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Abstract 

Strand, Thomas (2018). Hjälp mig att hjälpa dig!  – upplevelser och uppfattningar 
av undersökning med MRT för personer med metastaser i ryggen, (Help me to helt 
you! – experiences and perceptions of an MRI examination for persons with spinal metastases) 
Linnaeus University Dissertations No 320/2018, ISBN: 978-91-88761-58-3 
(tryckt), 978-91-88761-59-0 (pdf). Written in Swedish. 
Aim: The overall aim was to explore how patients with spinal metastases 
experience a magnetic resonance imaging examination (MRI). Furthermore, 
the purpose was to investigate the radiographers’ perceptions of the patients’ 
care needs and what measures can be taken to relieve the suffering associated 
with an MRI examination. 
 
Methods: The design for all four studies was qualitative with content analysis 
used in Studies I, III and IV and a phenomenographic approach in Study II. 
 
Main Findings: The results showed that the patients could experience worry, 
anxiety, insecurity and pain during an MRI examination. These adverse feelings 
can be reduced by adjustments to the examination’s routines as well as by 
adjustments to the examination’s settings. A short break in the middle of the 
examination can be beneficial if the patient is involved in the decision regarding 
the break or other adjustments made in conjunction with the examination. 
Radiographers’ perceptions of the caring for patients were influenced by their 
caring perspective and their approach towards what they consider to be essential 
in the care of patients with spinal metastasis.  The radiographers used their 
intuition as a moral compass when they decided what, when and how to adjust 
the different aspects of the MRI examination. A shortage of time can affect the 
extent of the adjustments that can be made as well as the establishment of a 
caring relationship with the patient.  
Conclusions: The patients may feel a sense of security when they receive correct 
information prior to and during the examination. Patients want to influence 
their own care. The personalization and adjustments of the examination 
routines need to be performed in agreement with the patient. The radiographers 
should not use intuition as the foundation for their care and assumptions about 
the care needs of the patients should be avoided. The caring actions should 
instead be performed in collaboration with the patients. 
 
Key words: Magnetic resonance imaging; spinal metastasis; patient-centered 
care 
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As you grow older you will discover that you have two hands. One for helping 

yourself, the other for helping others. 
 

– Audrey Hepburn 
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Förkortningar och terminologi 
 
 
 
Artefakter  Störningar som kan uppstå i en serie MR-bilder.  

 
Localizer  Ett set av tre bildserier tagna i olika plan som används för 

planering av avbildningsområdet. 
 

MR Magnetisk resonanstomograf (magnetkamera, MR-kamera).  
 
 
MR-sekvens En serie MR-bilder som karakteriseras av specifika parametrar 

som bestämmer MR-bildens egenskaper. 
 
MRT Magnetisk resonanstomografi. 
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Förord 

Det är sent. Alla sover och en djup tystnad råder överallt utom i mitt huvud.  
Mina tankar snurrar och snurrar, som en karusell utan avstängningsknapp.  
Klockan är tre på morgonen och om några timmar skall jag vara på 
röntgenavdelningen och genomgå en magnetkameraundersökning. Jag måste 
sova, är så trött. Har inte sovit bra sedan jag fick kallelsen till magnetkameran 
för tre veckor sedan. Men snart ska det bli av… Jag är så rädd! Grannen 
berättade att det är hemskt, att man måste ligga i en tunnel och helt stilla i en 
timme. Jag hatar trånga utrymmen! Tänk om jag inte kan ligga där? Tänk om 
jag inte står ut med min ryggsmärta? Hemma sover jag bara på sidan för det 
gör så ont i ryggen. Måste jag ligga på ryggen? Tänk om jag får panik och inte 
kan komma ut? Tänk om det visar sig att cancern har spridit sig till kotorna? 
Jag måste veta om detta är orsaken till mina besvär för doktorn säger att det är 
viktigt. Jag måste sova nu! Klockan är snart fem och jag är trött. Snart ska jag 
stiga upp!  Jag mår illa! Kanske ska jag ringa återbud, jag behöver mer tid att 
förbereda mig. Men tänk om det blir för sent? Jag måste ta mig i kragen och 
göra detta. Doktorn sa att jag måste. Det blir säkert bra… Ah, jag orkar inte 
mer! Jag måste sluta tänka på detta, jag måste sova. Snart ringer klockan. Om 
denna dag ändå var över… 

Som röntgensjuksköterska träffar jag dagligen sjuka patienter. Vid arbetet 
med magnetisk resonanstomografi (MRT) kommer jag i kontakt med svårt 
sjuka patienter som undersöks, bland annat med syftet att diagnosticera eller 
utvärdera progressen av cancer eller metastaser. Att se patienternas lidande 
men även deras hopp i samband med MRT-undersökningarna har påverkat 
mig. Det har också inspirerat till att söka en djupare förståelse för vad 
undersökningen innebär för dessa patienter Genom att få en djupare förståelse 
av undersökningen är förhoppningen att kunna bidra till att utveckla vården 
för dessa patienter. 
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11 

Inledning 

Denna avhandling fokuserar på patienter med metastaser i ryggen som 
genomgår en MRT-undersökning med syftet att diagnostisera eller utvärdera 
sjukdomens förlopp. Dessa patienter genomgår flera MRT-undersökningar 
under sjukdomens förlopp och det är vanligt att de upplever smärta lokaliserad 
till ryggen som ett resultat av metastatiska förändringar som kan påverka både 
kotor och ryggmärg. Smärta är en av de upplevelser som kan påverka 
patientens upplevelser negativt i samband med en MRT-undersökning. Under 
forskningsprocessens gång blev det mer och mer uppenbart att trots den 
tekniska utvecklingen inom MRT så finns det knappast någon utveckling alls 
när det gäller patienternas upplevelse av undersökningen. Tillverkarna tycks 
ha fokuserat på tekniska lösningar för att möjliggöra utförandet av mer 
komplexa undersökningar men inte på att förbättra patienternas upplevelse av 
undersökningen.  

Magnetisk resonanstomografi (MRT) räknas som en av de viktigaste 
utvecklingarna inom bilddiagnostik (Hashemi, Bradley, & Lisanti, 2010). I 
början av 1980-talet började MRT användas för första gången i sjukvården 
(Shellock, 2013). Utvecklingen har gått snabbt sedan dess och tekniken 
fortsätter fortfarande att utvecklas i rask takt (Woodward, 2001). Till en början 
undersöktes endast ‖orörliga‖ organ som t.ex. hjärna och rygg och detta 
berodde på att sekvenserna inte var tillräckligt snabba för att kunna avbilda 
‖rörliga organ‖ som t.ex. buk och thorax. Nu är det möjligt att utföra 
avancerade undersökningar och till och med hjärtat går att avbilda på ett 
detaljerat sätt (Westbrook, Roth, & Talbot, 2005). Trots att MRT är en icke-
invasiv avbildningsteknik brukar den förknippas med klaustrofobi och det är 
vanligt att patienterna upplever oro eller ångest i samband med 
undersökningen (Törnqvist, Månsson, Larsson, & Hallström, 2006; Westbrook 
et al., 2005). 

Avhandlingen bygger på fyra delstudier där både patienter och 
vårdpersonal har deltagit. Att hämta in kunskap från både patienter och 
vårdpersonal kan bidra till en djupare förståelse av vad det innebär att vårda 
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Bakgrund  

I denna avhandlings bakgrund presenteras sjukdomen som resulterar i 
metastaser i ryggen. Denna följs av en beskrivning av MRT som 
avbildningsteknik samt tidigare forskning om upplevelser av undersökning 
med MRT. Vidare presenteras avhandlingens teoretiska referensram och 
problemavgränsning. 

Metastaser i ryggen 
Metastaser i ryggen är ett allvarligt tillstånd som drabbar ca 10 % av alla 
patienter med någon form av cancer (Abdi, Adams, Foweraker, & O'Connor, 
2005). Av de 40 000 svenskar som årligen får diagnosen cancer utvecklar ca 
10 000 av dessa skelettmetastaser (Nilsson & Gustafson, 1999). Metastaser 
kan uppstå när cancerceller lossnar från det organ där de har bildats. Dessa 
celler vandrar i väg med blodet eller lymfvätskan och fastnar i kapillärerna, i 
ett annat organ i kroppen. Om dessa celler överlever kan de börja dela sig och 
på så sätt kan en metastas bildas. Metastaser kan bildas överallt i kroppen, 
men lymfkörtlarna, lungorna, skelettet, levern och hjärnan drabbas oftare än 
andra organ (Mollabashy & Scarborough, 2000). Prostatacancer, bröstcancer 
och lungcancer är de vanligaste cancerformerna som svarar för ca 80 % av 
samtliga skelettmetastaser (Nilsson & Gustafson, 1999). Skelettmetastaser i 
ryggen kan ge upphov till ryggsmärta, motorisk svaghet, sensibilitetsbortfall, 
hyperkalcemi och patologiska frakturer. Ryggsmärta är det vanligaste 
symtomet vid sjukdomsdebut och upplevs oftast nattetid i liggande ställning 
(Abdi et al., 2005; Cole & Patchell, 2008; Coleman, 2006). 

Överlevnaden för patienter med skelettmetastaser har ökat markant under 
senare år. Medianöverlevnaden för patienter med skelettmetastaser är sex 
månader men spridningen är mellan 0 till 60 månader Således lever många 
personer med skelettmetastaser länge och risken är att de måste leva med 
ständig smärta. Längst medianöverlevnad har patienterna med myelom, njur-, 
bröst- och prostatcancer (13,11,9 samt 8 månader) medan patienten med 
lungcancer har 3 månader medianöverlevnad (Nilsson & Gustafson, 1999).   
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Det har visat sig att nivån av oro kan intensifieras i de fall då patienterna 
upplever att magnetkamerans ljud är för högt eller att temperaturen inne i 
magneten upplevs som varm eller kall (Katz et al., 1994; Thorpe et al., 2008).  

En MRT-undersökning av ryggen 
På grund av långa undersökningstider är det vanligt att långa väntetider 
förekommer. Patienter med frågeställningen metastaser undersöks oftast så 
fort som möjligt eftersom resultatet av undersökningen är viktig vid planering 
av behandling. Patienterna får vanligtvis en kallelse till röntgen för en MRT-
undersökning i nära anslutning till beskedet att misstankar om metastaser i 
ryggen föreligger. Det är därför vanligt att dessa patienter är oroliga för vad 
undersökningen skall visa (Thorpe et al., 2008). Det är inte heller säkert att 
patienterna vet hur undersökningen går till.  I kallelsen brukar patienterna få 
ett frågeformulär som de ska besvara och som är viktigt för avgörandet om de 
kan genomgå en MRT-undersökning. Svaren på frågorna är viktiga eftersom 
det starka magnetfältet kan skada patienter som kan ha inopererade 
medicinska implantat som är magnetiska eller implantat som innehåller 
känsliga elektroniska komponenter (t.ex. pace maker) som kan sluta fungera i 
närheten av starka magnetiska fält. 

Även de patienter som har gjort en MRT tidigare och är medvetna om att 
de har metastaser kan känna oro inför undersökningen. De oroar sig oftast för 
att ligga stilla, för smärta och för svaret som de kommer att få efter 
undersökningen. 

Innan undersökningen börjar går en röntgensjuksköterska igenom 
frågeformuläret tillsammans med patienten för att sedan informera patienten 
om hur undersökningen går till. Patienter byter om till kläder som är godkända 
för användning i MR-kameran för att sedan gå in i MR-rummet.  Det är 
vanligt att patienterna brukar reagera när de ser den stora kameran eftersom de 
flesta av dem inte har förväntat sig en så stor maskin.  Röntgensjuksköterskan 
förklarar hur de ska ligga och hur de ska larma ifall de vill ha kontakt med 
personalen under tiden som undersökningen pågår. Det är vanligt att 
röntgensjuksköterskan försöker se till att patienten ligger bra innan 
undersökningen startar. Störningar, s.k. artefakter, kommer att uppstå i 
bilderna om patienten inte ligger stilla under bildtagningen. Bildartefakter 
måste undvikas eftersom bilder med artefakter kan bli icke-bedömbara.   

Patienterna får hörselskydd för att skydda mot det knackande ljudet från 
maskinen men trots hörselskyddet hör patienterna det höga ljudet.  Det finns 
möjlighet att lyssna på musik i hörlurarna som fungerar som hörselskydd. När 
förberedelserna är klara förs britsen med patienten in i en tunnel som är ca 180 
cm lång och 60 cm i diameter. Om patienten har klaustrofobi är det vanligt att 
de reagerar när huvudet är inne i tunneln. Ibland kan dessa patienter bli hjälpta 
av en ögonbindel eller av att köras in sakta i tunneln. Patientens anhöriga kan 
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Behandling av smärta vid skelettmetastaser har visat sig vara effektivast då 
farmakologiska och icke-farmakologiska metoder kombineras. 
Farmakologiskt tillvägagångsätt kan vara en kombination av NSAID 
(Nonsteroidal anti-inflamatory drug) och opioider. Exempel på icke-
farmakologiskt tillvägagångssätt är: användning av värme eller kyla, 
terapeutiska sängar och madrasser, massage, sjukgymnastik eller 
frakturförebyggande åtgärder (Coleman, 2006; Fisher, Mayer, & Struthers, 
1997; Nilsson & Gustafson, 1999; Struthers, Mayer, & Fisher, 1998). 

Magnetisk resonanstomografi 
MRT som avbildningsmodalitet har utvecklats i rask takt under de senaste 20 
åren (Abdi et al., 2005; Cole & Patchell, 2008; Westbrook et al., 2005). MRT 
har förändrat möjligheterna att visualisera anatomi, patologi och fysiologi och 
är den mest använda avbildningsmetoden för diagnostisering av metastaser i 
ryggen. Användning av MRT spelar en viktig roll för diagnostisering och 
planering av behandling för patienter med metastaser i ryggen (Shah & 
Salzman, 2011).  

En MRT-undersökning innebär att patienten ligger stilla i en tunnel cirka 
20 till 90 minuter. Undersökningen består av flera bildserier, så kallade 
sekvenser, som tas under tiden då maskinen låter med ett högt knackande ljud.  
Undersökningen är i sig smärtfri men många patienter kan uppleva den som 
skrämmande eller ha besvär av att ligga stilla så länge (Törnqvist et al., 2006). 
Graden av oro som patienterna kan uppleva vid en MRT-undersökning är 
bland annat relaterad till den tidslängd som patienten befinner sig i den 
‖trånga tunneln‖. Tunneln har en diameter på ca 60 cm och en längd på ca 180 
cm. Det finns personer som upplever panikångest i ‖tunneln‖ (Thorpe, 
Salkovskis, & Dittner, 2008). Känslan av klaustrofobi i samband med en 
MRT-undersökning kan även upplevas av personer som annars inte är 
klaustrofobiska (Grey, Price, & Mathews, 2000). Törnqvist, Månsson, 
Larsson, och Hallström (2006) rapporterar att patienterna beskriver 
upplevelsen av en MRT-undersökning som ‖att vara i en annan värld‖. 
Patienterna upplever att de är isolerade, ensamma, långt borta, begränsade och 
beroende av andra. Oro eller ångest upplevs av upp till 30 % av de patienter 
som genomgår en MRT-undersökning (Grey et al., 2000). Enligt Blanchard 
(1997) är oro i samband med en MRT-undersökning störst bland kvinnor både 
före och efter MRT-undersökningen. En annan studie visar att nivån av oro är 
störst bland kvinnor innan en MRT-undersökning, men att nivån av oro är lika 
hög bland både män och kvinnor efter MRT-undersökningen (Katz, Wilson, & 
Frazer, 1994).  

