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Sammanfattning 

Bakgrund: Vid magnetkameraundersökningar föreligger en viss olycksrisk p.g.a. starka magnetfält 

i undersökningsrummet. Därför är det viktigt att berörda sjuksköterskor känner till riskerna för att 

kunna öka patientsäkerheten.  

Syfte: Att undersöka hur välinformerade sjuksköterskorna upplevde sig vara gällande 

magnetkameraundersökningar, samt om det fanns kunskapsskillnader mellan sjuksköterskorna på 

de olika vårdavdelningarna och mellan olika åldersgrupper. Studien är kvantitativ och har en 

deskriptiv och en jämförande design. 

Metod: Ett frågeformulär delades ut till sjuksköterskor på vårdavdelningar på Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala, bestående av 10 frågor som rörde information under utbildning och 

yrkesverksam tid samt kunskapsnivåer om magnetkameraundersökningar. 

Resultat: Fem av sex tillfrågade vårdavdelningar deltog i studien. Av de 115 tillfrågade 

sjuksköterskorna valde 50 (43,5 %) att delta i studien, av dessa var 45 (90 %) kvinnor och 5 (10 %) 

män, med en medianålder på 37,5 år. Majoriteten (70 %) hade fått information om 

magnetkameraundersökningar under sin yrkesverksamma tid, 28 % av deltagarna hade fått 

information om magnetkameraundersökningar under sin utbildning. Sjuksköterskorna upplevde sig 

relativt välinformerade om magnetkameraundersökningar. Sjuksköterskorna hade medelgod 

kunskap om magnetkamera (medelvärde på 6,5 av 15 poäng). Det fanns ingen signifikant 

kunskapsskillnad mellan de olika vårdavdelningarnas sjuksköterskor. Inte heller fanns det någon 

signifikant kunskapsskillnad mellan åldergrupperna. 

Slutsats: Det finns områden där kunskapen brister hos sjuksköterskor om 

magnetkameraundersökningar. Det finns ett behov av ökad information om 

magnetkameraundersökningar till sjuksköterskor på vårdavdelningar. Med ökad information till 

sjuksköterskor skulle olyckor kunna förebyggas i större utsträckning, samt patientsäkerheten ökas.  

 

Nyckelord 

Magnetresonanstomografi, Patientsäkerhet, Information, Kunskap, Sjuksköterskor 
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Abstract 

Background: During MRI-examinations there is a safety risk due to strong magnetic fields in the 

examination room. It is therefore important that involved nurses know the risks to increase the 

patient safety. 

Aim: Examine how well informed nurses believe themselves to be about magnetic resonance 

imaging (MRI), and to examine whether there is a difference in knowledge between different 

hospital departments and age groups.  

Method: A questionnaire was handed out to nurses at hospital departments at Akademiska hospital 

in Uppsala, with 10 questions about information during the educational and the professional period 

and the level of knowledge about MRI.  

Results: Five out of six asked hospital departments participated in the study.  Of the 115 nurses that 

were asked, 50 (43,5 %) participated, of these 45 (90%) were females and 5 (10%) were males, with 

a median age of 37,5 years. The majority (70 %) had received information about MRI during their 

professional years, 28 % of the participants had received information about MRI during their 

education. The nurses felt that they were relatively well informed about MRI. Their knowledge 

about MRI was moderate (average score 6,5 of 15 points). There was no significant difference in 

knowledge between the different hospital departments’ nurses or between the different age groups. 

Conclusion: There are areas that lacks of knowledge among nurses concerning MRI. There is a 

need to increase the level of information about MRI to nurses at hospital departments. With 

increased information accidents could be prevented and the patient safety could increase. 
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BAKGRUND 

Magnetisk resonanstomografi som även kan benämnas MR, MRT eller magnetkamera är en 

bildteknik som används för medicinsk diagnostisk. Till skillnad från röntgen används ingen 

röntgenstrålning utan denna teknik utnyttjar fenomenet kärnspinnresonans (Aspelin & Pettersson, 

2008). Magnetkameran skapar ett starkt magnetfält som likriktar kroppens vätejoner och deras 

protoner. Radiofrekvenspulser sänds in i kroppen som gör att protonerna i vätejonerna får olika 

resonansfrekvens i olika delar av kroppen. Resonansfrekvensen gör att man kan skilja olika 

vävnader från varandra, då de sänder tillbaka olika svarssignaler till maskinen 

(Nationalencyklopedin, 2012).  Fördelarna med att använda MRT istället för datortomografi (CT) är 

att MRT lättare visar vissa typer av sjukdomar och tillstånd. Patienten utsätts inte heller för någon 

strålning. Nackdelen är att en MR-undersökning tar betydligt längre tid än en CT-

undersökning(Lima et al., 2012). 

 

Det finns en viss patientrisk vid magnetkameraundersökningar på grund av de tre fälten som 

förekommer i undersökningsrummet: ett statiskt magnetfält, ett radiofrekvent fält och ett 

tidsvarierande gradientfält. Gradienterna i gradientfältet bidrar till höga ljud under undersökningen 

som kan vara skadliga för patientens hörsel och magnetismen kan interagera med ferromagnetiska 

material. Ferromagnetiska material kan finnas i patienten i form av olika implantat, eller föras in i 

rummet i form av till exempel saxar, syrgastuber, etc. En interaktion kan leda till: att föremålet dras 

till magneten som en projektil, att föremålet vrider sig, att föremålet värms upp, att föremålet ger 

artefakter i bilden eller att föremålet slutar fungera (Stecco, Saponaro & Carriero, 2007). De flesta 

olyckor sker när obehörig vårdpersonal går in i magnetkameraundersökningsrummet. År 2001 dog 

en 6-årig pojke i New York under en magnetkameraundersökning när en syrgastub togs in i 

undersökningsrummet och drogs som en projektil till magneten. Syrgastuben träffade pojkens skalle 

inuti magnetkameran, han fick skallfrakturer och massiva hjärnblödningar som ledde till hans död 

(Stokowski, 2005).   

