10.4102/sajr.v8i2.127
https://doi.org/10.1002/jmri.21012
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/sq/03b71a4d-0857-4ff8-8b2f-ddd5c6628b38?fbclid=IwAR38Cq57x9STu_YQe5qa3-6sdVKN6tNulQhWPCJus1dP_VL7Q5vfJtFPglo
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/sq/03b71a4d-0857-4ff8-8b2f-ddd5c6628b38?fbclid=IwAR38Cq57x9STu_YQe5qa3-6sdVKN6tNulQhWPCJus1dP_VL7Q5vfJtFPglo
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/sq/03b71a4d-0857-4ff8-8b2f-ddd5c6628b38?fbclid=IwAR38Cq57x9STu_YQe5qa3-6sdVKN6tNulQhWPCJus1dP_VL7Q5vfJtFPglo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffohm-app.folkhalsomyndigheten.se%2FFolkhalsodata%2Fsq%2F2e0294f0-9b28-4265-99f2-30ea234324bd%3Ffbclid%3DIwAR1ws31Lg1EDW_Rhfe2O9EpL-z0XQuoIwPw-FddNPAplWwS1NDGRZ65sRQE&h=AT1pqDGpPvKTTPUhYLMyFTFNkMlLNI-YaKAVfTaepB5aP6ZWI95FagfKiAf2iPjvT1PpCcFVTBIRDVrF9tnrPRjZsupaF617dp7ZGw7si33dTbF5LYtnKcKtnwmTemqpGHM


 

40 
 

app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/sq/2e0294f0-9b28-4265-99f2-

30ea234324bd 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning (4 uppl.) Natur & Kultur.   

Gupta, N., Karol, I., Kumar, Y. et al. (2019) Modified technique for imaging the wrist and 

elbow in obese and claustrophobic patients using a non-open standard MRI scanner. 

Skeletal Radiology 48, s. 615–619. https://doi.org/10.1007/s00256-018-2988-3 

Henricson, M. (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. (2. uppl.). Studentlitteratur.  

Hunt, C., Wood, C., Lane, J. et al. Wide, Short Bore Magnetic Resonance at 1.5 T: reducing 

the failure rate in claustrophobic patients. Clin Neuroradiol 21, 141 (2011). 

https://doi.org/10.1007/s00062-011-0075-4 

Iwan, E., Yang, J., Enders, J., Napp, A. E., Rief, M., & Dewey, M. (2021). Patient preferences 

for development in MRI scanner design: a survey of claustrophobic patients in a 

randomized study. European radiology, 31(3), 1325–1335. 

https://doi.org/10.1007/s00330-020-07060-9 

Klaming, L., van Minde, D., Weda, H., Nielsen, T., & Duijm, L. E. (2015). The Relation 

Between Anticipatory Anxiety and Movement During an MR Examination. Academic 

radiology, 22(12), 1571–1578. https://doi.org/10.1016/j.acra.2015.08.020 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Loh, P. S., Ariffin, M. A., Rai, V., Lai, L. L., Chan, L., & Ramli, N. (2016). Comparing the 

efficacy and safety between propofol and dexmedetomidine for sedation in 

claustrophobic adults undergoing magnetic resonance imaging (PADAM trial). Journal 

of clinical anesthesia, 34, 216–222. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.03.074 

Lu, L., Li, J., & Gisler, P. (2011). Improving financial performance by modeling and analysis 

of radiology procedure scheduling at a large community hospital. Journal of medical 

systems, 35(3), 299–307. https://doi.org/10.1007/s10916-009-9366-6 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffohm-app.folkhalsomyndigheten.se%2FFolkhalsodata%2Fsq%2F2e0294f0-9b28-4265-99f2-30ea234324bd%3Ffbclid%3DIwAR1ws31Lg1EDW_Rhfe2O9EpL-z0XQuoIwPw-FddNPAplWwS1NDGRZ65sRQE&h=AT1pqDGpPvKTTPUhYLMyFTFNkMlLNI-YaKAVfTaepB5aP6ZWI95FagfKiAf2iPjvT1PpCcFVTBIRDVrF9tnrPRjZsupaF617dp7ZGw7si33dTbF5LYtnKcKtnwmTemqpGHM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffohm-app.folkhalsomyndigheten.se%2FFolkhalsodata%2Fsq%2F2e0294f0-9b28-4265-99f2-30ea234324bd%3Ffbclid%3DIwAR1ws31Lg1EDW_Rhfe2O9EpL-z0XQuoIwPw-FddNPAplWwS1NDGRZ65sRQE&h=AT1pqDGpPvKTTPUhYLMyFTFNkMlLNI-YaKAVfTaepB5aP6ZWI95FagfKiAf2iPjvT1PpCcFVTBIRDVrF9tnrPRjZsupaF617dp7ZGw7si33dTbF5LYtnKcKtnwmTemqpGHM
https://doi.org/10.1007/s00256-018-2988-3
https://doi.org/10.1007/s00062-011-0075-4
https://doi.org/10.1007/s00330-020-07060-9
https://doi.org/10.1016/j.acra.2015.08.020
https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.03.074
https://doi.org/10.1007/s10916-009-9366-6