En MRT-undersökning är en komplex upplevelse som involverar 
undersökningens tidslängd, klaustrofobiupplevelse, rädsla för att bli skadad i 
maskinen, rädsla för det okända och rädsla för vad undersökningen kan visa. 
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Eriksson(2015a) beskriver tre olika former av lidande som kan uppstå 
inom vården. Dessa är: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

Sjukdomslidande 
Sjukdomslidande beskrivs som lidandet som kan uppstå i samband med 
sjukdom eller behandling av sjukdom och kan orsakas av smärta, oro eller 
ångest. Sjukdomslidande kan även orsakas av förluster av egna förmågor som 
påverkar människans upplevelse av människovärde och detta benämns som 
emotionellt sjukdomslidande (Eriksson, 2015a). 

Patienter med metastaser i ryggen upplever lidande som är direkt orsakat 
av sjukdomen. Smärta som kan uppstå i samband med sjukdomsprogression är 
en tydlig aspekt av sjukdomslidandet. Oro i samband med undersökningen 
såväl som oro för framtiden kan bedömas som sjukdomslidande. 

Vårdlidande 
Vårdlidande har inget samband med patientens sjukdom. Vårdlidandet uppstår 
i olika vårsammanhang när  patienten upplever kränkning av sin värdighet, när 
vårpersonalen har en fördömmande inställning och utövar maktmisbruk eller 
när vården uteblir. Utebliven vård kan också bero på personalens brist av 
kompetens och därmed svårigheter med att förstå patientens vårdbehov  
(Dahlberg, 2002; Eriksson, 2015a). 

Livslidande 
Livslidandet omfattar hela människans livssituation. Det som är självklart och 
tas för givet rubbas och en livskris uppstår. Människan kan uppleva ett hot 
mot sin existens och vill bli sedd, hörd och förstådd. Att inte bli tröstad kan 
upplevas som brist på kärlek från andra medmänniskor och brist på kärlek är 
den högsta formen av livslidande (Eriksson, 2015a). 

Det är känt att metastaser i ryggen ger upphov till smärta. Smärta i sin tur 
kan inducera en livskris eftersom patienterna kommer att uppleva en 
begränsning i vad de kan göra. Livskris kan också uppstå eftersom de är 
ensamma med sin smärta som inte kan delas med någon annan person. Att 
veta att överlevnadstiden är begränsad kan också bidra till att de upplever en 
livskris som är orsakad av en osäker framtid. 

Personcentrerad vård 
 

Arman, Dahlberg, och Ekebergh (2015) menar att patienten bör betraktas som 
en juridisk person som befinner sig i vårdandets centrum.  Förutsättningen för 
personcentrerad vård (PCV) är att ha fokus på personen som får vård, inte på 
personens sjukdom (Ekman, 2014; Ekman et al., 2011; McCormack & 
McCance, 2006). Denna utgångspunkt är viktig i vårdandet eftersom patienten 
som är en juridisk person bör betraktas som ansvarig för sitt eget beslut. 
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vara med i rummet och hålla dem i handen. Ifall patienten inte har någon 
närstående med sig kan en röntgensjuksköterska vara med patienten under 
tiden som undersökningen pågår. Det är brukligt att röntgensjuksköterskan går 
ut i manöverrummet för att sköta maskinen under tiden för bildtagningen. En 
patient som lider av grav klaustrofobi kan ibland inte undersökas utan hjälp av 
lugnande medel. 

När undersökningen har börjat måste patienten ligga helt stilla under hela 
tiden som bildtagningen pågår. Ryggraden kan inte skannas (avbildas) på 
samma bild på grund av dess storlek. Därför måste ryggen delas i två lika 
delar, en övre och en nedre del. Varje del av ryggen börjar skannas med en s.k. 
localizer (översiktsbilder) som är ett set av tre bilder tagna i olika plan som 
används för planering av avbildningsområdet. Efter localizers tas flera olika 
bildserier med olika parametrar som är nödvändiga för att ställa diagnos. Varje 
bildserie tar minst 4-5 minuter och det är vanligt att en undersökning av hela 
ryggen kan ta upp till 90 minuter. Röntgensjuksköterskan brukar tala med 
patienten via en mikrofon mellan varje sekvens eller med jämna mellanrum 
beroende på vad de har kommit överens om i början av undersökningen. När 
samtliga sekvenser är klara byter patienten om till vanliga kläder och kan 
sedan åka hem. Svaret skickas till den remitterande läkaren när bilderna är 
granskade av en radiolog. 

Teoretisk referensram 
Erikssons lidandeteori (Eriksson, 2015a) har valts som teoretisk 

referensram för denna avhandling. Avsikten är att undersöka patientens 
upplevelse av lidande i samband med en MRT- undersökning och vad som 
kan bidra till att lindra patientens lidande. Avhandlingen är  grundad på 
vårdvetenskap  där  personcentrerad vård är en viktig komponent. 

Erikssons lidandeteori 
Patientbegreppet har sitt ursprung i latinet och betyder den lidande (Eriksson, 
2015a).  Eriksson (ibid.) hävdar att lidandet är en del av livet och varje 
människa upplever lidande på ett eller annat sätt. Det är lidandet som 
inspirerar till att vårda andra medmänniskor. I lidandet finns en källa till kraft 
som driver människan framåt och hjälper till att förstå andra människors 
situation. Inom vårdvetenskap beskrivs vårdandets grundmotiv som att vilja 
den andra människans väl (Eriksson, 1991, 1995b). Dahlberg och Segesten 
(2010) hävdar att målet med vårdandet är att lindra patientens lidande, sträva 
efter att förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande. Detta 
överensstämmer med målet för detta avhandlingsarbete som är att stärka och 
stödja människans (patientens) hälsa genom att lindra dennes  lidande i 
samband med en MRT-undersökning och därmed bidra till utveckling av 
vårdandet för dessa patienter. 
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Eriksson(2015a) beskriver tre olika former av lidande som kan uppstå 
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Arman, Dahlberg, och Ekebergh (2015) menar att patienten bör betraktas som 
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vara med i rummet och hålla dem i handen. Ifall patienten inte har någon 
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vårdandet för dessa patienter. 



 

19 

smärta i samband med MRT-undersökningen. Om smärta upplevs, vad kan då 
lindra denna smärta och vad kan lindra oro och ångest i samband med en 
MRT-undersökning?  
Av det skälet förefaller det relevant att först undersöka hur patienter med 
metastaser i ryggen upplever en MRT-undersökning av ryggen. Enligt 
konceptet i personcentrerad vård skall alla vårdinsatser planeras utifrån 
patientens egen uppfattning om sin livssituation genom att inbjuda patienten 
till samarbete. Resultaten från studien angående patienters upplevelse av en 
MRT-undersökning ligger då till grund för röntgensjuksköterskans åtgärder att 
lindra patientens lidande.  Vidare är frågan hur röntgensjuksköterskan 
uppfattar patientens lidande och vilka åtgärder som vidtas för att lindra dennes 
lidande? Är det möjligt att förändra undersökningens utförande på ett sätt som 
minskar upplevelsen av eventuella obehag för patienter med metastaser i 
ryggen?  
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Dessutom har personen expertkunskap om sitt hälso- och sjukdomstillstånd 
(Ekman et al., 2011).   

Patienterna1 med metastaser i ryggen är kroniskt sjuka och de kan ha 
mycket ont i ryggen (Abdi et al., 2005; Mollabashy & Scarborough, 2000). 
Dessa patienter kan uppleva oro eller ångest i samband med MRT-
undersökningen (Grey et al., 2000; Katz et al., 1994; MacKenzie, Sims, 
Owens, & Dixon, 1995; McIsaac, Thordarson, Shafran, Rachman, & Poole, 
1998; Quirk, Letendre, Ciottone, & Lingley, 1989; Thorpe et al., 2008; 
Törnqvist et al., 2006). Patientens lidande kan lindras genom att  vårdarna är 
närvarande och aktivt delar dennes lidande (Roxberg, 2005). För att kunna 
dela patientens lidande är det viktigt att vårdaren frågar patienten hur det 
känns. Det är också viktigt att patientens berättelse tas på allvar (Roxberg, 
2005; Svenaeus, 2003). En viktig komponent i PCV är patientberättelsen. Den 
kan bidra till en bättre förståelsle av patientens livsvärld, vilket möjliggör en 
individanpassad vård. En annan komponent i PCV är partnerskapet. 
Partnerskapet innebär att patienten är en självklar del av vårdteamet  (Ekman 
et al., 2011). Patientens expertkunskap kan användas som en resurs när MRT-
underökningen genomförs. Det möjliggör en MRT-undersökning som är 
skräddarsydd efter patientens utryckta behov. Patientens delagtighet påverkar 
anpassningens omfattning och därmed finns det ett direkt samband mellan 
personcentrering och individualisering vid en MRT- undersökning.  

Problemformulering 
Flera studier visar att patienterna kan uppleva oro i samband med en MRT-
undersökning (Grey et al., 2000; Katz et al., 1994; Thorpe et al., 2008; 
Törnqvist et al., 2006). Thorpe et al. (2008) visar att vid en MRT-
undersökning finns det ett samband mellan oro och undersökningens 
tidslängd. Ingen studie är funnen som specifikt beskriver upplevelsen av en 
MRT-undersökning av personer med metastaser i ryggen.  

I det kliniska arbetet kan röntgensjuksköterskan uppleva att patienter med 
metastaser i ryggen upplever smärta i samband med MRT-undersökningen, 
speciellt om undersökningen är längre än 30 minuter. Om patienten upplever 
mycket smärta kan det vara svårt att ligga stilla under hela tiden som MRT-
undersökningen pågår. Om patienten rör sig kan det uppstå artefakter, vilket 
kan leda till felaktig diagnos och inadekvat behandling. Det finns dock 
möjligheten att patienten får komma en gång till och prova att genomföra 
undersökningen med hjälp av smärtstillande. Ryggbesvär kan medföra att 
patienten har svårt att ligga på ryggen. Till vår kännedom finns det emellertid 
ingen studie som beskriver att patienter med metastaser i ryggen upplever 

                                                        
1 I denna avhandling används begreppet patient när det hänvisas till personer som har eller misstänks 
ha diagnosen metastaser i ryggen och som undersöks med MRT med syftet att diagnosticera eller 
bedöma sjukdomstillståndet. 
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Metod 

I detta kapitel presenteras avhandlingens design samt datainsamling med 
urvalskriterier följt av deltagare och analysmetod. Texten presenteras under 
följande underrubriker: 

 Design 
 Datainsamling och urval 
 Deltagare 
 Analys 

Design 
I denna avhandling har en kvalitativ ansats tillämpats i samtliga delstudier. 
Motivet till detta val var att forskningsfrågorna är lämpliga att besvara genom 
användning av kvalitativa analysmetoder. Kvalitativ metodologi tillåter 
innebörder och strukturer under ytan, dvs. textens dolda budskap, att framträda 
(Åsberg, 2001). Kvantitativ analysmetod är däremot inte adekvat för studierna 
i denna avhandling eftersom gruppen som undersöks är liten vilket gör det 
olämpligt med statistiska beräkningar.  Studierna inspirerades av Gadamers 
hermeneutik (Gadamer, 1975). Vid användning av hermeneutisk ansats är det 
viktigt att medvetandegöra och på så sätt hantera den egna förförståelsen. 
Resultatet ska spegla vad texten säger och inte författarens fördomar. 
Förförståelsen kan beskrivas som ackumulerade uppfattningar om historiska 
händelser som formar en individs förståelse av världen (Ödman, 2007). Det 
krävs därför öppenhet inför vad som kan framkomma vid användande av en 
hermeneutisk ansats. Samtidigt krävs en medvetenhet om och ett kritiskt 
förhållningssätt till den egna förförståelsen under hela forskningsprocessen. 
Denna forskningsprocess beskrivs av Gadamer (1975) som den hermeneutiska 
spiralen som innebär att den egna förförståelsen används till att förstå det som 
undersöks. Det är den andra sidan av förförståelsen som gör att vi 
överhuvudtaget kan förstå. Den egna förståelsen kommer att ändras under 
forskningens gång genom att leda till en förändrad eller ny förståelse av 
forskningsfenomenet. Förståelsen påverkar tolkningen och tolkningen 
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Syfte 

Det övergripande syftet för avhandlingen är att undersöka hur patienter med 
metastaser i ryggen upplever en undersökning med magnetisk 
resonanstomografi (MRT). Vidare är syftet att undersöka 
röntgensjuksköterskans uppfattning om patientens vårdbehov samt vilka 
åtgärder som kan vidtas för att lindra det lidande i samband med en MRT 
undersökning. 

Delsyften 
 
I Att undersöka hur undersökning med magnetisk resonanstomografi 

upplevs av patienter med metastaser i ryggen. 
 

II Att undersöka röntgensköterskornas uppfattningar av vårdbehovet hos 
patienter med metastaser i ryggen i samband med en MRT- 
undersökning. 
 

III Att undersöka hur patienter med metastaser i ryggen upplever MRT-
undersökningen när omvårdnadsåtgärder har anpassats enligt resultatet 
från en tidigare studie (delstudie I). 
 

IV Att undersöka röntgensjuksköterskans genomförande och uppfattning 
av en MRT-undersökning av patienter med metastaser. 
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av anpassningen finns i ‖Datainsamling och urval‖ under rubriken 
‖Anpassningen av förberedelser och rutiner‖. 

En del av datainsamlingen i delstudie IV baserades på observationer, 
vilken beskrivs under rubriken ‖Datainsamling och urval‖. 

Den egna förförståelsen 
Min bakgrund är att ha arbetat som röntgensjuksköterska med MRT under 
flera år. Under denna tid träffade jag många patienter med metastaser i ryggen. 
De upplevde smärta, oro och klaustrofobi i samband med MRT-
undersökningen. Andra patienter visade inte några tecken på att 
undersökningen upplevdes obehaglig. Under min yrkesverksamhet har jag fått 
en uppfattning om vad som kan räknas som god vård för dessa patienter. För 
att hantera denna förförståelse har jag innan datainsamlingen påbörjades 
skrivit ner mina erfarenheter om fenomenet. Detta gjordes för att bli medveten 
om den egna förförståelsen och på så sätt både tygla och använda den i mötet 
med informanterna och i analysprocessen. 