 

Inför en magnetkameraundersökning ska patienten plocka av sig alla föremål av metall, elektronisk 

utrustning och kreditkort. Om patienten har en tempkateter i urinblåsan är det viktigt att urinblåsan 

är vätskefylld. Detta beror på att tempkatetern innehåller ferromagnetiskt material som kan värmas 

upp under undersökningen och som kan leda till brännskador i urinblåsan. Vid skallundersökningar 

ska viss sorts smink avlägsnas då det kan ge artefakter i bilden. Det är viktigt hur sladdar placeras 

runt patienten då så kallade loopar kan värmas upp och ge brännskador (Stokowski, 2005).  Det är 

även viktigt att röntgenpersonalen på magnetkameran får rätt uppgifter om patientens längd och 
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vikt. En vuxen person kan ge dessa uppgifter själv, men om patienten till exempel är nyfödd är det 

medföljande personals uppgift att ge dessa uppgifter till röntgenpersonalen. Detta för att undvika att 

patienten utsätts för onödig radiofrekvens (RF), vilket kan leda till uppvärmning och i värsta fall 

brännskador (Stokowski, 2005). Vid vissa undersökningar ex. vid tarmundersökningar krävs det att 

patienten är fastande och vid undersökningar där kontrast ska ges skall en PVK sättas i höger 

armveck. Patienten bör informeras om att undersökningen kan ta mellan 20 till 90 minuter och att 

denne skall ligga still under undersökningen (Ahlström & Liss, 2004). Om en patient medger att 

denne har klaustrofobi bör man diskutera om lugnande medel skall ges innan undersökningen, då 

magnetkameran kan upplevas som ett trångt utrymme. Ibland är obehaget så starkt att patienten inte 

kan genomföra undersökningen eller avbryter undersökningen. Att avbryta en undersökning får 

negativ inverkan på patientens vård eftersom det blir svårare att ställa diagnos och 

sjukvårdsförloppet tar längre tid. Patienter som känner starkt obehag innan och under 

undersökningen kan få men i efterhand, då de kan känna ett ökat obehag i små utrymmen. Detta kan 

i värsta fall leda till att patienten utvecklar klaustrofobi (Lukins, Davan & Drummond, 1997). 

Studier har visat att patienter som fått se en film innan undersökningen som noggrant gått igenom 

hur undersökningen går till har känt mindre oro (Lukins, Davan & Drummond, 1997). Under 

undersökningen förekommer höga knackningsljud från magnetkameran och därför får patienter 

hörselskydd och om patienten önskar kan denne få lyssna på musik. Patienten bevakas under hela 

undersökningen av magnetkamerapersonalen och patienten får en ringklocka att hålla i handen, så 

att denne kan kontakta personalen under undersökningen. (Vårdguiden, 2013).  

 

En absolut kontraindikation för MRT är pacemaker. Andra kontraindikationer för MRT är 

metallsplitter i ögonen, inopererad insulinpump och graviditet. Vissa inopererade metallclips och 

proteser kan vara kontraindikationer och bör kollas upp innan undersökningen till exempel på 

sjukhusets lokala databas. Patienter med tatueringar bör informeras innan undersökningen om att 

tatueringsområdet kan värmas upp under undersökningen (Stecco, Saponaro & Carriero, 2007). Vid 

vissa magnetkameraundersökningar ges gadolinium intravenöst som kontrastmedel för att förenkla 

diagnostiken. Gadolinium är det vanligast förekommande kontrastmedlet på MRT eftersom det, till 

skillnad från kontrastmedel som används vid röntgenundersökningar fungerar indirekt genom att 

interagera med vävnaden. Gadoliniumbaserade kontrastmedel utsöndras via gallan och njurarna 

(Ahlström, Blomqvist & Leander, 2011). Kontraindikationerna för kontrast är graviditet och 

njursjukdom. Efter avslutad undersökning där gadolinium har injicerats bör man råda patienten att 

öka sitt vätskeintag. Vissa människor kan reagera på gadolinium med illamående, kräkningar, 

andnöd och nässelutslag (Lima et al., 2012). 
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I en tidigare studie beskrivs tre områden som är viktiga att ta hänsyn till när det gäller MRT-

säkerhet. Det handlar om vilka som får gå in i undersökningsrummet, personalansvar och 

utrustning. De presenterar ett särskilt säkerhetssystem och åtgärder för att öka säkerheten inom 

MRT (Lipton, 2004). Det är viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt att berörd vårdpersonal besitter en 

viss kunskapsnivå för att kunna informera patienterna om magnetkameraundersökningar. Detta är 

viktigt då välinformerade patienter tenderar att hålla en lägre stressnivå (Lima et al., 2012). För att 

få en hög patientsäkerhet är det viktigt att berörd vårdpersonal har kunskap om kontraindikationerna 

för en magnetkameraundersökning och magnetfältets effekter på till exempel ferromagnetiska 

instrument (Shellock & Crues, 2004). Patientsäkerheten bör alltid prioriteras. 

 

Det är sjuksköterskans ansvar att förbereda patienter inför magnetkameraundersökningar. Därför är 

det viktigt att de har kunskap om hur undersökningarna går till och vad som viktigt att tänka på för 

att hålla en hög patientsäkerhet. En studie har gjorts i Brasilien om kunskapsnivån hos icke-

röntgensjuksköterskor om magnetkameror på ett universitetssjukhus. Studien baserades på ett 

frågeformulär där slumpmässigt utvalda sjuksköterskor fick svara på 13 frågor varav 4 var 

kunskapsfrågor om MRT. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade begränsad kunskap om MRT, 

men att de ville lära sig mer (Lima et al., 2012).  I studien uppgav 70 % av sjuksköterskorna att de 

vet vad man bör informera patienten om innan en magnetkameraundersökning. Av dessa uppgav de 

minst tre saker man bör informera om och de vanligaste som uppgavs var: Att patienten inte ska ha 

någon metall på sig, att patienten ska vara fastande innan undersökningen och att sjuksköterskan 

bör informera om miljön inne i undersökningsrummet. Vissa uppgav att man även skulle informera 

om de höga ljuden och vad som var viktigt för patienten att tänka på under undersökningen, till 

exempel att de skulle ligga helt stilla. Bara 6 av 90 deltagare uppgav att man bör informera om 

kontrastmedel, att man till exempel skall dricka mer vätska efter att man fått kontrastmedel.  

 

En studie visade att överlämnandet av patienter mellan olika vårdavdelningar inte alltid betraktades 

som en allvarlig eller viktigt del i vården av patienten på många sjukhus (Siemsen et al., 2012). När 

patienterna kommer till undersökningen tar röntgensjuksköterskan över patientansvaret, det är 

därför viktigt att samarbetet och kommunikationen mellan sjuksköterskorna på vårdavdelningarna 

och röntgensjuksköterskorna fungerar väl. 

 

Begreppsdefinition 

Genom detta arbete kommer benämningen vårdpersonal innefatta alla yrkeskategorier på ett sjukhus 

(läkare, sjuksköterskor och undersköterskor) som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 
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MRT. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor på utvalda vårdavdelningarna kommer att 

benämnas med yrkestitel. 