 

41 
 

Ma, D., Pierre, E. Y., Jiang, Y., Schluchter, M. D., Setsompop, K., Gulani, V., & Griswold, 

M. A. (2016). Music-based magnetic resonance fingerprinting to improve patient 

comfort during MRI examinations. Magnetic resonance in medicine, 75(6), 2303–2314. 

https://doi-org/10.1002/mrm.25818 

Munn Z., Moola S., Lisy K., Riitano D., Murphy F. (2015). Claustrophobia in magnetic 

resonance imaging: A systematic review and meta-analysis. Radiography, 21(2), s. 59-

63. https://doi.org/10.1016/j.radi.2014.12.004 

Munn, Z., Pearson, A., Jordan, Z., Murphy, F., Pilkington, D., & Anderson, A. (2016). 

Addressing the Patient Experience in a Magnetic Resonance Imaging Department: Final 

Results from an Action Research Study. Journal of medical imaging and radiation 

sciences, 47(4), 329–336. https://doi.org/10.1016/j.jmir.2016.04.007 

Musa, A., Arnold IV, E. C., Carpenter-Thompson, R., Baron, D. A., Anavim, A., Al-Hihi, M., 

Lang, E., Trivedi, P., Grewal, A. K., Pendi, K., Swantek, J. B., & Ter-Oganesyan, R. 

(2020). Attitudes of Preprocedural Patient Anxiety: A 2019 Cross-Sectional Study of 

Radiology Nurses. Journal of Radiology Nursing, 39(3), 210–214. 

https://doi.org/10.1016/j.jradnu.2019.12.011 

Nagura, I., Kanatani, T., Sumi, M., Inui, A., Mifune, Y., Kokubu, T., & Kurosaka, M. (2014). 

Management of intolerance to casting the upper extremities in claustrophobic patients. 

The Scientific World Journal, 2014, 803047. https://doi.org/10.1155/2014/803047 

Nakarada-Kordic, I., Reay, S., Bennett, G., Kruse, J., Lydon, A. M., & Sim, J. (2020). Can 

virtual reality simulation prepare patients for an MRI experience?. Radiography 

(London, England: 1995), 26(3), 205–213. https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.11.004 

Napp, A. E., Diekhoff, T., Stoiber, O., Enders, J., Diederichs, G., Martus, P., & Dewey, M. 

(2021). Audio-guided self-hypnosis for reduction of claustrophobia during MR imaging: 

results of an observational 2-group study. Eur Radiol (2021). 

https://doi.org/10.1007/s00330-021-07887-w 

Napp, A. E., Enders, J., Roehle, R., Diederichs, G., Rief, M., Zimmermann, E., Martus, P., & 

Dewey, M. (2017). Analysis and Prediction of Claustrophobia during MR Imaging with 

the Claustrophobia Questionnaire: An Observational Prospective 18-month Single-

Center Study of 6500 Patients. Radiology, 283(1), 148–157. 

https://doi.org/10.1148/radiol.2016160476 

https://doi-org/10.1002/mrm.25818
https://doi.org/10.1016/j.radi.2014.12.004
https://doi.org/10.1016/j.jmir.2016.04.007
https://doi.org/10.1016/j.jradnu.2019.12.011
https://doi.org/10.1155/2014/803047
https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.11.004
https://doi.org/10.1007/s00330-021-07887-w
https://doi.org/10.1148/radiol.2016160476


 

42 
 

Nguyen, X. V., Tahir, S., Bresnahan, B. W., Andre, J.B., Lang, E.V., Mossa-Basha, M., Mayr, 

N. A., Bourekas, E. C. (2020). Prevalence and Financial Impact of Claustrophobia, 

Anxiety, Patient Motion, and Other Patient Events in Magnetic Resonance Imaging. 

Topics in Magnetic Resonance Imaging, 29(3), 125 130. 

https://doi.org/10.1097/RMR.0000000000000243  

Norbash, A., Yucel, K., Yuh, W., Doros, G., Ajam, A., Lang, E., Pauker, S., & Mayr, N. 