Medförfattarnas förförståelse 
En av de tre medförfattarna har arbetat som röntgensjuksköterska och under lång 
tid som forskare. De två andra medförfattarna har inte arbetat med röntgen men 
har varit i kontakt med röntgen som patienter. En medförfattare har dock inte 
genomfört en MRT undersökning och har således en begränsad förförståelse av 
forskningsfenomenet. Det upplevdes som en fördel eftersom det märktes att vissa 
företeelser som jag tog för givet inte alls var självklara för dem. Samtliga 
medförfattare har lång erfarenhet av kvalitativ forskning. Det fanns därmed 
möjlighet att identifiera när förförståelsen påverkade forskningen, t.ex. 
analysprocessen, på ett negativt sätt. 

Inför varje delstudie har förförståelsen och dess inverkan på 
forskningsprocessen diskuterats. Syftet var att medvetandegöra om och i så 
fall hur förförståelsen påverkade analysprocessen, både vad den kunde bidra 
med och på vilket sätt den kunde hindra förståelsen. 
 

Innehållsanalys 
För att undersöka patienters upplevelser av en MRT-undersökning användes 
latent innehållsanalys (delstudierna I och III). För att undersöka 
röntgensjuksköterskornas genomförande och uppfattning av en MRT-
undersökning av patienter med metastaser i ryggen användes manifest 
innehållsanalys (delstudie IV).  

Innehållsanalys kan med fördel användas i det fall då det önskas valida 
slutsatser med avsikt att framkalla ny kunskap, ny fakta och en praktisk guide 
för åtgärder (Elo & Kyngäs, 2008). Innehållsanalys är en flexibel metod som 
kan genomföras på flera olika sätt (Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & 
Lundman, 2004). Manifest innehållsanalys och latent innehållsanalys har olika 
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påverkar förståelsen. Det sker som i en cirkel- eller spiralformad rörelse där en 
förståelse leder till en annan genom en framåt och en bakåtgående rörelse. Ett 
exempel är att det som lästes först i intervjutexten kan te sig annorlunda när 
den läses i ljuset av något som framkommit i slutet av texten. Det sker en 
‖horisontsammansmältning‖, dvs. en sammansmältning av forskarens 
föreställningsvärld med respondentens (textens) föreställningsvärld. Denna 
kommer att förflyttas eller ändras efterhand om förståelsen utvidgas och 
fördjupas (Ödman, 2007).  

I denna avhandling har flera olika kvalitativa analysmetoder använts: latent 
innehållsanalys (delstudie I); fenomenografi (delstudie II); deduktiv-induktiv 
innehållsanalys (delstudie III) samt manifest innehållsanalys (delstudie IV). 
En översikt över studiernas design återges i tabell 1. Olika kvalitativa metoder 
för datainsamling och dataanalys har använts med intentionen att besvara 
studiernas specifika syften och på så sätt få en djupare förståelse av 
fenomenet.  

  
Tabell 1. Översikt över avhandlingens delstudier 

 
Delstudie Deltagare Datainsamling Analysmetod 

I Patienter: 
- 6 Män  
- 6 Kvinnor  

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer  

Kvalitativ 
innehållsanalys 

II Röntgensjuk-
sköterskor: 
- 1 Man   
- 9 Kvinnor 

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer  

Fenomenografi 

III Patienter: 
- 5 Män 
- 6 Kvinnor 

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer 

Deduktiv-induktiv 
innehållsanalys 

IV Röntgensjuk-
sköterskor: 
- 1 Man 
- 9 Kvinnor 

- Observationer 
- Individuella 
semistrukturerade 
uppföljningsintervjuer 

- Deskriptiv statistik 
- Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Individuella semistrukturerade intervjuer analyserades genom användning av 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) (delstudie I), enligt 
Elo och Kyngäs (2008) (delstudie III och delstudie IV) och fenomenografi 
enligt Dahlgren och Fallsberg (1991) (delstudie II). 

Delstudie III baserades på en anpassning (intervention) som designades 
enligt resultatet från delstudie I, dvs. patienternas perspektiv. En beskrivning 
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av anpassningen finns i ‖Datainsamling och urval‖ under rubriken 
‖Anpassningen av förberedelser och rutiner‖. 

En del av datainsamlingen i delstudie IV baserades på observationer, 
vilken beskrivs under rubriken ‖Datainsamling och urval‖. 
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latent innehållsanalys (delstudierna I och III). För att undersöka 
röntgensjuksköterskornas genomförande och uppfattning av en MRT-
undersökning av patienter med metastaser i ryggen användes manifest 
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Lundman, 2004). Manifest innehållsanalys och latent innehållsanalys har olika 
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samband med MRT-undersökningen. Det strävades efter att uppnå en positiv 
stämning som skulle möjliggöra för respondenterna att kunna tala fritt och 
öppet om sina tankar och känslor (Gadamer & Melberg, 1997; Kvale & 
Torhell, 1997; Denise F. Polit, Beck, & Hungler, 2001). Ljudinspelningar av 
intervjuerna genomfördes och de inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant 
med noteringar om pauser och uttryck som exempelvis gråt eller skratt. 
Informerat samtycke inhämtades från samtliga deltagare i studien.  
 

Delstudie I och III 
Inkluderade i delstudie I och III var patienter. Inklusionskriterierna var att 
patienterna var vuxna (>18 år), kunde tala och förstå svenska, hade misstanke 
om metastaser i ryggen samt en remiss för undersökning med MRT. Urvalet 
var konsekutivt och skedde från röntgenavdelningens väntelista med patienter 
som hade remiss till MRT för undersökning av ryggen (hela ryggen). Dessa 
patienter kontaktades per telefon för att undersöka om de uppfyllde 
inklusionskriterierna och tillfrågas om deltagande i studien.  

Vid delstudie I tillfrågades fjorton patienter och 12 av dem accepterade att 
delta i studien. De två patienter som avböjde att delta i studien saknade kraft 
att medverka på grund av sitt sjukdomstillstånd. 

Vid delstudie III tillfrågades arton patienter och 11 av dem accepterade att 
delta i studien. Sju patienter avböjde att delta eftersom de, enligt egen utsago, 
saknade kraft att orka med en intervju.  

 
 

Delstudie II och IV 
Inkluderade i delstudie II och IV var röntgensjuksköterskor. 
Inklusionskriterierna var att de skulle ha minst ett års erfarenhet av att arbeta 
med MRT och ha erfarenhet av att undersöka patienter med metastaser i 
ryggen.   

Vid delstudie II identifierades totalt 14 möjliga deltagare med hjälp av 
avdelningscheferna från två röntgenavdelningar i södra Sverige. Av de tio 
röntgensjuksköterskor som tillfrågades, accepterade samtliga att delta i 
studien. Det antogs att intervjumateral från tio informanter borde kunna ge ett 
variationsrikt datamaterial. 

Vid delstudie IV inkluderas tio röntgensjuksköterskor. 
Röntgensjuksköterskorna identifierades med hjälp av sektionsledarna från 
MR-avdelningarna i Blekinge och i Kronoberg. Tio informanter, (fem från 
varje sjukhus), accepterade att delta i studien. Tre av deltagarna i delstudie IV 
har också deltagit i delstudie II. 
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abstraktionsnivå. Manifest innehållsanalys innebär att forskaren utgår ifrån det 
som utrycks direkt i texten medan latent innehållsanalys innebär att textens 
djupare betydelse friläggs (Graneheim & Lundman, 2004). 

Deduktiv- induktiv innehållsanalys 
För att undersöka patienters upplevelser av en anpassad MRT-undersökning 
användes deduktiv- induktiv innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) 
(delstudie III).  

Innehållsanalysen kan vara deduktiv eller induktiv. Deduktiv 
innehållsanalys som analysmetod utgår från en existerande teori om 
forskningsfenomenet. Induktiv innehållsanalys används när det saknas en 
teoretisk modell om forskningsfenomenet eller om informationen som finns är 
begränsad eller fragmenterad. (Elo & Kyngäs, 2008). Syftet med delstudie III 
var att utvärdera en anpassning som var baserad på resultatet från delstudie I, 
det vill säga att testa ett existerande resultat. Induktiv innehållsanalys 
användes i delstudie III eftersom anpassningen som skulle utvärderas 
baserades endast på en enda studie (delstudie I), det vill säga att den 
existerande kunskapen om forskningsfenomenet är begränsad.  

Fenomenografi 
För att undersöka röntgensjuksköterskornas uppfattningar av vårdbehovet hos 
patienter med metastaser i ryggen i samband med en MRT- undersökning, 
användes fenomenografi (delstudie II).    

Fenomenografi som analysmetod inspirerades av Dahlgren och Fallsberg 
(1991). Det ontologiska antagandet i fenomenografi är att den enda värld vi 
människor kan kommunicera är den värld som vi upplever. Epistemologiskt 
utgår fenomenografi från att det finns en skillnad i hur människor upplever 
världen och dessa variationer av upplevelser kan uttryckas och förstås (Marton 
& Booth, 1997).  

Datainsamling och urval 
Datainsamlingen genomfördes medelst semistrukturerade intervjuer, 
inspirerade av Kvale och Thorell (1997). Intervjuerna varade i samtliga studier 
varade mellan 10 och 55 minuter. Trots korta intervjuer, innehöll dessa ofta 
reflekterade beskrivningar om forskningsfenomenet. Samtliga intervjuer 
genomfördes direkt efter MRT-undersökningen i ett lugnt rum på sjukhuset. 

Inför varje studie skapades en intervjuguide som inkluderade en 
utgångsfråga och flera möjliga följdfrågor. Intervjuerna innehöll öppna frågor 
som gav möjlighet för respondenterna att beskriva sina upplevelser och tankar 
i samband med undersökningen. Frågornas syfte var att erhålla förståelse för 
patienternas upplevelse (delstudie I och delstudie III) och 
röntgensjuksköterskans uppfattningar (delstudie II och delstudie IV) i 
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Delstudie I  
I delstudie I ingick 12 patienter, sex män och sex kvinnor med en ålder mellan 
40 och 80 år, md=66 år (se tabell 1). Det eftersträvades ett varierat urval av 
informanter. Fem patienter hade ingen tidigare erfarenhet av en MRT 
undersökning medan sju patienter tidigare undersökts med MRT vid minst ett 
tillfälle. 
 
Delstudie II 
Tio röntgensjuksköterskor intervjuades om sina uppfattningar av vårdbehovet 
hos patienter med metastaser i ryggen i samband med en MRT- undersökning 
(se tabell 1). Deltagarna bestod av en man och nio kvinnor med en ålder 
mellan 37 till 59 år, md=48,9 år. Deras arbetslivserfarenhet varierade från 2 
till 14 år. 
 
Delstudie III  
I delstudie III ingick 11 patienter, sex kvinnor och fem män med en ålder 
mellan 47 och 80 år, md=67,5 år (se tabell 1). Det eftersträvades ett varierat 
urval av informanter för att generera varierad och rikt datamaterial. Sex 
patienter hade ingen tidigare erfarenhet av en MRT undersökning. Fem 
patienter hade tidigare undersökts med MRT vid minst ett tillfälle. 
 
Delstudie IV  
Tio röntgensjuksköterskor observerades när de undersökte patienter med 
metastaser i ryggen. Dessa röntgensjuksköterskor intervjuades i nära 
anslutning till observationen med syfte att få en djupare förståelse om 
vårdhandlingarna de utförde i samband med observationerna. Deltagarna 
bestod av en man och nio kvinnor (se tabell 1) med en ålder mellan 26 till 65 
år, md = 46,2 år. Deras arbetlivserfarenhet varierade från 2 till 28 år, md=11,6 
år. 

Analys 
Innehållsanalys 
Den insamlade datan i delstudie I analyserades med innehållsanalys inspirerad 
av Graneheim och Lundman (2004) (se tabell 1).  

Innehållsanalys är, enligt dessa författare, mest lämplig vid analys av 
intervjuer med tillräcklig information om det aktuella fenomenet. 
Analysprocessen började med en så kallad ‖naiv läsning‖ där intervjutexten 
lästes i sin helhet. Därefter lästes texten igen och meningsbärande enheter 
markerades. Dessa meningsbärande enheter försågs med en kod2 som 
uttryckte vad den aktuella meningsenheten handlade om. De meningsbärande 

                                                        
2 Programmet NVivo användes vid kodning av insamlad data. 
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Anpassning av förberedelser och rutiner 
Syftet med anpassningen var att inkludera aspekter av vårdandet som enligt 
resultatet från delstudie I är viktiga att beakta i samband med en MRT-
undersökning av patienter med metastaser ryggen. Följande anpassningar 
utfördes i samband med undersökningen: 

 Patienterna fick utförlig information innan undersökningen och 
under tiden som undersökningen pågick. 

 Informationens karaktär anpassades enligt röntgensjuksköterskans 
uppfattning av patientens behov. 

 Madrasser och extra kuddar användes enligt patientens önskemål. 
 En kort paus blev erbjuden patienterna i mitten av 

undersökningen, dvs. efter att den första övre delen av ryggen 
blivit avbildad. Under pausen fick patienterna komma ut ur 
tunneln, slappna av och dricka lite vatten om de så önskade. 

 Patienterna blev informerade om att de kunde välja den musik som 
de ville lyssna på under undersökningens gång. Musiken 
streamades från Spotify®. 

 
Observationer 
Syftet med observationen var att utforska röntgensjuksköterskornas 
genomförande av en MRT-undersökning av patienter med metastaser i ryggen. 
Att endast använda intervjuer kan upplevas som en begränsning när det gäller 
att utforska människors agerande i en viss miljö. Det är därför en fördel att 
kombinera observationer med intervjuer som kan bidra till en fördjupad 
förståelse av forskningsfenomenet. Observationerna kan utgöra grunden för 
intervjufrågorna då det finns möjlighet att upptäcka diskrepanser mellan det 
som observeras och det som beskrivs av respondenterna under intervjuerna 
(Dahlberg, 1997).   

Vid observationerna användes en observationsguide som baserades på 
resultatet från delstudie I och II. Observationsguiden bestod av tre 
huvudområden: kommunikation, förberedelser och anpassning av MRT-
undersökningen. Dessa tre huvudområden bestod av flera områden som kunde 
associeras med huvudområdena (se bilaga 1).  
 

Deltagare 
Innan intervjuerna sändes informationsbrev om studien till presumtiva 
deltagare tillsammans med kallelsebrevet till undersökningen (delstudie I och 
III). Deltagarna till delstudie II och IV blev informerade muntligt om studien 
när de tillfrågades om att delta och undertecknade informerat samtycke. 
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lästes i sin helhet. Därefter lästes texten igen och meningsbärande enheter 
markerades. Dessa meningsbärande enheter försågs med en kod2 som 
uttryckte vad den aktuella meningsenheten handlade om. De meningsbärande 

                                                        
2 Programmet NVivo användes vid kodning av insamlad data. 
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Anpassning av förberedelser och rutiner 
Syftet med anpassningen var att inkludera aspekter av vårdandet som enligt 
resultatet från delstudie I är viktiga att beakta i samband med en MRT-
undersökning av patienter med metastaser ryggen. Följande anpassningar 
utfördes i samband med undersökningen: 

 Patienterna fick utförlig information innan undersökningen och 
under tiden som undersökningen pågick. 