 

Klinisk erfarenhet 

Utifrån klinisk erfarenhet på MRT-labben 31, 10 och 3-teslan på Akademiska Sjukhuset i Uppsala 

uppstår det ibland situationer som hotar patientsäkerheten, till exempel då patienter kommer med 

tempkateter i ofylld urinblåsa. Patienter kommer också ofta med en perifervenkateter (PVK) i 

vänster arm när den skall sitta i höger arm. Vilken arm en PVK sitter i påverkar hur kontrastmedlet 

sprids i kroppen och sitter den i vänster arm sprids inte kontrastmedlet optimalt, vilket kan försämra 

bildkvalitén och därmed försvåra diagnostiken. Det händer även att patienter som är 

smärtpåverkade kommer till magnetkameran utan att vara smärtlindrade. Detta är ett problem 

eftersom röntgensjuksköterskor på magnetkameran inte har befogenhet att ge smärtlindande medel. 

Dessa patienter har ofta svårt att ligga stilla vilket försvårar undersökningen. Röntgensjuksköterskor 

upplever att patienterna som kommer från vårdavdelningar ofta är dåligt informerade om 

undersökningarna. Det är viktigt att patienterna får ordentligt med information för att undvika en 

ökad stressnivå som i sin tur kan leda till en förlängd tid för undersökning och på så vis en 

besvärligare undersökning för patienten. 

 

Problemformulering 

Patienter kommer från olika vårdavdelningar och många har undersköterskor och/eller 

sjuksköterskor med sig. Det är viktigt att kommunikationen och samarbetet mellan 

röntgensjuksköterskorna på magnetkameran och vårdavdelningarna fungerar. Det krävs därför att 

berörda sjuksköterskor har tillräckligt med kunskap om magnetkameraundersökningar för att kunna 

informera och förbereda patienten inför undersökningen. Därmed kan man effektivisera och 

förbättra patientens säkerhet, vårdtid och upplevelse. 

   

Personal på MRT på Akademiska sjukhuset i Uppsala upplever att bristande kunskap hos 

sjuksköterskor med ansvar för förberedelserna kan äventyra patientsäkerheten och komplicera 

undersökningstillfället för patienten. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur välinformerade sjuksköterskorna på vårdavdelningarna 

upplevde sig vara gällande magnetkameraundersökningar. Samt undersöka om det fanns 
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kunskapsskillnader mellan sjuksköterskorna på de olika vårdavdelningarna och mellan de olika 

åldersgrupperna.  

 

Frågeställningar 

1. Hur välinformerade upplever sig sjuksköterskor på de olika vårdavdelningarna att vara? 

2. Hur mycket kunskap besitter sjuksköterskor på vårdavdelningar om 

magnetkameraundersökningar? 

3. Är det någon kunskapsskillnad mellan de utvalda vårdavdelningarna på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala? 

4. Finns det någon signifikant kunskapsskillnad mellan olika åldersgrupper (yngre och äldre)? 

 

METOD 

Design 

Denna kvantitativa studie var baserad på ett frågeformulär och hade en deskriptiv och en 

jämförande design (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Urval 

De vårdavdelningar som enligt magnetkamerapersonalen har en hög andel patienter som genomgår 

MRT valdes ut att tillfrågas om deltagande i studien. Dessa var: Neurointensivvårdsavdelningen 

(NIVA), Centralintensivvårdsavdelningen (CIVA), Kärlkirurgiska akutvårdsavdelningen (70B1), 

Neonatalvårdsavdelningen (95F), Onkologiavdelningen (78B) och Neurologavdelningen (85D) på 

Akademiska Sjukhuset i Uppsala. En avdelning valde att inte delta i studien på grund av för hög 

arbetsbelastning. 

 

Studien var en Survey-undersökning som gjordes på en begränsad grupp personer, urvalet var 

sjuksköterskor som jobbade på de utvalda vårdavdelningarna (Patel & Davidsson, 2003). 

Exklusionskriterierna var tjänstlediga och sjukskrivna. Totalt beräknades 140 sjuksköterskor 

tillfrågas om deltagande i studien. Senare visade det sig att ett för högt antal sjuksköterskor uppgetts 

av vårdavdelningarna och ett antal sjuksköterskor föll bort på grund av exklusionskriterierna. 

Därefter återstod 115 sjuksköterskor som kunde tillfrågas om deltagande i studien. Totalt lämnades 

50 svar (43,5 %) in och bortfallet beräknades till 65 (56,5%) sjuksköterskor. Det interna bortfallet 

redovisas vid varje enskild fråga i resultatdelen. 
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom ett frågeformulär som bestod av 13 frågor. Frågeformuläret kom från en 

studie som gjorts i Brasilien om sjuksköterskors kännedom om MRT. Frågeformuläret gjordes till 

viss del om för att passa studien bättre (Lima et al., 2012). Författarna tillfrågades via mejl om deras 

frågeformulär fick användas till denna studie. De första frågorna gällde bakgrundsdata: ålder, kön 

och vårdavdelning (Patel & Davidsson, 2003). Tre av frågorna undersökte om sjuksköterskan fått 

någon information om magnetkameraundersökningar under sin utbildning och yrkesverksamma tid. 

Sjuksköterskan fick tre svarsalternativ: ja, nej eller minns ej. En fråga undersökte hur välinformerad 

sjuksköterskan upplevde sig vara på en skala från 1-5, där 1 var inte alls informerad och 5 var 

mycket välinformerad. En fråga undersökte om sjuksköterskan ansåg sig ha fått tillräckligt med 

information om magnetkameraundersökningar, sjuksköterskan hade därefter möjlighet att i fritext 

ange vad denne skulle vilja lära sig mer om. Frågeformuläret innehöll fem kunskapsfrågor som 

berörde bl.a. kontraindikationerna för magnetkameraundersökningar och vilka förberedelser som 

var viktiga inför en magnetkameraundersökning (Bilaga 1.). Fyra av dessa frågor hade två 

svarsalternativ, ja och nej, som syftade till om deltagaren kunde svara på frågan eller inte. En av de 

fem kunskapsfrågorna skulle endast besvaras i fritext, de övriga fyra frågorna skulle även besvaras 

med fritext om deltagaren svarat ja på frågan. Ett facit konstruerades (Bilaga 3.). Kunskapsfrågorna 

rättades och poängsattes från 0-3. 

 

Tillvägagångssätt 

Avdelningscheferna på vårdavdelningarna kontaktades och tillfrågades om att delta i studien. 

Frågeformulären lämnades ut i vårdavdelningarnas fikarum tillsammans med ett följebrev där det 

stod vilka som utförde studien, till vilka frågeformulären riktade sig, i vilket syfte studien gjordes, 

lite kort om bakgrunden till studien samt kontaktuppgifterna till studiens författare (Bilaga 2). 