(2016). Effect of team training on improving MRI study completion rates and no-show 

rates. Journal of magnetic resonance imaging: JMRI, 44(4), 1040–1047. 

https://doi.org/10.1002/jmri.25219  

Pallavicini, F., Cipresso, P., Raspelli, S., Grassi, A., Serino, S., Vigna, C., Triberti, S., 

Villamira, M., Gaggioli, A., & Riva, G. (2013). Is virtual reality always an effective 

stressors for exposure treatments? Some insights from a controlled trial. BMC 

psychiatry, 13, 52. https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-52  

Powell, R., Ahmad, M., Gilbert, F. J., Brian, D., & Johnston, M. (2015). Improving magnetic 

resonance imaging (MRI) examinations: Development and evaluation of an intervention 

to reduce movement in scanners and facilitate scan completion. British journal of health 

psychology, 20(3), 449–465. https://doi.org/10.1111/bjhp.12132  

Socialstyrelsen (2015). Delaktighet – en förutsättning för evidensbaserad praktik. Hämtad: 

2021-04-21 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-6-18.pdf  

Strålsäkerhetsmyndigheten (2020). Radiologiska undersökningar i Sverige under 2018. 

Hämtad: 2021-04-07. 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/2020

14/  

Strømme Johannesen, T. (2011). Undersökningar och behandlingar på radiologisk avdelning. 

I D-G. Stubberud, R. Grønseth & H. Almås (Red.), Klinisk omvårdnad 1 (2., 

[uppdaterade] uppl., s. 51 – 75). Liber. 

Ståhlberg, F & Wirestam, R. (2008). Magnetresonanstomografi. I P. Aspelin & H. Pettersson 

(Red.), Radiologi (s.79). Studentlitteratur AB. 

Svensk förening för röntgensjuksköterskor (2011). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

röntgensjuksköterska. Hämtad: 2021-04-08 

https://doi.org/10.1097/RMR.0000000000000243
https://doi.org/10.1002/jmri.25219
https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-52
https://doi.org/10.1111/bjhp.12132
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-6-18.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2014-6-18.pdf
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202014/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2020/202014/


 

43 
 

https://static1.squarespace.com/static/5e273ba0d40a2118838e3a5e/t/5ef46500afc08b72

7c3cb9b0/1593074951572/komptetensbeskrivning_2012_02_20.pdf 

Tang, F., Hao, J., Freschi, F., Niu, C., Repetto, M., Liu, F., & Crozier, S. (2019). A cone-

shaped gradient coil design for high-resolution MRI head imaging. Physics in medicine 

and biology, 64(8), 085003. https://doi-org/10.1088/1361-6560/ab084a 

Tazegul, G., Etcioglu, E., Yildiz, F., Yildiz, R., & Tuney, D. (2015). Can MRI related patient 

anxiety be prevented?. Magnetic resonance imaging, 33(1), 180–183. 

https://doi.org/10.1016/j.mri.2014.08.024 

Thu, H. (Sue), Stutzman, S. E., Supnet, C., & Olson, D. M. (2015). Factors Associated With 

Increased Anxiety in the MRI Waiting Room. Journal of Radiology Nursing, 34(3), 

170–174. https://doi.org/10.1016/j.jradnu.2015.04.009 

Tugwell-Allsup, J., & Pritchard, A. W. (2018). The experience of patients participating in a 

small randomised control trial that explored two different interventions to reduce 

anxiety prior to an MRI scan. Radiography, 24(2), 130–136. 

https://doi.org/10.1016/j.radi.2017.11.001 

van Minde, D., Klaming, L., & Weda, H. (2014). Pinpointing moments of high anxiety during 

an MRI examination. International journal of behavioral medicine, 21(3), 487–495. 

https://doi.org/10.1007/s12529-013-9339-5 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Hämtad: 2021-04-08. 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/

God-forskningssed_VR_2017.pdf 

Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk 

verksamhet (4 uppl.). Studentlitteratur. 

Yakar, B., & Pirinçci, E. (2020). Investigation of the Effect of Written and Visual Information 

on Anxiety Measured Before Magnetic Resonance Imaging: Which Method is 

Most Effective?. Medicina, 56(3), 136. 

https://doi.org/10.3390/medicina56030136 

Zaitsev, M., Maclaren, J., & Herbst, M. (2015). Motion artifacts in MRI: A complex problem 

with many partial solutions. Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 

42(4), 887–901. https://doi.org/10.1002/jmri.24850 

https://static1.squarespace.com/static/5e273ba0d40a2118838e3a5e/t/5ef46500afc08b727c3cb9b0/1593074951572/komptetensbeskrivning_2012_02_20.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e273ba0d40a2118838e3a5e/t/5ef46500afc08b727c3cb9b0/1593074951572/komptetensbeskrivning_2012_02_20.pdf
https://doi-org/10.1088/1361-6560/ab084a
https://doi.org/10.1016/j.mri.2014.08.024
https://doi.org/10.1016/j.jradnu.2015.04.009
https://doi.org/10.1016/j.radi.2017.11.001
https://doi.org/10.1007/s12529-013-9339-5
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://doi.org/10.3390/medicina56030136
https://doi.org/10.1002/jmri.24850