 Informationens karaktär anpassades enligt röntgensjuksköterskans 
uppfattning av patientens behov. 

 Madrasser och extra kuddar användes enligt patientens önskemål. 
 En kort paus blev erbjuden patienterna i mitten av 

undersökningen, dvs. efter att den första övre delen av ryggen 
blivit avbildad. Under pausen fick patienterna komma ut ur 
tunneln, slappna av och dricka lite vatten om de så önskade. 

 Patienterna blev informerade om att de kunde välja den musik som 
de ville lyssna på under undersökningens gång. Musiken 
streamades från Spotify®. 

 
Observationer 
Syftet med observationen var att utforska röntgensjuksköterskornas 
genomförande av en MRT-undersökning av patienter med metastaser i ryggen. 
Att endast använda intervjuer kan upplevas som en begränsning när det gäller 
att utforska människors agerande i en viss miljö. Det är därför en fördel att 
kombinera observationer med intervjuer som kan bidra till en fördjupad 
förståelse av forskningsfenomenet. Observationerna kan utgöra grunden för 
intervjufrågorna då det finns möjlighet att upptäcka diskrepanser mellan det 
som observeras och det som beskrivs av respondenterna under intervjuerna 
(Dahlberg, 1997).   

Vid observationerna användes en observationsguide som baserades på 
resultatet från delstudie I och II. Observationsguiden bestod av tre 
huvudområden: kommunikation, förberedelser och anpassning av MRT-
undersökningen. Dessa tre huvudområden bestod av flera områden som kunde 
associeras med huvudområdena (se bilaga 1).  
 

Deltagare 
Innan intervjuerna sändes informationsbrev om studien till presumtiva 
deltagare tillsammans med kallelsebrevet till undersökningen (delstudie I och 
III). Deltagarna till delstudie II och IV blev informerade muntligt om studien 
när de tillfrågades om att delta och undertecknade informerat samtycke. 
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kondenserades och kodades5 för att underlätta textens sortering under lämplig 
nyckelkategori (tabell 2). Nyckelkategorierna blev en översikt över textens 
urspungliga innehåll och de möjliggjorde en granskning av dessa i relation till 
intervjuernas budskap. Verifieringen genomfördes genom att granska 
nyckelkategorierna (delarna) i relation till den ursprungliga texten (helheten).  
 
Tabell 2.  Översikt över anpassningens aspekter och identifierade 
nyckelkategorier 

  

Fenomenografisk analys 
Den insamlade datan från de semistrukturerade djupintervjuerna i delstudie II 
analyserades enligt fenomenografisk analysmetod i en process innehållande 
sju steg. Denna var inspirerad av Dahlgren och Fallsberg (1991). 

Första fasen var att bekanta sig med intervjutexterna. Detta uppnåddes 
genom att läsa och åter läsa intervjutexterna. I nästa fas utfördes en 
kondensation där de viktigaste delarna av intervjuerna utifrån studiens syfte 
valdes ut för att representera hela dialogen om det beforskade fenomenet. I 
den tredje fasen jämfördes de kondenserade utsagorna noggrant utifrån syftet 
att identifiera likheter och skillnader. I den fjärde fasen grupperades liknande 

                                                        
5 Programmet NVivo användes vid kodning av insamlad data 

Anpassningens aspekter Nyckelkategorier 

Anpassning av information 
och kommunikation 

Att ta emot och förstå den givna 
informationen 

Att få svar på icke ställda frågor 

Att uppleva personlig kontakt med 
personalen 
Att uppleva sig redo för MRT-
undersökningen 

Anpassning av MR-
utrustningen 

Att justera MR-utrustningen enligt 
patientens behov 
Att känna sig bekväm i en obekväm 
situation 

Anpassning av 
undersökningens utförande 

Att få undersökningen anpassad till mig 
som en unik individ 
Att få möjligheten att påverka vissa 
undersökningsrutiner 
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enheterna sammanfördes först till subteman utifrån likheter och skillnader och 
därefter till teman. Det betyder att ju mer koderna sammanfördes till subtema 
och vidare till tema ju mer tolkande eller abstraherande blev de. Forskarna 
pendlade hela tiden mellan helheten (intervjutexten) och delarna 
(meningsbärande enheter och teman) under analysprocessen. Avsikten var att 
ny förståelse skulle uppnås varje gång relationen mellan helheten och delarna 
utforskades. Den nya förståelsen betraktades som ny förförståelse i kommande 
tolkningar och på detta sätta blev det möjligt att uppnå en ny dimension av 
förståelse3.  

Den insamlade datan i delstudie III och IV analyserades med 
innehållanalys inspirerad av Elo och Kyngäs (2008) (se tabell 1). Elo och 
Kyngäs (2008) beskrev mer explicit än Graneheim och Lundman (2004) 
deduktiv- induktiv innehållsanalys. Av den anledningen användes denna 
metod i delstudie III. Abstraktionsnivån för analysen i delstudie IV var 
manifest, dvs. textnära, vilken också beskrivs utförligt av Elo och Kyngäs 
(ibid.). 

Den deduktiva innehållsanalysen i delstudie III genomfördes för att 
identifiera text med innehåll som stämde överens med studiens syfte, dvs. att 
undersöka hur patienter med metastaser i ryggen upplever MRT-
undersökningen när omvårdnadsåtgärder har utvecklats och anpassats till 
denna patientgrupp. Detta genomfördes genom att skapa en översikt i 
tabellform som innehöll kategorier grundade på anpassningens aspekter. Dessa 
har sin utgångspunkt i resultaten från delstudie I (jfr tabell2). Intervjutext med 
relevant innehåll sammanfördes till en av följande tre kategorier: 

 Anpassning av information och kommunikation. 
 Anpassning av MR-utrustningen. 
 Anpassning av undersökningens utförande. 

   Första fasen i den deduktiva innehållsanalysen var att läsa texten noga 
för att få en övergripande förståelse av intervjuernas innehåll.  Den andra 
fasen i den deduktiva innehållsanalysen var att identifiera innehåll från 
intervjuerna som kunde förknippas med någon av de tre kategorierna ovan. 
Således användes anpassningens aspekter4 (jfr tabell 2) som en lins när texten 
granskades. Text med liknande innehåll grupperades och detta resulterade i 
flera nyckelkategorier. 

Den induktiva analysen inleddes med att noggrant läsa texten som var 
resultatet av den deduktiva innehållsanalysen. Resultatet av denna motsvarade 
de delar som förknippades med de tre ovan nämnda kategorierna. Den 
induktiva innehållsanalysen utfördes i syfte att utforska det djupare innehållet 
i utsagorna som ytterligare kunde förklara patienternas upplevelse av 
anpassningen. Meningsbärande enheter extraherades från texten, 

                                                        
3 Se sidorna 16-17 om beskrivning av Gadamers hermeneutik. 
4 Se avsnittet ‖Anpassning av förberedelser och rutiner‖, sida 21 
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Etiska övervägande 

Studiernas genomfördes enligt de forskningsetiska principer som beskrivs i 
Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013). Etiskt godkännande har erhållits för 
samtliga studier från Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, Dnr: 
2013/77-31 och Dnr: 2014/8-3. Samtliga deltagare har fått både muntlig och 
skriftlig information om respektive studie. Medverkan i studierna var frivillig.   

I samband med intervjuerna kunde det uppstå känsliga situationer då 
informanterna kunde börja gråta och ha svårt att fortsätta tala. Ibland kunde de 
också ha svårt att tala på grund av den smärta som sjukdomen orsakade. I 
dessa situationer har det varit mycket viktigt att visa medkänsla, inte ha 
bråttom och erbjuda informanterna att ta en paus. Informanterna hade också 
blivit informerade om att de inte måste fullfölja intervjun om de inte ville. 
Vidare garanterades att informanten när som helst kunde avbryta sin 
medverkan i studien utan att det skulle påverka behandling och bemötande.  

Deltagarna blev informerade om att samtliga ljudinspelningar av intervjuer 
och utskrivet material skulle förvaras i låst dokumentskåp. Endast doktorand 
och handledare hade tillgång till detta skåp. Resultatet presenterades så att 
ingen koppling till enskild person kunde göras. Deltagarna försäkrades om 
konfidentialitet och skriftligt samtycke inhämtades från samtliga deltagare i 
studien.  
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uppfattningar och dessa bildade subkategorier som sedan delades in i flera 
beskrivningskategorier. I den femte fasen, gjordes en jämförelse beträffande 
likheter och skillnader mellan varje grupp av beskrivningskategorier. Den 
fjärde och femte fasen i analysen utfördes ett flertal gånger tills alla författare 
var eniga om beskrivningskategorierna. I den sjätte fasen namngavs 
beskrivningskategorierna. Slutligen jämfördes alla beskrivningskategorier med 
varandra och bildade det så kallade ‖utfallsrummet‖. Syftet med den sista 
fasen är att försäkra sig om att alla beskrivningskategorierna är distinkta, 
logiska och kvalitativt skilda från varandra, dvs. exklusiva. 

Deskriptiv statistisk analys 
Resultatet från observationerna i delstudie IV analyserades även med 
deskriptiv statistik. Syftet var att erhålla en översikt över observationerna för 
att säkra att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 
röntgensjuksköterskorna från MR-avdelningarna i Blekinge och i Kronoberg.   
Mann-Whitney test användes för att jämföra grupperna när det gäller 
variablerna ålder och arbetsplats. 
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Det fanns också en oro som inte alltid var befogad, en oro för att inte veta 
vad som skulle hända. 

Otrygghet- trygghet 
Alla patienter beskrev att de upplevde en viss nivå av otrygghet, men att 
otryggheten kunde minimeras på olika sätt. Patienterna kunde också uppleva 
en viss grad av trygghet. Upplevelsen av otrygghet eller trygghet påverkades 
av röntgensjuksköterskan, av patienterna själva och av MRT-utrustningen. 

De flesta patienterna rapporterade att röntgensjuksköterskans attityd mot 
patienterna spelade en stor roll och det påverkade den känsla av otrygghet som 
kunde upplevas i början av undersökningen. Informationsöverföringen mellan 
patient och röntgensjuksköterska påverkade också upplevelsen av otrygghet 
eller av trygghet. Känslan av otrygghet kunde minimeras när 
röntgensjuksköterskan tog sig tid att informera patienten om vad som skulle 
hända. Ett annat sätt genom vilket röntgensjuksköterskan kunde påverka 
patienternas upplevelse av otrygghet var genom att anpassa MRT-
undersökningen efter patientens individuella behov. Exempel på positiva 
anpassningar var att erbjudas sedering vid klaustrofobi, justera tjockleken på 
madrassen under patienten, att få ligga på sidan istället för ryggen som är 
standardställning. Vidare var det att få välja den musik de ville lyssna på 
under tiden som undersökningen pågick eller få ta en kort paus i mitten av 
undersökningen.  

Patienterna beskrev att de själva kunde påverka känslan av otrygghet som 
de kunde uppleva i samband med MRT-undersökningen. Det gjordes genom 
att använda olika strategier. De patienter som rapporterade att de var mycket 
oroliga för undersökningen försökte kämpa emot dessa känslor för att 
kontrollera situationen. De patienter som inte upplevde lika mycket oro och 
således mindre otrygghet rapporterade att de hanterade dessa känslor genom 
att acceptera situationen. Coping strategier som användes för att bemästra 
situationen var att räkna minuterna inne i tunneln, att tänka på något annat än 
MRT-undersökningen, tänka positiva tankar, blunda, lyssna på favoritmusiken 
och acceptera situationen och sjukdomen. 

MRT-utrustningen är standardiserad och kan inte ändras utan risk att 
bildernas kvalité påverkas negativt. Patienterna beskrev olika sätt som 
reducerade utrustningens påverkan på upplevelsen av otrygghet. Det fanns 
patienter som beskrev att de kände sig ensamma och isolerade eftersom de 
blev lämnade i skanningsrummet medan röntgensjuksköterskan skötte 
maskinen från manöverrummet. Dessa känslor kunde lindras med en 
larmknapp som patienterna hade i handen och som möjliggjorde kontakt med 
röntgensjuksköterskan. Patienterna beskrev att adekvat hörselskydd under 
undersökningens gång var ett annat sätt att lindra den otrygghet som orsakades 
av MRT-utrusningen. Vidare beskrev några patienter att de blev hjälpta när de 
fick en ögonbindel som hindrade dem från att se det trånga utrymmet i 
tunneln.  
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Resultat 

Delstudie I 
Patienternas upplevelse av en MRT-undersökning kan sammanfattas i fyra 
distinkta teman vilka är: ‖motivation‖, ‖oro och ångest‖, ‖otrygghet‖ och 
‖trygghet‖.  

Motivation 
Patienterna beskrev att de var mycket motiverade att genomgå MRT-
undersökningen, även om de flesta upplevde olika nivåer av oro eller ångest. 
Det berodde på förhoppning om att svaret från MRT-undersökningen skulle 
visa att behandlingen fungerade eller att det skulle bidra till att få adekvat 
palliativ behandling.   

Oro och ångest 
Patienterna beskrev att de upplevde oro och ångest i samband med MRT-
undersökningen. Graden och naturen av dessa upplevelser varierade mellan 
patienterna. De beskrev emellertid att oro eller ångest orsakades av 
uppfattningen att MRT-undersökningen skulle vara obehaglig, obekväm och 
för vad resultatet skulle visa. MRT-undersökningen kunde upplevas som 
obehaglig och patienterna förklarade att detta berodde på flera olika aspekter. 
De kunde uppleva att de lämnades ensamma, att de kände sig hotade av det 
trånga utrymmet i tunneln, att de inte fick tillräckligt med luft eller att de 
kvävdes. Vidare beskrev patienterna att den obekväma upplevelsen också 
berodde på att de trodde att de skulle få en injektion med kontrasmedel och på 
att det kunde bli för varmt inne i tunneln. Vissa patienter rapporterade att de 
önskade en möjlighet att få komma ut en stund ur tunneln, få lite frisk luft och 
ta en paus för att kunna återhämta sig från den ständigt ökande känslan av oro. 
Patienterna med avancerad grad av metastaser i ryggen rapporterade att de var 
mycket oroliga för att smärtan skulle bli olidlig av den långa tiden de behövde 
ligga stilla. De oroade sig också för vad svaret på undersökningen skulle visa. 
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Det fanns också en oro som inte alltid var befogad, en oro för att inte veta 
vad som skulle hända. 

Otrygghet- trygghet 
Alla patienter beskrev att de upplevde en viss nivå av otrygghet, men att 
otryggheten kunde minimeras på olika sätt. Patienterna kunde också uppleva 
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av röntgensjuksköterskan, av patienterna själva och av MRT-utrustningen. 