Besvarade frågeformulär ombads läggas i medföljande kuvert och sedan i en svarslåda. Den totala 

datainsamlingsperioden var först satt till två veckor, dock var det ett lågt deltagarantal på fyra av de 

fem vårdavdelningarna. Vårdavdelningscheferna kontaktades för återkoppling om antal inkomna 

svar, samt för att påminna sjuksköterskorna om studien och att studieperioden utökats med 

ytterligare en vecka. Frågeformulären samlades in och ett studienummer sattes för varje deltagare. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det var frivilligt att delta i undersökningen och deltagarna var anonyma. Studien ansågs inte kunna 

kränka någon då syftet endast var att undersöka kunskapsnivån hos sjuksköterskor. Dock fanns det 

risk att sjuksköterskor inte ville visa eventuell okunskap och därmed valde att inte fylla i 
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frågeformuläret. Det fanns en viss risk för att den äldre generationen som utbildat sig innan MRT 

uppfanns kunde uppleva sig ifrågasatta på ett ämne de inte haft chans att utbilda sig inom. Ett etiskt 

skäl till att delta i studien skulle kunna vara att resultatet på sikt kunde leda till ökad information om 

magnetkameraundersökningar till sjuksköterskor, om resultatet tydde på bristande kunskap i ämnet. 

Detta skulle därmed kunna bidra till att öka patientsäkerheten vid magnetkameraundersökningar. 

 

Bearbetning och analys 

Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 20 har använts för bearbetning och analys av data. För att 

presentera hur välinformerade sjuksköterskorna upplevde sig vara på de olika vårdavdelningarna 

användes deskriptiv statistik. Vid analysen av frågan hur mycket kunskap som sjuksköterskor 

besitter på de olika vårdavdelningarna om magnetkameraundersökningar beräknades medelvärde, 

median och procent med hjälp av Microsoft Excel 2010. Kommentarerna på frågan om vad 

deltagarna skulle vilja lära sig mer om gällande MRT skrevs in i ett eget dokument. 

 

För att besvara frågan om det fanns någon kunskapsskillnad mellan de olika vårdavdelningarna 

användes envägs-ANOVA, där medelvärdet för varje vårdavdelnings totala poängsumma 

jämfördes. Analysen ledde fram till ett signifikansvärde för att besvara frågan. Signifikansnivån 

sattes till p<0,05 (Ejlertsson, 2012). 

 

För att besvara frågan om det fanns någon skillnad mellan åldersgruppernas kunskapsnivå användes 

t-test. Deltagarna delades in i två åldersgrupper, medianen utgjorde gränsen för de två olika 

grupperna (Md=37,5 ). Det resulterade i en yngre (22-37 år, n=25) och en äldre grupp (38-67 år, 

n=25).  

 

RESULTAT 

I denna studie deltog 50 sjuksköterskor, på vårdavdelningarna Neurologavdelningen (n=5), 

Onkologavdelningen (n=10), Kärlkirurgiska akutvårdsavdelningen (n=11), 

Neurointensivvårdsavdelningen (n=11) och Neonatalvårdsavdelningen (n=13) på Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala. Av dessa var 45 (90 %) kvinnor och 5 (10 %) män. Lägsta ålder var 22 år och 

högsta åldern var 67 år, medelåldern var 38,5 och medianåldern 37,5.  
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Hur välinformerade sjuksköterskorna på de utvalda vårdavdelningarna upplevde sig vara 

Majoriteten (38 %, n=19) uppgav att de inte kunde minnas om de fått någon information om 

magnetkameraundersökningar under sin utbildning. En mindre del av sjuksköterskorna (28 %, 

n=14) hade fått information under sin utbildning. Bortfallet var 2 % (n=1). 

 

Över hälften (54 %, n=27) av sjuksköterskorna hade inte fått information om omvårdnad av patient 

inför och under en magnetkameraundersökning under sin utbildning, endast sju av sjuksköterskorna 

(14 %, n=7) hade fått den informationen under sin utbildning. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna (70 %, n=35) hade fått information om 

magnetkameraundersökningar under sin yrkesverksamma tid medan 26 % (n= 13) inte fått någon 

information. Bortfallet var 2 % (n=1). NIVA var den vårdavdelning där störst andel sjuksköterskor 

hade fått information om magnetkameraundersökningar under sin yrkesverksamma tid (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Svarsfördelningen för de olika vårdavdelningarna på frågan om de fått någon information 

om magnetkameraundersökningar under sin yrkesverksamma tid. 

 

 n Ja Nej Minns ej Svar saknas 

85 D 5 60,0% 40,0%   

78 B 10 50,0% 50,0%   

70 B1 11 36,4% 45,5% 9,0% 9,0% 

NIVA 11 100,0% 0,0%   

95 F 13 92,3% 7,7%   

 

Mest information om magnetkameraundersökningar har deltagarna fått under sin yrkesverksamma 

tid och inte under sin utbildning. 

 

Där deltagarna fick skatta hur välinformerade de upplevde sig vara om 

magnetkameraundersökningar på en skala från 1-5, var både medianen och medelvärdet för alla 

deltagare 3,0. Standardavvikelsen var 1,0 vilket innebar att många skattade sig som 2 eller 4 på 

skalan.  

Majoriteten av sjuksköterskorna (54 %, n=27) ansåg sig ha fått tillräckligt med information om 

magnetkameraundersökningar, medan 44 % (n=22) av sjuksköterskorna ansåg sig inte ha fått 

tillräckligt med information. Bortfallet på frågan var 2 % (n=1).  
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Där deltagarna fick uppge vad de skulle vilja lära sig mer om gällande MRT svarade majoriteten att 

de ville lära sig mer om: hur undersökningen går till och det man bör veta för att kunna informera 

patienter och svara på deras frågor. Några personer ville lära sig mer om kontraindikationer och få 

kontinuerlig utbildning om MRT.    

 

Kunskap om magnetkameraundersökningar hos sjuksköterskor på vårdavdelningarna 

För en sammanställning av sjuksköterskornas poäng på kunskapsfrågorna se Tabell 2. 

 

Kännedomen om vid vilka frågeställningar som kan bli aktuella för en magnetkameraundersökning 

varierade bland sjuksköterskorna. Nästan hälften (46 %, n=23) av alla sjuksköterskor kunde uppge 

minst en frågeställning. Tio (20 %) av dessa kunde ange tre eller fler frågeställningar som kan bli 

aktuella för MRT. Många uppgav att förändringar i hjärnan (22 %, n=11) och tumörer (22 %, n=11) 

var vanliga frågeställningar. En tredjedel av deltagarna kunde inte nämna några frågeställningar  

(34 %, n=17). Antalet sjuksköterskor som svarade att de kände till frågeställningar men inte uppgav 

några var 9 (18 %). Bortfallet var 2 % (n=1) på denna fråga.  

 

Minst ett delmoment kunde 16 sjuksköterskor (32 %) uppge och av dessa kunde 13 sjuksköterskor 

(26 %) uppge tre eller fler korrekta delmoment. Det vanligaste svaret var: patienten åker in i ett 

rör/tunnel/trumma (22 %, n=11) och att det låter mycket under undersökningen (22 %, n=11). 