De flesta patienterna rapporterade att röntgensjuksköterskans attityd mot 
patienterna spelade en stor roll och det påverkade den känsla av otrygghet som 
kunde upplevas i början av undersökningen. Informationsöverföringen mellan 
patient och röntgensjuksköterska påverkade också upplevelsen av otrygghet 
eller av trygghet. Känslan av otrygghet kunde minimeras när 
röntgensjuksköterskan tog sig tid att informera patienten om vad som skulle 
hända. Ett annat sätt genom vilket röntgensjuksköterskan kunde påverka 
patienternas upplevelse av otrygghet var genom att anpassa MRT-
undersökningen efter patientens individuella behov. Exempel på positiva 
anpassningar var att erbjudas sedering vid klaustrofobi, justera tjockleken på 
madrassen under patienten, att få ligga på sidan istället för ryggen som är 
standardställning. Vidare var det att få välja den musik de ville lyssna på 
under tiden som undersökningen pågick eller få ta en kort paus i mitten av 
undersökningen.  

Patienterna beskrev att de själva kunde påverka känslan av otrygghet som 
de kunde uppleva i samband med MRT-undersökningen. Det gjordes genom 
att använda olika strategier. De patienter som rapporterade att de var mycket 
oroliga för undersökningen försökte kämpa emot dessa känslor för att 
kontrollera situationen. De patienter som inte upplevde lika mycket oro och 
således mindre otrygghet rapporterade att de hanterade dessa känslor genom 
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MRT-utrustningen är standardiserad och kan inte ändras utan risk att 
bildernas kvalité påverkas negativt. Patienterna beskrev olika sätt som 
reducerade utrustningens påverkan på upplevelsen av otrygghet. Det fanns 
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blev lämnade i skanningsrummet medan röntgensjuksköterskan skötte 
maskinen från manöverrummet. Dessa känslor kunde lindras med en 
larmknapp som patienterna hade i handen och som möjliggjorde kontakt med 
röntgensjuksköterskan. Patienterna beskrev att adekvat hörselskydd under 
undersökningens gång var ett annat sätt att lindra den otrygghet som orsakades 
av MRT-utrusningen. Vidare beskrev några patienter att de blev hjälpta när de 
fick en ögonbindel som hindrade dem från att se det trånga utrymmet i 
tunneln.  
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Resultat 

Delstudie I 
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för vad resultatet skulle visa. MRT-undersökningen kunde upplevas som 
obehaglig och patienterna förklarade att detta berodde på flera olika aspekter. 
De kunde uppleva att de lämnades ensamma, att de kände sig hotade av det 
trånga utrymmet i tunneln, att de inte fick tillräckligt med luft eller att de 
kvävdes. Vidare beskrev patienterna att den obekväma upplevelsen också 
berodde på att de trodde att de skulle få en injektion med kontrasmedel och på 
att det kunde bli för varmt inne i tunneln. Vissa patienter rapporterade att de 
önskade en möjlighet att få komma ut en stund ur tunneln, få lite frisk luft och 
ta en paus för att kunna återhämta sig från den ständigt ökande känslan av oro. 
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mycket oroliga för att smärtan skulle bli olidlig av den långa tiden de behövde 
ligga stilla. De oroade sig också för vad svaret på undersökningen skulle visa. 
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berodde på sjukdomen och anpassade vårdinsatserna enligt patientens unika 
behov av vård. Om röntgensjuksköterskans uppfattning var att patienterna 
med metastaser i ryggen upplever MRT-undersökningen på samma sätt som 
patienter med andra frågeställningar blev det inte heller någon märkbar 
anpassning. 

Förhållningssätt baserad på rutiner 
Röntgensjuksköterskorna som baserade vården på rutiner beskrev att deras 
avsikt var att alltid göra det bästa för patienten, att lyssna på patienten och 
vara uppmärksam på vad patienterna behövde i samband med MRT-
undersökningen. Röntgensjuksköterskornas övergripande uppfattning var att 
informationen till patienterna är en viktig komponent i vårdandet. Vidare 
beskrev de att patienterna som genomgår en MRT-undersökning behöver 
utförlig information om undersökningens genomförande. Det fanns däremot 
skillnader i hur röntgensjuksköterskorna uppfyllde patienternas behov av 
information. Röntgensjuksköterskorna som arbetade utifrån att följa rutinerna 
rapporterade att de gav standardinformationen först för att sedan anpassa 
informationen enligt vad de ansåg att patienten behövde. Skillnaden mellan 
rutinbaserat och personcentrerat förhållningssätt var att den sistnämnda först 
lyssnade på patienten för att anpassa undersökningen utifrån dennes behov. 

Förhållningssätt baserad på kunskapen om patienten 
Röntgensjuksköterskornas syn på patientens grundsjukdom påverkade deras 
sätt att vårda. De som hade god kunskap om grundsjukdomen beskrev också 
att de vårdade patienterna på ett person-centrerat sätt. De rapporterade att de 
hade mycket empati för patienterna eftersom de ofta har mycket ont och därför 
svårt att ligga still på ryggen. De röntgensjuksköterskor som saknade kunskap 
om patientens grundsjukdom visade lite förståelse för patientens behov. De 
ansåg att de flesta patienter har liknande upplevelser i samband med MRT-
undersökningen oberoende av om de har eller inte har metastaser i ryggen. Det 
finns således ett samband mellan röntgensjuksköterskornas kunskap om 
patientens grundsjukdom och omfattningen av individuell anpassning som 
patienterna får i samband med MRT-undersökningen. 

Personlig anpassning 
Röntgensjuksköterskorna uttryckte att olika behov av anpassningar är 
nödvändiga för att kunna hjälpa patienten att genomgå MRT-undersökningen.  
Anpassningarna baserades på patienternas behov och inte på förändringar av 
tekniska parametrar. De behov som identifierades var: behov av att anpassa 
informationen och kommunikationen till patienterna och behov av anpassning 
av vårdinsatser som kan lindra lidande. 
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Resultatet från denna studie visar att oro och ångest kan minskas genom att 
etablera en god vårdande relation och genom att anpassa undersökningen efter 
patients tillstånd. 

Delstudie II 
Röntgensjuksköterskornas uppfattning av vårdbehovet hos patienter med 
metastaser i ryggen i samband med en MRT-undersökning resulterade i ett 
‖utfallsrum‖ innehållande beskrivningskategorierna: ‖perspektiv på 
vårdandet‖, ―förhållningssätt‖ och ‖personlig anpassning‖.   

Perspektiv på vårdandet 
Samtliga röntgensjuksköterskor önskade vårda patienterna på bästa möjliga 
sätt. Det fanns emellertid skillnader i röntgensjuksköterskans utgångspunkt i 
samband med MRT-undersökningen.  Vissa röntgensjuksköterskor utgick 
ifrån patienten medan andra utgick ifrån undersökningsrutinerna. 

Att utgå ifrån patienten 
De röntgensjuksköterskor vars utgångspunkt var i patientens värld beskrev att 
de redan från början fokuserade på dennes förväntningar och eventuella 
känslor av oro för den MRT-undersökning som de skulle genomgå. Denna 
grupp av röntgensjuksköterskor beskrev att de alltid försökte lista ut vad 
patienten behövde och att de anpassade vården till patientens individuella 
vårdbehov. 

Att utgå ifrån undersökningsrutiner 
I strävan efter att ha kontroll och inte missa något av vikt i samband med 
MRT-undersökningen valde vissa röntgensjuksköterskor att lösa denna 
utmaning genom att noggrant följa rutinerna. Genom att följa rutinerna 
minimerades risken att missa något av vikt för undersökningen. Deras 
beskrivning av vård baserad på rutiner inkluderade också en känsla av stort 
ansvar för patientens välbefinnande. Dessa röntgensjuksköterskor var inte helt 
villiga att lämna rutinerna och anpassa vården till patientens situation. 

Förhållningssätt 
Två distinkta förhållningssätt var framträdande bland 
röntgensjuksköterskorna. Ett förhållningssätt baserades på rutiner medan det 
andra förhållningssättet baserades på kunskap om patienterna. Dessa 
förhållningssätt påverkade röntgensjuksköterskans syn på vårdandet och 
uppfattningen om patientens vårdbehov. Vårdinsatserna anpassades till 
patientens behov om röntgensjuksköterskan utgick från patientens behov. 
Omfattningen av anpassning påverkades av patientens tillstånd, dvs. 
röntgensjuksköterskan försökte identifiera patienternas svårigheter som 
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Delstudie III 
Resultatet enligt interventionens aspekter:  

 Anpassning av information och kommunikation 
 Anpassning av MR-utrustningen 
 Anpassning av undersökningens utförande 

Anpassning av information och kommunikation 
Intervjuerna i denna studie innehöll många beskrivningar som uttryckte 
kategorin rörande aspekter av anpassning av information och kommunikation. 
Nyckelkategorierna som identifierades var: 

 Att ta emot och förstå den givna informationen 
 Att få svar på icke ställda frågor 
 Att uppleva personlig kontakt med personalen 
 Att uppleva sig redo för MRT-undersökningen  

Att ta emot och förstå den givna informationen 
Patienterna beskrev flera faktorer som orsakade känslor av oro och ångest i 
samband med MRT-undersökningen. Patienterna som beskrev sig själva som 
oroliga inför undersökningen hade svårt att koncentrera sig när de fick 
informationen rörande MRT-undersökningen. De behövde tid för att kunna ta 
emot och förstå den givna informationen. Att inte veta hur undersökningen går 
till upplevdes som något som förstärker känslor av oro. Patienterna upplevde 
mindre oro när röntgensjuksköterskan tog sig tid att förklara hur 
undersökningen gick till. Det rapporterades också att känslorna av oro kan 
kvarstå trots röntgensjuksköterskans försök att lugnt förklara de olika stegen 
av en MRT-undersökning. Detta kan förklaras av det faktum att patienterna 
har upplevt undersökningen som skrämmande vid ett tidigare tillfälle eller kan 
bero på att de har blivit skrämda av bekanta som har genomgått en liknande 
undersökning.  

Att få svar på icke ställda frågor 
Patienterna upplevde en viss grad av lättnad när de fick information som var 
relevant för vad de upplevde men som de inte kunde verbalisera. Patienterna 
kunde uppleva både oro och ångest utan att veta varför. Oro kunde också bero 
på det okända, dvs. att inte veta vad som skulle hända i samband med 
undersökningen. Patienterna kunde dock uppleva en viss lättnad i de fall då 
röntgensjuksköterskan hade förmågan att läsa av och kommunicera med 
patienten på ett sätt som upplevdes tröstande.  

Att uppleva personlig kontakt med personalen 
Patienterna kunde slappna av när behovet av att bli informerad blev uppfyllt. 
Det bidrog till att en stämning av öppenhet skapades. När en öppen atmosfär 
skapades blev det lättare för patienten att uttrycka sina behov för 
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Att anpassa information och kommunikation. 
Röntgensjuksköterskorna uttryckte att det är viktigt att informera och 
kommunicera fortlöpande med patienterna under tiden som undersökningen 
pågår. Vidare beskrevs att den information som patienterna får vid 
undersökningens start måste utvecklas i enlighet med patientens individuella 
behov. Det finns ett behov av att kontinuerligt informera patienten om vad 
som sker. Röntgensjuksköterskorna uppfattade att de patienter som är oroliga 
för undersökningen inte kan ta emot all information före undersökningens 
start. Informationsmängden måste anpassas beroende på patientens situation. 
Före undersökningens start brukade röntgensjuksköterskorna komma överens 
med patienten om de skulle kommunicera med varandra under 
undersökningens gång. Vissa röntgensjuksköterskor rapporterade att det kan 
finnas ett behov av att anpassa informationen och kommunikationen med 
patienten efter det att undersökningen startat. Det kan ske även om någon 
annan överenskommelse gjorts mellan patient och röntgensjuksköterska innan 
undersökningen startade. Vidare rapporterades att vissa patienter önskade att 
genomföra undersökningen utan att alls kommunicera med 
röntgensjuksköterskan. Andra patienter önskar däremot tala med 
röntgensjuksköterskan mellan varje sekvens. 

Anpassning av vårdinsatser som kan lindra lidande 
Röntgensjuksköterskorna rapporterade flera aspekter av vårdandet som kan 
anpassas för att lindra patienternas lidande. De rapporterade till exempel att 
patienter med smärta i ryggen kunde hjälpas genom att justera tjockleken på 
madrassen under patienten eller genom att låta patienten ligga på sidan istället 
för på ryggen som är standardställningen. Vidare rapporterade 
röntgensjuksköterskorna att känslan av klaustrofobi kan lindras genom 
användning av sederande läkemedel och genom att erbjuda patienterna att få 
lyssna på den musik de tycker om. Röntgensjuksköterskorna beskrev också att 
patienternas klaustrofobi kunde lindras om de själva eller en anhörig till 
patienten stannade med patienten i undersökningsrummet under tiden som 
undersökningen pågick. Vissa röntgensjuksköterskor rapporterade att patienter 
med svår klaustrofobi kunde bli hjälpta av en kort paus någon gång i mitten av 
undersökningen. Av praktiska skäl planerades pausen innan översiktsbilden 
(localizer) av den nedre delen av ryggen. Röntgensjuksköterskornas 
uppfattning var att i pausen kunde patienten få röra sig, dricka vatten eller 
använda den korta pausen för att meditera eller bara slappna av. 
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Att anpassa information och kommunikation. 
Röntgensjuksköterskorna uttryckte att det är viktigt att informera och 
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för undersökningen inte kan ta emot all information före undersökningens 
start. Informationsmängden måste anpassas beroende på patientens situation. 
Före undersökningens start brukade röntgensjuksköterskorna komma överens 
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röntgensjuksköterskorna att känslan av klaustrofobi kan lindras genom 
användning av sederande läkemedel och genom att erbjuda patienterna att få 
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patienternas klaustrofobi kunde lindras om de själva eller en anhörig till 
patienten stannade med patienten i undersökningsrummet under tiden som 
undersökningen pågick. Vissa röntgensjuksköterskor rapporterade att patienter 
med svår klaustrofobi kunde bli hjälpta av en kort paus någon gång i mitten av 
undersökningen. Av praktiska skäl planerades pausen innan översiktsbilden 
(localizer) av den nedre delen av ryggen. Röntgensjuksköterskornas 
uppfattning var att i pausen kunde patienten få röra sig, dricka vatten eller 
använda den korta pausen för att meditera eller bara slappna av. 
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valde en madrass som inte var lika tjock som en standardmadrass. Denna 
kunde dock upplevas som hårdare och därmed mindre bekvämt för ryggen.  