Femton av sjuksköterskorna (30 %) kunde inte uppge hur en magnetkameraundersökning går till. 

Antalet sjuksköterskor som svarade att de visste hur en magnetkameraundersökning går till men 

inte uppgav några delmoment var 17 (34 %). Bortfallet på frågan var 4 % (n=2). 

 

Mest kunskap hade sjuksköterskorna om vilka patientförberedelser som är viktiga inför en 

magnetkameraundersökning. Minst en patientförberedelse kunde 45 sjuksköterskor (90 %) uppge. 

Av dessa kunde 26 sjuksköterskor (52 %) uppge tre eller fler patientförberedelser. Vanligaste svaret 

var att metaller ska plockas bort (52 %, n=26) och att PVK ska sättas (36 %, n=18). Endast fem 

deltagare (10 %) angav att man bör ge smärtlindring till smärtpåverkade patienter och tre deltagare 

(6 %) angav att man innan undersökningen ska kontrollera patientens blodvärden (t.ex. kreatinin). 

Vissa vårdavdelningars svars skilde sig från de andras, till exempel var NIVA den enda avdelningen 

där deltagarna angav att urinblåsan skall vara fylld då patienten har temp-kateter och på 95F (för 

nyfödda) angav majoriteten att patienten skall vara nymatad innan undersökningen. Endast en 

deltagare (2 %) angav att denne inte kände till några speciella patientförberedelser inför en 

magnetkameraundersökning. Bortfallet på frågan var 8 % (n=4). 
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Majoriteten av deltagarna hade god kunskap om vilken information man bör ge till patienter inför 

en magnetkameraundersökning. Minst en information kunde 28 deltagare (56 %) uppge.  

Majoriteten kunde ange tre eller fler korrekta informationer (38 %, n=19). Det vanligaste svaret var 

att undersökningen kan ta lång tid (32 %, n=16) och att det förekommer höga ljud under 

undersökningen (32 %, n=16). Nästan en tredjedel av deltagare (30 %, n=15) angav att de inte 

kunde ge någon information om undersökningen till en patient. Bortfallet på frågan var 4 % (n=2). 

  

Majoriteten (72 %, n=36) kunde uppge minst en kontraindikation för magnetkamera, men av dessa 

kunde 23 sjuksköterskor (46 %) endast uppge en korrekt kontraindikation. Den vanligaste 

kontraindikationen som deltagarna uppgav var olika implantat, främst pacemaker (40 %, n=20). 

Andra faktorer som sjuksköterskorna tog upp men som inte är kontraindikationer var: Hög feber 

(6%, n=3) och för kraftig patient för att få plats i magnetkameran (4 %, n=2). Tolv sjuksköterskor 

(24 %) kände inte till några kontraindikationer. Bortfallet på frågan var 4 % (n=2) 

 

Tabell 2. Sjuksköterskornas poäng för de fem kunskapsfrågorna i frågeformuläret, antal och (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 poäng 2 poäng 1 poäng Ingen 

kunskap 

Ogiltigt 

svar 

Svar 

saknas 

Känner du till vid vilka 

frågeställningar en MRT-

undersökning kan bli aktuell? 
10 (20) 7 (14) 6 (12) 17 (34) 9 (18) 1 (2) 

Vet du hur en MRT-

undersökning går till? 
13 (26) 1 (2) 2 (4) 15 (30) 17 (34) 2 (4) 

Vilka patientförberedelser är 

viktiga inför en MRT-

undersökning? 

26 (52) 12 (24) 7 (14) 1 (2) 0 4 (8) 

Kan du ge information om 

undersökningen till en patient 

som ska göra en MRT-

undersökning? 

19 (38) 4 (8) 5 (10) 15 (30) 5 (10) 2 (4) 

Känner du till 

kontraindikationerna för 

MRT? 

2 (4) 11 (22) 23 (46) 12 (24) 2 (4) 0 
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Kunskapsskillnader mellan de utvalda vårdavdelningarna 

Den jämförande analysen mellan vårdavdelningarnas kunskapsnivå visade på att det inte fanns 

någon signifikant kunskapsskillnad (p>0,05). Högst kunskapsnivå bland sjuksköterskorna hade 

neurologavdelningen (85D), Tabell 3. 

 

Tabell 3. Sjuksköterskornas sammanlagda poäng på kunskapsfrågorna för respektive 

vårdavdelning, median, medelvärd, standardavvikelse, minimum samt maximum. 

 n Median Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

85 D 5 7 7,6 1,3 6 9 

78 B 10 3,5 4,6 3,1 0 9 

70 B1 11 4 5,5 4,4 0 14 

NIVA 11 5 7,3 4,2 3 14 

95 F 13 6 7,6 4,2 2 15 

Total 50 5,5 6,5 3,9 0 15 

 

 

Kunskapsnivå i olika åldersgrupper 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två olika åldersgrupperna på kunskapsfrågorna 

(p>0,05) (Tabell 4). I den äldre åldersgruppen hade 88 % (n=22) fått information om MRT under 

sin yrkesverksamma tid, medan endast 52 % (n=13) i den yngre åldersgruppen fått det. 

 

Tabell 4. De totala poängsummorna på kunskapsfrågorna i den yngre och den äldre åldersgruppen, 

medelvärde och standardavvikelse. 

Åldersgrupp n Medelvärde Standardavvikelse 

Yngre 25 6,0 3,6 

Äldre 25 6,9 4,2 

 

DISKUSSION 

Denna studie visade att få sjuksköterskor fått information om MRT under sin utbildning, däremot 

hade de flesta fått det under sin yrkesverksamma tid. Sjuksköterskorna kände sig relativt 

välinformerade om MRT men många ville lära sig mer om det. De olika vårdavdelningarna hade 
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medelgod kunskap om MRT och det fanns ingen signifikant kunskapsskillnad mellan de olika 

vårdavdelningarna eller mellan åldersgrupperna. 

 

Resultatdiskussion  

Den mesta informationen om MRT hade sjuksköterskorna fått under sin yrkesverksamma tid, vilket 

även visade sig vara den främsta informationskällan om MRT för sjuksköterskor i en tidigare studie 

(Lima et al., 2012). Att alla sjuksköterskorna på NIVA hade fått information om MRT under sin 

yrkesverksamma tid, medan endast ungefär en tredjedel av sjuksköterskorna på Kärlkirurgiska 

vårdavdelningen hade fått det, tyder på att det finns en viss skillnad i hur mycket information och 

utbildning vårdavdelningarna får. Sjuksköterskor har en stor inverkan på hur patienter upplever sin 

vårdtid och på patientsäkerheten. En studie (Mwachofi, Walston & Al-Omar, 2011) har visat att 

sjuksköterskor som bl.a. får mer utbildning upplever att de kan hålla en högre patientsäkerhet. Med 

tanke på detta kan tyckas att mer kontinuerlig utbildning om MRT borde ges på vårdavdelningarna 

för att stärka patientsäkerheten. 

 

Majoriteten sade sig vara tillräckligt informerade om MRT, trots detta kände den genomsnittliga 

sjuksköterskan sig endast som relativt välinformerad (skattade sig som 3 av 5) om MRT. Detta kan 

tolkas som att sjuksköterskorna ansåg att detta var tillräckligt. Nästan hälften av sjuksköterskorna 

uppgav dock att de var otillräckligt informerade om MRT. Detta indikerar att det finns ett behov av 

mer information till vårdavdelningarna om MRT. Den information sjuksköterskorna uppgav att de 

ville ha mer om gällande MRT var: hur undersökningen går till och det man bör veta för att kunna 

informera patienter och svara på deras frågor. Ett fåtal personer ville lära sig mer om 

kontraindikationer vilket skilde sig från en annan studie som gjordes i ämnet där en majoritet av 

deltagarna ville lära sig mer om kontraindikationer (Lima et al., 2012). Detta kan anses 

anmärkningsvärt då en fjärdedel (24 %) av sjuksköterskorna i denna studie inte kände till några 

kontraindikationer för magnetkamera. Pacemaker är en absolut kontraindikation för magnetkamera 

och det har rapporterats om dödsfall där patienter med pacemaker har genomgått 

magnetkameraundersökningar (Stecco, Saponaro & Carriero, 2007). Det är viktigt att 

sjuksköterskor som har hand om patienter som skall genomgå en magnetkameraundersökning 

känner till att pacemaker är en kontraindikation, detta för att kunna rapportera om det till 

röntgensjuksköterskorna om patienten inte själv kan göra det. Att en fjärdedel av sjuksköterskorna i 

studien inte känner till detta kan anses äventyra patientsäkerheten.  
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Majoriteten av sjuksköterskorna (62 %) angav implantat (främst av metall) som en kontraindikation 

för magnetkamera vilket ansågs vara korrekt. Det finns dock många olika typer av implantat, där 

vissa är magnetkamerasäkra, till exempel tandproteser. Medan andra är definitiva 

kontraindikationer, till exempel insulinpumpar. Andra implantat kan innebära en säkerhetsrisk vid 

MRT-undersökningar om man inte vidtar vissa åtgärder, till exempel cochleaimplantat som tidigare 

var en kontraindikation för MRT, men som idag kan genomgå undersökningar om vissa 

förberedelser görs (Crane, Gottschalk, Kraut, Aygun & Niparko, 2010). Andra implantat som 

kräver vissa åtgärder är shuntar i hjärnan, vars tryck kan förändras vid interaktion med magnetfält. 

Trycket i dessa shuntar måste kontrolleras efter avslutad MRT-undersökning, eftersom ett förändrat 

tryck kan vara skadligt för patienter. Området magnetkamerasäkerhet utvecklas i takt med forskning 

och nya maskiner med starkare magnetfält (Mirzayan, Klinge, Samii, Goetz & Krauss, 2012), det är 

därför en fördel om sjuksköterskor på vårdavdelningar är uppdaterade om vilka implantat som är 

och inte är magnetkamerasäkrade. Det är en fördel om sjuksköterskorna känner till vilka implantat 

som är definitiva kontraindikationer så att de kan informera magnetkamerapersonalen om dem om 

det inte står i patientjournalen. 

 

Endast tre personer uppgav att det är viktigt att kontrollera patientens värden inför en 

magnetkameraundersökning, till exempel kreatinin Dessa värden är viktiga att känna till inför en 

magnetkameraundersökning eftersom det kan bli aktuellt med kontrastgivning. Gadoliniumbaserade 

kontrastmedel utsöndras till största del via njurarna (Telgmann, Sperling & Karst, 2012) och är 

potentiellt nefrotoxiska, vilket betyder att det kan försämra njurfunktionen tillfälligt eller permanent 

Om en patient med dåliga njurvärden får gadoliniumbaserat kontrastmedel finns det en risk att 

denne senare får nefrogen systemisk fibros (NSF), en sällsynt men allvarlig sjukdom (Svensk 

Förening för Bild- och Funktionsmedicin 2011). Gadoliniumbaserade kontrastmedel är därför en 

kontraindikation för patienter med kronisk njursjukdom eller gravt nedsatt njurfunktion. Patienter 

med nedsatt njurfunktion (speciellt i samband med diabetes typ 1) skall ges en försiktig dos av 

kontrastmedlet och hydreras väl innan och efter undersökning (Svensk Förening för Bild- och 

Funktionsmedicin 2011). Det kan därför anses bra om sjuksköterskor på vårdavdelningar känner till 

att patienter med nedsatt njurfunktion skall hydreras innan MRT-undersökningar med 

kontrastmedel. Patientens njurvärden skall kontrolleras på vårdavdelningarna. 

 

Resultatet av studien hade vissa likheter med resultatet av den studie som gjords i Brasilien (Lima 

et al., 2012). Till exempel att sjuksköterskorna hade mest kunskap om viktiga patientförberedelser 

inför en magnetkameraundersökning. Detta kan antas vara det mest relevanta området för deras 
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yrkesgrupp vad gäller MRT. Bristande kunskap kunde ses vid vissa områden, till exempel vid vilka 

frågeställningar som kan bli aktuella för en magnetkameraundersökning och hur en sådan 

undersökning går till. Studiens resultat, att en tredjedel av sjuksköterskorna varken kunde berätta 

hur en magnetkameraundersökning går till eller informera patienter om undersökningen är ett 

otillfredsställande resultat. Ofta är patienter som gör en magnetkameraundersökning inte tillräckligt 

förberedda för att kunna hantera upplevelsen av det trånga utrymmet (Brand, 1994). Patienter har 

uppgett att det trånga utrymmet och det höga ljudet i oregelbundna intervaller leder till att patienter 

som genomgår en magnetkameraundersökning ofta upplever en surrealistisk känsla. Mötet med 

vårdpersonalen är därför viktigt och kan påverka hela upplevelsen av undersökningen (Törnqvist, 

Månsson, Larsson & Hallström, 2006). Sjuksköterskorna bör därför vara välinformerade om de 

viktigaste komponenterna i en magnetkameraundersökning, till exempel det höga ljudet och det 

trånga utrymmet. Studier har visat att patienter blir mer oroliga och nervösa om de blir informerade 

om undersökningen precis innan den genomförs än om de hade fått information tidigare (Lima et 

al., 2012). Det är därför viktigt att sjuksköterskor på vårdavdelningarna kan informera sina patienter 

om undersökningen innan de förs till magnetkameran.  