Att vara bekväm i en obekväm situation 
Patienterna beskrev att de kände sig oroliga inför undersökningen eftersom de 
visste att de hade ont i ryggen och därför hade svårt att ligga på ryggen under 
den tid som krävdes för att slutföra undersökningen. De oroade sig också för 
att inte kunna slutföra undersökningen. Patienterna upplevde att smärtan 
kunde lindras när röntgensjuksköterskan tog sig tid att anpassa MR-
utrustningen på ett sätt som gjorde att britsen blev mjukare och därmed 
bekvämare att ligga på. Lindrig upplevdes också när röntgensjuksköterskan 
lyssnade på patienten och såg till att lägga en extra kudde på det ställe som 
patienterna beskrev som obekvämt. Patienter som oroade sig för att uppleva 
för mycket smärta under tiden som undersökningen pågick lugnades av att få 
besked om att det fanns möjlighet att tala med röntgensjuksköterskan under 
tiden de befann sig inne i tunneln. 
 

Anpassning av undersökningens utförande 
Nyckelkategorierna som identifierades inom området angående anpassningen 
av undersökningens utförande var: 

 Att få undersökningen anpassad till den unika personen 
 Att få möjligheten att påverka vissa undersökningsrutiner 

Anpassning av undersökningen till personen 
Resultatet visade att patienterna ville bli inblandade och få möjligheten att 
berätta om sina önskemål i samband med MRT-undersökningen. Alla 
patienter kände dock inte till denna möjlighet. Patienterna beskrev att de vill 
bli vårdade som unika personer. De behövde emellertid bli uppmuntrade att 
berätta om vad de upplevde och att få delta i valet av det som påverkade deras 
egen vård. De flesta patienter uttryckte att de inte ville upplevas som krävande 
personer.  Även om röntgensjuksköterskan informerade patienterna om vikten 
av att samarbeta, visade resultatet att samtliga patienter hade svårt att ta till sig 
den informationen. De patienter som inte lyckades förstå att 
röntgensjuksköterskan hade inbjudit dem till att samarbeta och därmed 
påverka sin egen vård, upplevde onödigt mycket smärta och lidande.  

Att få möjligheten att påverka vissa undersökningsrutiner 
En specifik komponent i interventionen var att informera patienterna om 
möjligheten att ta en kort paus i mitten av undersökningen. Syftet var att 
patienterna skulle bli hjälpta att stå ut med smärtan under hela 
undersökningen, och därmed inte avbryta undersökningen i förtid.  

Patienterna beskrev att de blev hjälpta av att få stiga upp och röra sig under 
pausen, att dricka lite vatten och få lite frisk luft. Pausen var aldrig längre än 
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röntgensjuksköterskan. Då var det också lättare att anpassa undersökningen 
enligt patientens uttryckta behov. God kommunikation mellan patienten och 
röntgensjuksköterskan lindrade oro, speciellt när patienten upplevde smärta 
orsakat av metastaserna i ryggen i kombination med det hårda 
undersökningsbordet. Att anpassa hur ofta röntgensjuksköterskan talade med 
patienten under bildtagningen kunde vara avgörande för hur patienterna 
upplevde undersökningen. 

Att uppleva sig redo för MRT-undersökningen 
Informationen som ges innan undersökningen påbörjas kan ta lång tid, 
speciellt då patienterna upplever klaustrofobi eller ryggsmärta.  Patienter som 
genomgick sin första MRT-undersökning beskrev att de inte visste vad de 
kunde förvänta sig i samband med denna typ av undersökning. De uttryckte 
blandade känslor av oro och förvirring och kunde således inte uppskatta 
röntgensjuksköterskans ansträngningar att ta sig tid att kommunicera med 
patienten. Det gäller således att förbereda patienten för undersökningen samt 
att lyssna på patientens berättelse. Patienterna som upplevde 
röntgensjuksköterskan som villig att satsa tid förklarade att det var avgörande 
för hur undersökningen upplevdes. Patientens känsla av osäkerhet ökade om 
denne var osäker på sin förmåga att slutföra undersökningen och om de 
upplevde att röntgensjuksköterskan skyndade på undersökningen.  

Anpassning av MR-utrustningen 
MR-utrustningen upplevdes av de flesta patienten som den största orsaken till 
känslor av oro och ångest. Nyckelkategorierna som identifierades inom detta 
område var:  

 Att justera MR-utrustningen enligt patientens behov 
 Att känna sig bekväm i en obekväm situation 

Att justera MR-utrustningen enligt patientens behov 
Patienterna uttryckte att det var viktigt för dem att MR-utrustningen blev 
anpassad utifrån deras individuella behov. Det trånga utrymmet i 
magnetkameran orsakade klaustrofobikänslor.  Den höga ljudnivån från 
magnetkameran förstärkte deras upplevelse av stress och klaustrofobi. Dessa 
upplevelser kunde minimeras om röntgensjuksköterskan tog sig tid för att låta 
patienten känna effekten av den fläkt som blåste frisk luft in i tunneln. Att 
starta fläkten inne i tunneln upplevdes av vissa patienter som lindrande 
eftersom det minskade känslan av instängdhet. Hörselskyddet förstärkte 
patienternas upplevelse av instängdhet. Röntgensjuksköterskan kunde bistå 
patienten med att prova en annan form av hörselskydd som var mindre 
obekväma. Upplevelsen av klaustrofobi förstärktes också i de fall då patienten 
var överviktig. Det berodde på det begränsade utrymmet inne i 
magnetkameran (tunneln). I vissa fall kunde patienterna bli hjälpta ifall man 
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röntgensjuksköterskan. Då var det också lättare att anpassa undersökningen 
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magnetkameran (tunneln). I vissa fall kunde patienterna bli hjälpta ifall man 



 

41 

sätt om de vill ha hjälp. Röntgensjuksköterskorna som använde både 
intuitionen och nyfikenheten uttryckte att detta var viktigt eftersom det är 
röntgensjuksköterskan som är ansvarig för patienten. Patienten behöver inte 
vara expert på undersökningen för att kunna ställa frågor som möjliggör att få 
den hjälp de behöver.  

Relationen mellan röntgensjuksköterska – patient 
Röntgensjuksköterskorna uttryckte att det är viktigt att skapa en vårdande 

relation med patienten. Det hjälper patienten att känna sig trygg innan MRT-
undersökningen påbörjas. Röntgensjuksköterskorna beskrev att relationen 
mellan röntgensjuksköterskan-patienten är extra viktigt när de ska undersöka 
patienter som lider av klaustrofobi. Dessa patienter måste lita på 
röntgensjuksköterskans förmåga att avläsa när de behöver komma ut ur 
tunneln ifall de inte skulle stå ut med känslan av klaustrofobi. 

Röntgensjuksköterskorna uttryckte att det tar tid att skapa en vårdande 
relation med patienten. Tidbrist är oftast en vanlig komponent i 
röntgensjuksköterskan vardag eftersom patienterna är bokade med små 
tidsmarginaler. Tidbristen hanteras genom att använda sin kompetens och 
erfarenhet. Röntgensjuksköterskorna beskrev att de inte vill visa för 
patienterna att de upplever stress på grund av tidsbristen. Stressen kan 
medföra att det blir svårt att skapa en vårdande relation med patienten och 
patienterna kommer att uppleva undersökningen negativt.  

Att skapa en vårdande relation beskrevs som det mest betydelsefulla 
momentet i patientförberedelsen.  Vidare beskrevs att röntgensjuksköterskan 
och patienten måste samarbeta för att kunna slutföra MRT-undersökningen på 
ett bra sätt. 

Anpassning av MRT-undersökningen 
Röntgensjuksköterskorna beskrev att patienterna måste behandlas som unika 
individer och att patienternas upplevelser inte skall tas för givet. Att vårda 
enligt patienternas egna behov innebär att en viss anpassning är nödvändig.  
Anpassningsaspekten har inte observerats i samband med samtliga 
observationer av röntgensjuksköterskornas genomförande av en MRT-
undersökning.  Röntgensjuksköterskorna förklarade att standardiserade 
vårdinsatser alltid är lättare att genomföra medan icke-standardiserade 
vårdinsatser kräver mer tid. Att erbjuda en kudde under knäna tar nästan ingen 
extra tid och just detta exempel har observerats vid samtliga observationer.  

Vissa anpassningar som är tidskrävande ignorerades däremot av 
röntgensjuksköterskorna. Patienterna blev inte informerade om möjligheten att 
genomgå undersökningen på annat sätt än det som ingår i de standardiserade 
rutinerna. Att erbjuda en tjockare madrass under ryggen, erbjöds endast i tre 
fall av tio. 

Röntgensjuksköterskorna beskrev att de använder sin intuition och att de 
skulle veta om något behövde göras som inte ingår i standardrutinerna. Ingen 
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några minuter. I vissa fall beskrevs den som avgörande för att kunna slutföra 
undersökningen.  

Resultaten visade också att alla patienter inte använde sig av denna 
möjlighet, dvs. att ta en paus i mitten av undersökningen. Detta förklarades av 
patienterna som att det saknades grund för att ta en paus eftersom de inte 
upplevde undersökningen som obekväm. Det fanns emellertid patienter som 
beskrev att de inte ville ta en paus trots att de upplevde undersökningen som 
obekväm. Deras förklaring var att de hade mycket smärta och inte vill förlänga 
undersökningen, dvs. de ville få undersökningen gjord så fort som möjligt.  

Musik kan påverka patienternas upplevelse av hur lång tid olika bildserier 
tog men också hur lång tid hela undersökningen tog. Musiken hjälpte 
patienterna att slappna av och fundera på annat istället för undersökningen. 
Patienterna beskrev att det var viktigt att de fick möjlighet att välja den musik 
de ville lyssna på under undersökningens gång. Rätt musik i kombination med 
olika bemästringsstrategier hjälpte dem att hantera känslan av oro. 
Bemästringsstrategierna som beskrevs var användning av yoga som 
avlappningsteknik, att be och dagdrömma.  

 

Delstudie IV 
Röntgensjuksköterskans genomförande och uppfattning om en MRT-
undersökning av patienter med metastaser i ryggen beskrivs utifrån tre 
identifierade tema: 1) kommunikationen med patienten, 2) relationen mellan 
röntgensjuksköterskan – patient och 3) anpassning av MRT-undersökningen. 

Kommunikationen med patienten 
De flesta röntgensjuksköterskor refererade till sin intuition när de beskrev hur 
de avgjorde vad som skulle göras i vissa situationer, till exempel när de skulle 
avgöra hur de skulle kommunicera med patienten.  Vissa 
röntgensjuksköterskor beskrev att intuitionen inte är tillräcklig eftersom 
patienterna måste uppmuntras att ställa frågor. Om patienterna inte får chansen 
att ställa frågor finns det en risk att röntgensjuksköterskan agerar utifrån sin 
intuition och därmed tar för givet patienternas icke uttryckta känslor. 
Patienterna kan inte veta vad de borde fråga och detta stämmer oftast för de 
patienter som inte har genomgått en MRT-undersökning tidigare. 

Röntgensjuksköterskor som visar nyfikenhet för vad patienterna kan 
uppleva har möjlighet att hjälpa dem att uppleva en viss grad av trygghet. 
Därmed ges möjligheten att uttrycka sina inre tankar som i annat fall skulle 
förbli okända för röntgensjuksköterskan. Röntgensjuksköterskor som förlitade 
sig på sin intuition beskrev att patienterna skulle berätta ifall de behövde hjälp 
med något annat än det som hade erbjudits dem.  Röntgensjuksköterskorna 
menade att patienterna måste fråga och uttrycka sina känslor på ett eller annat 
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emellertid fördröjd eftersom anpassningen till patientens individuella behov 
görs först när de rutinbaserade åtgärderna är fullföljda. 

Patienterna rapporterade att röntgensjuksköterskans förhållningssätt 
påverkar nivån av oro, ångest eller känslan av otrygghet/trygghet som kan 
upplevas i samband med MRT- undersökningen. Det visade sig att 
röntgensjuksköterskorna i denna studie är medvetna om att deras attityd har en 
direkt koppling till patientens upplevelse av undersökningen. 
Röntgensjuksköterskans förhållningssätt påverkas även av synen på vårdandet 
samt av kunskap om patientens grundsjukdom. Röntgensjuksköterskans 
förhållningssätt påverkar i första hand informationen och kommunikationen 
som enligt patienterna själva är avgörande för ifall de ska orka genomgå 
undersökningen. Röntgensjuksköterskorna refererade till sin intuition när de 
beskrev hur de avgjorde vad och hur kommunikationen med patienten skulle 
anpassas. Resultatet visade att intuition kombinerad med nyfikenhet för 
patientens situation är mer effektiv i anpassningen av kommunikationen med 
patienten jämfört med att endast använda intuition. 

Patienterna beskrev att MRT-utrustningen i sig är en källa till oro eftersom 
det är trångt, oväsen, varmt och att det kan kännas som att luft saknas. Känslan 
av klaustrofobi kan förstärkas av vetskapen om kravet att ligga stilla under 
tiden som undersökningen pågår. Att ligga stilla på rygg förstärker känslan av 
oro eftersom patienter med metastaser i ryggen kan uppleva mer smärta än 
vanligt i denna ställning och på en hård brits.  

Patienterna upplevde lindring när olika åtgärder vidtogs för att anpassa 
undersökningen efter deras behov. Röntgensjuksköterskornas uppfattning om 
patienternas grundsjukdom samt kunskap om vårdinsatser som lindrar kan 
vara avgörande för graden av anpassning till den unika patienten. 
Röntgensjuksköterskorna beskrev att graden av anpassning avgörs av den tid 
de har till sitt förfogande i samband med en MRT-undersökning. Patienterna 
brukar erbjudas vårdinsatser som är enkla att åstadkomma och som inte tar 
extra tid. De vårdinsatser som inte ingår i det standardiserade vårdförloppet 
ignoreras av röntgensjuksköterskorna eftersom det kan kräva tid som inte 
finns. Att erbjuda en kudde till patienten att ha under knäna betraktas som en 
vårdinsats som inte tar extra tid. Den erbjuds därför till alla patienter. Att ta en 
paus i mitten av undersökningen tar mer tid men pausen kan vara avgörande 
för patienter som upplever mycket smärta. Röntgensjuksköterskorna beskrev 
att pausen är en vårdinsats som endast erbjuds när de uppfattar att det är 
nödvändigt för att patienten ska bli klar med undersökningen.  

Det beskrevs att det är viktigt att patienterna blir uppmuntrade att delta i 
sin vård och att de blir informerade om vilka möjligheter som finns. Det 
betyder att de ges möjlighet att berätta om hur de känner och därmed vara med 
och bestämma om hur anpassningen ska ske. Röntgensjuksköterskor som 
förlitar sig på sin intuition när de avgör om patienten ska ta en paus eller inte 
förlitar sig på sina antagande, dvs. att de kan avgöra vad som är rätt för 
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av röntgensjuksköterskorna informerade patienten om möjligheten att ta en 
kort paus i mitten av undersökningen. Däremot uttryckte 
röntgensjuksköterskorna att de informerar patienten om att de kan larma ifall 
de vill ha kontakt med röntgensjuksköterskan under tiden undersökningen 
pågår. Så länge som patienten inte larmar antar röntgensjuksköterskan att allt 
är väl med patienten. Röntgensjuksköterskorna kommunicerade med 
patienterna mellan sekvenserna och skulle erbjuda patienterna en paus ifall de 
behövde det. Vidare beskrev röntgensjuksköterskorna att en paus i mitten av 
undersökningen skulle vara en insats som kräver extra tid. 
Röntgensjuksköterskorna förlitade sig på sin kompetens som en betydelsefull 
komponent när de behövde göra ett val, dvs. vad som skulle anpassas i 
samband med MRT-undersökningen. 