 
Metoddiskussion 

Frågeformulären delades ut i fikarummen på avdelningarna och avdelningscheferna informerade 

sjuksköterskorna på respektive vårdavdelningar om studien. Författarna hade därför ingen insyn i 

den här delen av studien och kunde därför inte vara säkra på om eller vad sjuksköterskorna blev 

informerade om. Svarsfrekvensen skulle kunna antas ha blivit högre om författarna själva hade 

informerat sjuksköterskorna om studien och varit synligare på avdelningarna.  

Urvalet grundade sig på det som personalen upplevde som de vanligast förekommande 

vårdavdelningarna med patienter som genomgår magnetkameraundersökningar. Urvalet kunde ha 

valts ut med en mer genomgående utredning, till exempel kunde register ha använts för att räkna ut 

de vanligast förekommande vårdavdelningarna.  

Det frågeformulär som användes i studien grundade sig på ett frågeformulär som gjorts i en 

liknande studie i Brasilien. Vissa justeringar gjordes i frågeformuläret för att besvara studiens 

frågeställningar bättre och öka dess validitet.  Ett kvantitativt frågeformulär ansågs lämpligast för 

att kunna besvara frågeställningarna i studien. En kvalitativ intervjustudie hade kunnat leda fram till 

mer utförliga resultat, men det ansågs för omfattande för både författarna och personalen på 

vårdavdelningarna för att kunna genomföras.  
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I frågeformuläret som användes hade ytterligare justeringar kunnat göras för att förtydliga att efter 

svar på kunskapsfrågorna 9, 10, 12 och 13 krävdes en utveckling av svaret för att det skulle räknas 

som giltigt och kunna poängsättas. Det kan antas att vissa deltagare inte uppfattade detta, vilket 

ledde till att många svar inte kunde poängsättas eller bidra med information till resultatet. 

Frågan där sjuksköterskorna fick ange om de fått tillräckligt med information om MRT kunde med 

fördel ha flyttats till slutet av frågeformuläret, eftersom många deltagare kan antas ha fått en annan 

uppfattning om sin kännedom om MRT efter att ha svarat på kunskapsfrågorna. Eventuellt kunde 

frågan ha upprepats i slutet för att se om deltagarnas uppfattning hade förändrats före och efter 

kunskapsfrågorna.  

 

Det är svårt att uttala sig om resultatet av jämförelsen mellan åldersgrupperna, eftersom det är okänt 

vilket år de slutförde sin utbildning. Eventuellt hade frågor om examensår kunnat ställas eftersom 

en äldre sjuksköterska kan precis som en yngre ha gått sin utbildning nyligen och därför ligga på 

samma kunskapsnivå. Eventuellt hade en skillnad mellan nyutexaminerade och erfarna 

sjuksköterskor kunnat ses, vilket skulle kunna vara intressant att utveckla i framtida studier. Många 

av de sjuksköterskor som jobbar på de utvalda vårdavdelningarna är specialistutbildade, därför 

skulle en fråga om examensår från både grundutbildning och specialistutbildning kunna ha blivit 

relevant för studien.  

En intressant aspekt i resultatet hade varit att studera om det fanns något samband mellan hur 

mycket information en sjuksköterska hade fått och dennes totala kunskapsnivå. Detta ansågs dock 

för omfattande för studiens tidsplan. 

 

Styrkorna med studien var att alla frågeformulären rättades efter samma facit, samt att deltagarna 

som besvarade kunskapsfrågorna på ett inkorrekt sätt (svarade Ja på frågan, men inte 

vidareutvecklade sitt svar, som efterfrågades) inte räknades in i de giltiga svaren. Svagheten med 

studien var den låga svarsfrekvensen, samt att resultatet endast var begränsat till Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala och kan därför inte appliceras på något annat sjukhus som har andra vårdrutiner 

och utbildningar. En annan svaghet var att det var ojämnt antal deltagare från de olika 

vårdavdelningarna, vilket minskade trovärdigheten av den jämförande analysen. På frågorna som 

gällde om deltagarna fått information om MRT under sin utbildning och yrkesverksamma tid gavs 

de svarsalternativet minns ej för att öka reliabiliteten. Studiens reliabilitet kan diskuteras, på grund 

av den låga svarsfrekvensen kan inte studiens reliabilitet anses som hög, och därmed inte heller 

validiteten (Eliasson, 2010).  
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Utifrån studiens etiska perspektiv kan en viss del av bortfallet möjligen förklaras med att vissa 

tillfrågade sjuksköterskor inte ville visa sin okunskap om magnetkameraundersökningar och därför 

valde att inte besvara frågeformuläret. Ett visst bortfall kan även beräknas bero på att vissa av de 

tillfrågade kanske inte kände sig berörda av ämnet eller att de upplevde tidsbrist (Rudberg, 1993) 

eller att de var lediga under perioden.  

 

Studiens resultat visar att det behövs mer forskning på området och ett större urval för att kunna dra 

generaliserande slutsatser. I studien har tendenser till brist på kunskap kunnat ses mellan de olika 

vårdavdelningarna, men då svarsfrekvensen var låg kan inga generaliserande slutsatser dras om 

sjuksköterskors kunskapsnivå om magnetkameraundersökningar. 

 

Studien kan belysa att det finns ett behov av ökad information om MRT till sjuksköterskor på 

vårdavdelningar. Vilket kan leda till att informationsansvariga röntgensjuksköterskor ser över 

utbildningsrutiner till de olika vårdavdelningarna. I bästa fall kan informationstillfällena bli fler och 

på så sätt kan kunskapsnivån om MRT öka, vilket i sin tur kan leda till ökad patientsäkerhet.  

Slutsats 

Det finns bristande kunskap inom vissa områden hos sjuksköterskor om 

magnetkameraundersökningar. Det finns ett behov och ett önskemål från sjuksköterskor att få ökad 

information om magnetkameraundersökningar. Det som är mest efterfrågat är information om hur 

en magnetkameraundersökning går till, och vad man som sjuksköterska på vårdavdelning bör veta 

för att kunna informera patienter och svara på deras frågor. Med ökad information till 

sjuksköterskor skulle olyckor kunna förebyggas i större utsträckning, samt patientsäkerheten öka. 
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Bilaga 1. Frågeformulär 
 
Frågeformulär om magnetkameraundersökningar för 
sjuksköterskor 
 

 

1. Vårdavdelning: _____________________________________________ 

 

 

2. Kön: K ( ) M ( ) 

 

 

3. Ålder___________ 

 

 

4. Fick du någon information under din utbildning om hur en 

magnetkameraundersökning går till?  

 

Ja ( )   Nej ( )  Minns ej ( ) 

 

 

5. Fick du någon information under din utbildning om omvårdnad av patienter inför 

och under en magnetkameraundersökning? 

 

Ja ( )   Nej ( )  Minns ej ( ) 

 

 

 

6. Har du fått någon information om magnetkameraundersökningar under din 

yrkesverksamma tid  

 

Ja ( )   Nej ( )   Minns ej ( ) 

 

 

 

7. Hur välinformerad om magnetkameraundersökningar anser du att du är? 

 

1 2 3 4 5  
 

       Inte alls informerad   Mycket välinformerad 
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8. Anser du att du har fått tillräcklig information om magnetkameraundersökningar? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om nej, skriv gärna vad du skulle vilja lära dig mer om: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

9. Känner du till vid vilka frågeställningar en magnetkameraundersökning kan bli 

aktuell? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om ja, vilka? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

10. Vet du hur en magnetkameraundersökning går till? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om ja, förklara. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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11. Vilka patientförberedelser är viktiga inför en magnetkameraundersökning? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

12. Kan du ge information om undersökningen till en patient som skall göra en 

magnetkameraundersökning? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om ja, vilken information ger du? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

13. Känner du till kontraindikationerna för magnetkamera? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om ja, vilka? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Följebrev 
 

Hej! 

Vi heter Siri Persson och Sandra Frösegård. Vi går termin 6 på röntgensjuksköterskeprogrammet. 

Nu skall vi skriva vårt examensarbete och vi vill gärna ha er hjälp!  

Personal på vårdavdelningar och personal på magnetkamerorna har ett nära samarbete då de flesta 

patienter som genomgår en magnetkameraundersökning kommer från någon vårdavdelning. Ur 

patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att personal på vårdavdelningar har kunskap om MRT och 

att patienterna får information innan undersökningen.  

Studiens syfte är att utreda hur mycket sjuksköterskor på olika vårdavdelningar kan om 

magnetkameraundersökningar och vilken information de får. Du är helt anonym i vår undersökning 

och det är frivilligt att deltaga.  

Vi vill gärna att du besvarar frågorna enskilt för att få ett så korrekt slutresultat som möjligt.  

Det besvarade frågeformuläret läggs i ett kuvert som sedan läggs i svarslådan. 

Vi uppskattar verkligen ditt deltagande!  

Om ni har några frågor kan ni höra av er till någon av följande mejladresser: 

siri.a.persson@gmail.com 

frosegards@gmail.com 

 

Underskrift:  

 

 ___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:siri.a.persson@gmail.com
mailto:frosegards@gmail.com
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Bilaga 3. Facit 
 

FACIT 
 
Frågeformulär om magnetkameraundersökningar för 
sjuksköterskor 
 
 

1. Vårdavdelning: _____________________________________________ 

 

 

2. Kön: K ( ) M ( ) 

 

 

3. Ålder___________ 

 

 

4. Fick du någon information under din utbildning om hur en magnetkameraundersökning går till?  

 

Ja ( )   Nej ( )  Minns ej ( ) 

 

 

5. Fick du någon information under din utbildning om omvårdnad av patienter inför och under en 

magnetkameraundersökning? 

 

Ja ( )   Nej ( )  Minns ej ( ) 

 

 

6. Har du fått någon information om magnetkameraundersökningar under din yrkesverksamma tid  

 

Ja ( )   Nej ( )   Minns ej ( ) 

 

 

7. Hur välinformerad om magnetkameraundersökningar anser du att du är? 

 

1 2 3 4 5  

 

       Inte alls informerad   Mycket välinformerad 

 

 

8. Anser du att du har fått tillräcklig information om magnetkameraundersökningar? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om nej, skriv gärna vad du skulle vilja lära dig mer om: 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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9. Känner du till vid vilka frågeställningar en magnetkameraundersökning kan 

bli aktuell? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om ja, vilka? 

 

0 poäng = Svarar ”nej” 

 

1 poäng = Ja, nämner en korrekt frågeställning t.ex. tumör 

 

2 poäng = Ja, nämner två korrekta frågeställningar t.ex. diskbråck och mjukdelsskada 

 

3 poäng = Ja, nämner tre eller minst tre korrekta frågeställningar t.ex.  

 

Redovisas deskriptivt separat: Ja, men anger endast felaktiga eller inga 

frågeställningar 

 

Redovisas separat: Svar saknas 

 

 

10. Vet du hur en magnetkameraundersökning går till? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om ja, förklara. 

 

0 poäng = Svarar ”nej” 

 

1 poäng = Ja, anger ett korrekt delmoment t.ex. patienten åker in i röret och ligger 

still 

 

2 poäng = Ja, anger två korrekta delmoment t.ex. maskinen ger ifrån sig oljud 

 

3 poäng = Ja, anger minst tre korrekta delmoment t.ex. kontrast ges osv. 

 

Redovisas deskriptivt separat: Ja, men anger endast felaktig eller ingen fakta 

 

Redovisas separat: Svar saknas 

 

11. Vilka patientförberedelser är viktiga inför en magnetkameraundersökning? 
 

0 poäng = Svarar endast felaktigt 

 

1 poäng = Anger en korrekt patientförberedelse t.ex. plocka av föremål i metall 

 

2 poäng = Anger två korrekta patientförberedelser t.ex. sätter en pvk i vänster arm 
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3 poäng = Anger minst tre korrekta patientförberedelser t.ex. ger information till 

patient 

 

Redovisas separat: Svar saknas 

 

 

12. Kan du ge information om undersökningen till en patient som skall göra en 

magnetkameraundersökning? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om ja, vilken information ger du? 

 

0 poäng = Anger ”nej” 

 

1 poäng = Ja, anger ett korrekt informationskriterium t.ex. ”du behöver ligga still 

under undersökningen” 

 

2 poäng = Ja, anger två korrekta informationskriterier t.ex. ”maskinen kommer ge 

ifrån sig oljud”  

 

3 poäng = Ja, anger minst tre korrekta informationskriterier t.ex. ”det är ingen 

röntgenstrålning i denna undersökning” 

 

Redovisas deskriptivt separat: Ja, men anger endast felaktig eller ingen information 

 

Redovisas separat: Svar saknas 

 

 

13. Känner du till kontraindikationerna för magnetkamera? 

 

Ja ( )   Nej ( ) om ja, vilka? 

 

0 poäng = Svarar ”nej” 

 

1 poäng = Ja, anger en korrekt kontraindiktion t.ex. pacemaker 

 

2 poäng = Ja, anger två korrekta kontraindiktioner t.ex. gravid 

 

3 poäng = Ja, anger minst tre korrekta kontraindiktioner t.ex. metallsplitter i kroppen 

 

Redovisas deskriptivt separat: Ja, anger endast felaktiga eller inga kontraindiktioner 

 

Redovisas separat: Svar saknas 

 