 

Sammanfattning av resultatet 
Resultaten av analysen av patienternas upplevelser samt 
röntgensjuksköterskornas uppfattningar av en MRT-undersökning av patienter 
med metastaser i ryggen visar att flera aspekter av vårdandet är en komplex 
sammanvävning. Denna komplexa sammanvävning involverar många aspekter 
som kan vara problematiska för patienten. De kan emellertid också inspirera 
till lösningar som kan lindra patienternas lidande i samband med MRT-
undersökningen.   

Patienternas upplevelse av en MRT-undersökning kan sammanfattas i fyra 
distinkta teman. Dessa är: ‖motivation‖, ‖oro och ångest‖, ‖otrygghet‖ och 
‖trygghet‖. Röntgensjuksköterskornas uppfattningar bekräftar att patienterna 
kan uppleva oro och ångest och att det finns åtgärder att vidta för att minska 
patienternas otrygghet och stärka deras upplevelse av trygghet i samband med 
MRT- undersökningen.  

Den oro eller ångest som patienterna upplever kan orsakas av 
uppfattningen att en MRT-undersökning är obehaglig, obekväm eller av rädsla 
för vad resultatet kan visa. Det visades också att graden av oro som 
patienterna kan uppleva har ett direkt samband med känslan av trygghet eller 
otrygghet i samband med MRT-undersökningen. Upplevelsen av otrygghet 
eller trygghet påverkas av röntgensjuksköterskan, av patienterna själva och av 
MRT-utrustningen.  

Röntgensjuksköterskornas framgång i vårdandet beror på vilken 
utgångspunkt de har. De röntgensjuksköterskor som har utgångspunkten i 
patientens värld har en mer naturlig fallenhet för att arbeta på ett person-
centrerat sätt och därmed anpassa vårdinsatserna till den enskilda patientens 
vårdbehov. Röntgensjuksköterskorna som följer standardrutinerna i första 
hand kan också lyckas med att lindra patienternas lidande. Effekten blir 
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Diskussion  

 
Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att undersöka hur patienter 
med metastaser i ryggen upplever en undersökning med MRT. Dessutom har 
syftet varit att undersöka röntgensjuksköterskornas uppfattningar om 
patienternas vårdbehov samt vilka åtgärder som kan vidtas för att lindra 
lidandet i samband med en MRT-undersökning. 

Metoddiskussion 
Olika metoder har används för att utveckla kunskap om patienter med 
metastaser i ryggen som genomgår en MRT-undersökning. I detta avsnitt 
diskuteras olika metodologiska aspekter såsom transparens, 
forskningsmetoder, trovärdighet och överförbarhet. 

Transparens eftersträvades i samtliga studier för att möjliggöra för läsaren 
att följa hur resultaten framkommit. I samtliga delstudier har varje steg 
systematiskt beskrivits i genomförandet av datainsamlingen och analysen. En 
styrka med delstudierna är att analysen genomfördes tillsammans med 
handledarna. Forskningen granskades kritiskt av handledarna och av 
doktorandkollegor. Detta har minskat risken för felbedömningar eftersom min 
erfarenhet av forskning är begränsad.  

Antalet patienter som har diagnosen metastaser i ryggen är få och under 
den tiden som studierna pågick tillkom inte fler patienter att fråga om 
deltagande. En förklaring kan vara att trots att patienternas överlevnadstid har 
ökat är överlevnadstiden relativt kort och i livets slutskede undersöks 
patienterna inte längre med MRT. Intervjuerna var få men innehållsrika, dvs. 
fenomenet varierade.  Datamaterialet var således inte omfångsrikt men rikt på 
innebörd.  

Antalet röntgensjuksköterskor som har deltagit i studierna kan betraktas 
som litet. En förklaring kan vara att det finns ett begränsat antal 
röntgensjuksköterskor som arbetar med MRT eftersom det krävs erfarenhet 
och specialkompetens för att utföra MRT-undersökningar. Nästan alla MRT-
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patienten. Vissa patienter avböjde dock pausen eftersom de upplevde mycket 
smärta och därför ville genomföra undersökningen så fort som möjligt. 

Musiken som patienterna får lyssna till under undersökningen kan lindra 
oro och ångest. Patienterna använder musiken i kombination med olika 
bemästringsstrategier för att få tiden att gå fortare och ta kontroll över 
situationen. Patienterna önskade även välja vilken musik de ville lyssna på 
under undersökningen. Detta enkla hjälpmedel är viktigt för patienten och 
därför för viktigt att negligera.  
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tillsammans med handledarna och i forskargruppen. Det underbygger en 
transparens i forskningen vilket kan stärka resultatets trovärdighet. 

Förförståelsen har betydelse för tolkningen av verkligheten som sker 
utifrån vår tidigare förståelse (Ödman, 2007). Eftersom hermeneutisk 
forskning grundas på tolkning är det nödvändigt att vara medveten om sin 
förförståelse. Om den används på ett medvetet och problematiserande sätt är 
den ett redskap för att förstå forskningsresultat. Som nybörjarforskare har jag 
aktivt behövt arbeta för att bli medveten om min förförståelse. Det har inte 
alltid varit lätt att i exempelvis intervjusituationen tygla den eftersom miljön är 
bekant för mig. Det är då lätt att antaganden tar över och styr intervju och 
analys. Handledarna har haft en viktig funktion i denna process. Deras 
erfarenhet möjliggjorde identifieringen av olika situationer i vilken 
förförståelsen riskerade att påverka tolkningen på ett negativt sätt. Ett sätt att 
hantera min förförståelse under intervjuernas gång var att förbli nyfiken på det 
som framkom och därmed öppen för det oväntade. Det gjordes bland annat 
med uppföljningsfrågor som syftade till att utveckla och validera det som 
berättades av respondenterna. 

Med överförbarhet menas möjligheten att överföra forskningens resultat till 
andra grupper eller sammanhang (Polit & Beck, 2006). Målet med de flesta 
kvalitativa studier är inte att generalisera resultatet utan att berika förståelsen 
av ett forskningsområde (Polit & Beck, 2010). Forskningens resultat kan i 
huvudsak användas vid MRT-undersökningar av patienter med metastaser i 
ryggen. Vissa delar kan möjligen ge en ökad förståelse för situationer inom 
närliggande områden, t.ex. MRT-undersökningar generellt, datortomografi, 
angiografi, ultraljud eller akuta skelettundersökningar.   Ödman (2007) anser 
att forskningens resultat kan bidra med ny förståelse och att det är läsarens 
förståelse av resultatet som avgör graden av överförbarhet. 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att patienterna är motiverade att genomföra undersökningen 
trots att den kan medföra oro, ångest och otrygghet. Resultatet visar att 
röntgensjuksköterskornas perspektiv på vårdandet och deras förhållningssätt 
påverkar undersökningens utfall.  Både patienter och röntgensjuksköterskor 
upplever att det standardiserade vårdförloppet i samband med undersökningen 
behöver anpassas till patientens behov. Forskningsområdet har utforskats 
genom att i första hand undersöka patienternas upplevelser. Genom att också 
utforska röntgensjuksköterskornas uppfattningar och upplevelser är det möjligt 
att få en helhetsbild av MRT-undersökningen. På det sättet skapades en 
helhetsförståelse av hur patienter med metastaser i ryggen upplever en MRT-
undersökning.  
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röntgensjuksköterskor som arbetade på studieorterna under perioden för 
studierna har deltagit i delstudierna II och IV. Dessa studier fördjupade 
förståelsen för forskningsfenomenet sett ur röntgensjuksköterskornas 
perspektiv.  

I delstudie III genomfördes en anpassning av undersökningen (en 
intervention). Denna studie skulle även ha kunnat genomföras som en 
enkätstudie för att få fram anpassningens effekt. Det hade kunnat ge ett 
bredare resultat som också hade kunnat möjliggöra en mer generaliserbar bild 
av anpassningens effekter. Denna bild hade dessutom kunna tjäna som 
utgångspunkt för ytterligare studier av anpassningens effekter på nationell 
nivå då flera sjukhus skulle kunnat inkluderas. Det var emellertid inte möjligt 
att inkludera ett större antal deltagare vilket krävs för en sådan kvantitativ 
undersökning. 

Data till samtliga studier samlades in genom individuella semistrukturerade 
intervjuer. Datainsamlingen i delstudie IV bestod dessutom av strukturerade 
observationer av röntgensjuksköterskornas genomförande av en MRT-
undersökning. Att observera röntgensjuksköterskornas agerande i deras 
arbetsmiljö ger en fördjupad förståelse av forskningsfenomenet vilket kan 
betraktas som än styrka jämfört med att endast använda intervjuer. 

Innehållsanalys användes vid analys av delstudie I, III och IV. 
Innehållsanalys kan användas när syftet är att uppnå ökad förståelse för ett 
fenomen. Den nya kunskapen om fenomenet kan bidra till en praktisk guide 
för åtgärder (Elo & Kyngäs, 2008). Detta stämmer överens med syftet för 
respektive delstudie. Syftet med delstudie II var att undersöka 
röntgensjuksköterskans uppfattningar av vårdbehovet hos patienter med 
metastaser i ryggen i samband med en MRT- undersökning. Det föreföll som 
att fenomenografin bäst kunde besvara forskningsfrågan eftersom den 
användas för att utforska likheter och skillnader i uppfattningar av ett fenomen 
(Marton, 1981).  

En svaghet i studierna kan vara intervjuernas relativt korta längd. Trots 
korta intervjuer rymmer de dock reflektioner om det aktuella 
forskningsfenomenet. En styrka med datainsamlingen i samtliga studier är att 
alla intervjuer genomfördes direkt efter underökningen. Det gjorde att både 
patienter och röntgensjuksköterskor hade undersökningen i färskt minne.  En 
annan styrka är platsen för intervjuerna. Det har varit tyst och lugnt i rummet 
för intervjuerna. Intervjuaren har även väntat på att deltagarna ska tala färdigt 
utan att lägga ord i deras mun eller avbryta deras berättelser.  

Det har varit variation i datamaterialet. Rik data ökar trovärdigheten och 
bidrar till en bättre förståelse av hur det är att gå igenom en MRT-
undersökning samt vad som kan förbättra undersökningen. Studiernas 
trovärdighet kan förstärkas av det faktum att datainsamlingen stämmer 
överens med studiernas syfte. Trovärdigheten förstärks även av noggrannhet i 
metodbeskrivningen och av att granskning och reflektion genomfördes 
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tillsammans med handledarna och i forskargruppen. Det underbygger en 
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Resultatet visar att patienterna är motiverade att genomföra undersökningen 
trots att den kan medföra oro, ångest och otrygghet. Resultatet visar att 
röntgensjuksköterskornas perspektiv på vårdandet och deras förhållningssätt 
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längre tid. Patienterna uppskattade röntgensjuksköterskans ansträngningar att 
anpassa britsen genom att justera madrassens tjocklek och genom att använda 
olika typer av kuddar enligt patienternas önskemål. Resultatet visar att även 
mindre anpassningar kan ge förbättringar. Det minskar även patienternas 
otrygghet. Anpassningen (interventionen) som utvärderades i delstudie III 
bekräftar att anpassningen av MRT-utrustningen kan vara avgörande för 
patientens förmåga att stå ut med smärta och att därmed kunna genomföra 
undersökningen. 

Katz et al. (1994) rapporterade att känslan av oro i samband med MRT-
undersökningen kan framkallas av rädsla för vad undersökningen kan avslöja, 
vilket även resultatet av denna studie visar. Vissa deltagare rapporterade dock 
att de inte hade tänkt alls på undersökningens resultat under MRT-
undersökningen. Det överensstämmer med Törnqvist et al. (2006), att 
deltagarnas fokus var att slutföra undersökningen och inte på MRT-
undersökningens svar. Trots att det finns diskrepanser när det gäller 
bekräftelse av resultat från tidigare studier, är slutsatsen att patienternas 
personlighetsdrag kan vara en bidragande faktor. Vissa patienter tenderar att 
"oroa sig" mer än andra (Andersson, 1984; Spielberger, 1983) vilket leder till 
ytterligare oro. En annan förklaring kan vara att inte alla deltagare i denna 
studie var patienter med palliativa vårdbehov. Av den anledningen kan det 
vara möjligt att de patienter som var nydiagnostiserade skulle ha större orsak 
att oroa sig för undersökningens resultat. 

Röntgensjuksköterskornas uppfattningar av patienternas 
vårdbehov 
Röntgensjuksköterskorna hade olika utgångspunkter när de beskrev sina 
uppfattningar av patienternas vårdbehov i samband med MRT-undersökningen 
(delstudie II). Vissa röntgensjuksköterskor utgick ifrån patienten medan andra 
utgick ifrån undersökningsrutinerna.  

De röntgensjuksköterskor som beskrev vårdhandlingar utifrån patientens 
perspektiv använde sin intuition för att avgöra vad patienten behövde. Detta 
stämmer överens med resultat från tidigare forskning som beskriver att 
sjuksköterskor använder sin moraliska kompass i vårdsituationer (Hellwig, 
Yam, & DiGiulio, 2003; Josse-Eklund, Jossebo, Sandin-Bojo, Wilde-Larsson, 
& Petzall, 2014; O'Connor & Kelly, 2005). Röntgensjuksköterskorna i 
delstudie IV beskrev också att de använde sin intuition när de skulle avgöra 
vad som skulle anpassas i samband med MRT-undersökningen. Frågan som 
kan uppstå är ifall intuitionen räcker för att garantera personcentrerad vård. 
Personcentrerad vård innebär att patientens berättelse utgör själva grunden för 
vården samt att ett partnerskap måste etableras innan vårdplanen genomförs 
(Ekman et al., 2011). Detta innebär att röntgensjuksköterskans intuition har 
mindre värde ifall den inte blir bekräftad av patienten. Bekräftelsen kan endast 
åstadkommas genom dialog med den som är berörd, i detta fall patienter som 
genomgår en MRT (ibid.). 
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Patienternas upplevelser i samband med en MRT-undersökning 
Resultatet pekar på att patienternas starka önskan att överleva sjukdomen 
motiverade dem att genomgå MRT-undersökningen trots att de upplevde oro 
eller ångest inför undersökningen. Enligt vår kännedom har denna starka 
motivation inte tidigare rapporterats i annan forskning. En förklaring till 
patienternas motivation kan vara att deltagarna i studien var allvarligt sjuka. 
Överlevnadsinstinkten kan vara en faktor som skapar motivation, speciellt 
eftersom MRT- undersökningen ligger till grund för utformningen av 
patienternas smärtbehandling.  

Patienterna talade om upplevelser av oro och ångest, vilket även 
rapporteras i tidigare studier (Thorpe et al., 2008; Törnqvist et al., 2006). Ett 
specifikt fynd i denna studie är att patientens oro och ångest också påverkas av 
rädsla för att uppleva smärta under undersökningen. Detta kan bero på 
sjukdomen, vilken påverkar ryggmärgen och kotorna i ryggraden.  Det leder 
till kotkompression och/eller ryggmärgskompression, vilket ger upphov till 
smärtor, svaghet och känselstörningar (Abdi et al., 2005; Mollabashy & 
Scarborough, 2000; Shah & Salzman, 2011). 

De faktorer som kan påverka att patienternas känslor av otrygghet skiftar 
till trygghet är röntgensjuksköterskan, patienten själv och MRT-utrustningen. 
En röntgensjuksköterska kan påverka detta skifte genom att upprätta en 
vårdande relation till patienten. Det kan ske genom att anpassa information 
och kommunikation med patienten. Det kan också ske genom att anpassa 
MRT-utrustningen. Vikten av korrekt information och kommunikation med 
patienterna överensstämmer med resultatet av en tidigare studie (Törnqvist et 
al., 2006), enligt vilken patienter som upplever oro eller ångest önskar få 
detaljerad information om MRT-undersökningen.  Röntgensjuksköterskorna 
påverkade patienternas upplevelse av kontroll över situationen genom att ta 
sig tid att förse patienterna med adekvat information om MRT-
undersökningen. Det överensstämmer med resultatet av en tidigare studie 
(Finch, 2006) vilken visar att kommunikationen mellan sjuksköterska och 
patient är grunden för en professionell vårdande relation.  

Enligt konceptet för personcentrerad vård är kommunikationen mellan 
patient och vårdpersonal grunden för ett bra partnerskap. Partnerskap kan inte 
uppnås om inte patient och vårdpersonal kommunicerar med varandra. 
Partnerskap bör etableras även om det inte tycks finnas tid för det (Ekman et 
al., 2011). Enligt resultatet av denna avhandling är det inte en fråga om att inte 
ha tid utan ta tid. Att ta sig tid att etablera ett partnerskap bör betraktas som en 
investering i att skapa en vårdande relation.  

Resultatet visar att MRT-utrustningen med dess inneboende negativa 
aspekter, vilka inkluderar det trånga utrymmet in i tunneln, högt ljud och 
obekväm brits påverkar deltagarna. Det överensstämmer med tidigare studier 
(Thorpe et al., 2008; Törnqvist et al., 2006) vilka visar att de som lider av 
allvarlig ryggsmärta kan ha bekymmer med att ligga på en hård brits under en 
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sätt utan okunskap om att patienter med metastaser i ryggen kan ha 
ryggmärgskompressioner och därmed svårare att ligga på rygg. 

Anpassning av undersökningen 
Syftet med anpassningen av undersökningen (delstudie III) var att undersöka 
patienternas upplevelser av en MRT-undersökning när undersökningsrutinerna 
blev anpassade enligt resultatet från en tidigare studie (delstudie I). 

Patienterna beskrev att de behöver tid för att kunna förstå den givna 
informationen i samband med MRT-undersökningen. Behovet av adekvat 
information har beskrivits i tidigare forskning (Grey et al., 2000; Selim, 2001; 
Tornqvist, Mansson, Larsson, & Hallstrom, 2006b). Ett specifikt fynd för 
denna studie är att utöver adekvat information behöver patienterna också tid 
att förstå den givna informationen. Det kan bero på den stora mängd 
information som patienterna behöver i samband med undersökningen. För 
mycket information på en gång kan uppfattas som överväldigande av patienter 
som redan kämpar med känslor av oro och ångest. Tidigare studier har visat 
att detaljerad skriftlig information istället för muntlig bättre tillgodoser 
patientens behov av information. Vidare har denna metod fördelen att 
patienten kan bearbeta informationen hemma och i sin egen takt före MRT-
undersökningen (Bolejko et al., 2008; Tornqvist et al., 2006b). 

Patienterna beskrev också att de behövde tid att bli förberedda för 
undersökningen. Utöver detaljerad information om undersökningen behöver 
de också tid för att kommunicera med röntgensjuksköterskan om vad som 
upplevs bra eller mindre bra innan MRT-undersökningen startar. Relationen 
mellan behovet av tid och graden av patientförberedelse är beskrivet i tidigare 
studier (Hellman & Lindgren, 2014; Munn & Jordan, 2013). Detta visar att det 
är viktigt att investera tid för att kunna minimera patienternas negativa känslor 
i samband med MRT-undersökningen.  

Anpassningens resultat visar att patienterna uppskattade att bli delaktiga i 
undersökningsprocessen. Detta går hand i hand med konceptet för 
personcentrerad vård som involverar att ett partnerskap bör etableras mellan 
patient och sjukvårdspersonal (Ekman et al., 2011). Resultatet visar också att 
patienterna måste uppleva att de är inbjudna att aktivt delta i undersökningen.  
Det har också visat sig att om patienterna inte upplever en sådan inbjudan kan 
delaktigheten utebli. Anpassningen av vården i samband med MRT blir 
därmed inte optimal. Eriksson (2015b) hävdar att det finns en risk att glömma 
bort vårdandets innersta idé i dagens högteknologiska hälso- och sjukvård. Det 
är därför viktigt aktivt inbjuda patienterna att delta i vårdandet. Patienterna 
hade behov av att ligga bekvämt på britsen och uppskattade därmed att de 
gavs möjlighet att påverka vissa undersökningsrutiner. Dessa fynd stämmer 
överens med resultaten från tidigare studier (Munn & Jordan, 2011, 2013; 
Tazegul, Etcioglu, Yildiz, Yildiz, & Tuney, 2015). I anpassningen 
inkluderades erbjudandet om en kort paus i mitten av undersökningen. Detta 
önskemål beskrevs i delstudie I som att en kort paus, få lite frisk luft, dricka 
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Personcentrerad vård verkar inte stämma överens med vård baserad på 
rutiner eftersom vården ska utgå ifrån patienten som en unik person (Ekman et 
al., 2011). Rutiner relaterade till sjukvårdsarbete betraktas ofta negativt men 
det finns resultat som visar att rutinerna kan upprätthålla och förbättra 
vårdkvaliteten. Att ha kunskap om vad som ska utföras i en viss situation och 
låta denna styra kan resultera i god vård (Greenhalgh, 2008). Enligt Sveriges 
hälso- och sjukvårdslag (2017:30) skall rutiner användas för att bedriva en 
säker vård. Detta innebär att röntgensjuksköterskorna som arbetar enligt 
rutinerna agerar korrekt enligt lagen. Röntgensjuksköterskorna uttrycker att de 
arbetar på detta sätt för att inte missa något viktigt i samband med MRT-
undersökningen. Det finns däremot en nackdel med strikt följsamhet till 
rutiner eftersom det begränsar möjligheten att anpassa till patientens 
individuella behov. Personcentrerad vård, enligt Ekman et al. (2011), kan 
kombineras med bestämda rutiner eftersom det ena inte utesluter det andra. 
Rutinerna är bra att ha som stöd för att MRT-undersökningen ska bli så väl 
genomförd som möjligt utifrån syftet att möjliggöra en säker diagnos. Bilderna 
kan däremot inte hålla en god kvalitet om inte undersökningen anpassas för att 
möjliggöra för patienten att ligga stilla tills undersökningen är slutförd.  

Resultatet pekar också på att röntgensjuksköterskornas förhållningssätt i 
mötet med patienten påverkas av förståelsen av patienten och av att agera 
enligt bestämda rutiner. En aspekt som påverkas av röntgensjuksköterskans 
tillvägagångssätt är hur patienterna blir informerade om MRT-
undersökningen. Samtliga röntgensjuksköterskor uttrycker att informationen 
som patienterna får innan MRT-undersökningen börjar är avgörande för hur 
patienten upplever underökningen. Detta stämmer överens med resultaten från 
tidigare studier (Bolejko, Sarvik, Hagell, & Brinck, 2008; Finch, 2006; 
Hellman & Lindgren, 2014). Ett specifikt fynd är att röntgensjuksköterskorna 
som agerade enlig bestämda rutiner är mindre villiga att anpassa 
informationen till patienten. De anser att ―bra och utförliga‖ rutiner är 
tillräckliga för att garantera god vård. De röntgensjuksköterskor som har 
patienterna som utgångspunkt i vårdandet anser att flexibilitet i vårdandet och 
i användandet av undersökningsföreskrifter är nödvändig.  

Röntgensjuksköterskornas förhållningssätt påverkas också av deras 
kunskap om patienternas grundsjukdom (metastaser i ryggen). Att ha goda 
kunskaper om patienternas grundsjukdom påverkar röntgensjuksköterskans 
grad av empati och därmed graden av personcentrering. Detta stämmer 
överens med tidigare studier vars resultat beskriver att det finns ett samband 
mellan graden av empati och graden av vårdkvalité (McCabe, 2004; Mercer, 
Reilly, & Watt, 2002; Mercer & Reynolds, 2002; Reynolds, Scott, & Austin, 
2000). De röntgensjuksköterskor som saknar tillräckliga kunskaper om 
patientens grundsjukdom anpassar inte MRT-undersökningen till patienter 
med metastaser i ryggen. Orsaken är att dessa patienter ansågs ha samma 
behov av vård som andra patienter som genomgår en MRT-undersökning av 
ryggen. Detta behöver inte bero på ovillighet att arbeta på ett personcentrerat 
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sätt utan okunskap om att patienter med metastaser i ryggen kan ha 
ryggmärgskompressioner och därmed svårare att ligga på rygg. 
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Patienterna i delstudie I beskrev vissa aspekter av undersökningen som kan 
bli anpassade och bidra till en bekvämligare MRT-undersökning. Resultaten 
från delstudie II visade att röntgensjuksköterskorna har kunskap om vad som 
kan upplevas som lindrande av patienter med metastaser i ryggen i samband 
med en MRT-undersökning. Trots detta visar resultatet från delstudie IV att 
anpassning sker endast då genomförandet inte kräver extra tid. Vårdlidande 
uppstår när brist på tid är ett hinder för anpassning av MRT- undersökningen. 
Eriksson (1994) och Dahlberg (2002) beskriver vårdlidandet som onödigt 
lidande som måste elimineras från vården. Röntgensjuksköterskorna 
förklarade att de ändå skulle utföra anpassningarna som krävde extra tid om de 
‖kände‖ att patienten inte skulle kunna slutföra undersökningen enligt 
standardproceduren. Röntgensjuksköterskorna litade också på att patienterna 
skulle säga ifrån om de till exempel inte längre kunde ligga stilla eller tvungna 
att avbryta undersökningen.  

Resultatet från delstudie III pekar på att patienterna inte vill bli uppfattade 
som krävande och därför inte informerar personalen om sitt lidande under 
tiden som de ligger i tunneln. Enligt Dahlberg (2002) uppstår lidande när 
patienternas problem inte uppmärksammas och patienten därmed inte ges 
möjlighet att aktivt delta i sin egen hälsoprocess. Vårdlidandet uppstår alltid 
när en icke-vårdande relation förekommer. Det betyder i förhållande till 
resultatet av denna avhandling att dialogen mellan vårdare och patient uteblir. 
Dialogen anses vara en grundförutsättning vid personcentrerad vård 
(Bengtsson, 1999; Ekman et al., 2011). Bengtsson (1999) anser att ansvaret för 
vårdrelationen alltid ligger hos vårdaren. Det är således 
röntgensjuksköterskans ansvar att skapa en vårdande relation. Detta tyder på 
att det finns höga krav som röntgensjuksköterskan måste leva upp till om 
vårdandet ska upplevas som en välplanerad symfoni (Chow, 2013). Att kunna 
hantera den högteknologiska maskinen är ett ofrånkomligt krav men det finns 
ett högre krav i samband med en MRT-undersökning, nämligen att ha fokus på 
personen som ligger i maskinen. Det finns en grundregel inom MRT, 
nämligen att området som undersöks blir bäst avbildat om det ligger i 
isocentrum (tunnelns mitt). Detta stämmer även ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv, dvs. att vårdkvalitén blir bäst om personen i tunneln är i själva 
vårdandets centrum. 

Slutsatser 
Avhandlingens resultat pekar på att det är vanligt att patienterna med 
metastaser i ryggen upplever oro, ångest och ryggsmärta i samband med en 
MRT-undersökning.   Det är också vanligt att patienterna upplever sig otrygga 
eftersom de saknar kunskap om undersökningen. De är också oroliga för att 
uppleva olidlig smärta på den hårda bristen i samband med MRT-
undersökningen. Patienterna kan uppleva lindring när de får adekvat 
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lite vatten samt att slappna av kunde lindra klaustrofobi eller smärta. Eriksson 
(1987) anser att i pausen finns den skapande tystnad där patienten lyssnar till 
sin inneboende kraft. Pausen är därför en källa till återhämtning. Resultatet 
visar att för vissa var pausen ett sådant tillfälle till återhämtning men inte för 
alla. Erbjudandet om en paus togs emot på olika sätt. Det berodde på problem 
med klaustrofobi vilken upplevdes svårast när patienten förflyttas in i tunneln. 
Av den anledningen önskade de genomföra undersökningen så fort som 
möjligt för att slippa uppleva samma sak efter pausen. Andra patienter hade 
mycket ont och ville därför bli klara med undersökningen så fort som möjligt. 
En paus kunde förlänga oron för att uppleva mer smärta efter pausen. Detta 
visar tydligt vikten av att ingå ett partnerskap med patienten och därmed låta 
patienten bestämma över vilken anpassning som skall utföras (Ekman, 2014; 
Ekman et al., 2011). 

Samstämmighet mellan teori och praxis 
Syftet med delstudie IV var att undersöka röntgensjuksköterskans 
genomförande och uppfattning om en MRT-undersökning av patienter med 
metastaser i ryggen.  

På samma sätt som vid delstudie II refererade röntgensjuksköterskorna till 
sin intuition när de beskrev varför de valde att utföra eller inte utföra vissa 
handlingar i samband med MRT-undersökningen. Som tidigare nämnts, bör 
intuitionen kombineras med bekräftelse från patientens sida. Ett antagande 
som inte är bekräftat av patienten kan vara felaktig och därmed ha litet eller 
inget värde för patientens upplevelse av vården (Ekman, 2014; Ekman et al., 
2011). 

Röntgensjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att upprätthålla en 
vårdande relation med patienten. När patienten är klaustrofobisk pekar 
resultatet på att partnerskap är särskilt viktigt. En vårdrelation kan etableras 
när patienterna får tillräckligt med information om MRT undersökningen. 
Detta bidrar till att patienterna litar på röntgensjuksköterskans kompetens och 
därmed har lättare att samarbeta (Bolejko et al., 2008; Tornqvist et al., 2006b). 
Patienterna i delstudie I beskrev att den strategi som användes för att kunna 
genomgå underökningen var att förlita sig på röntgensjuksköterskans 
kompetens och överlämna sig i dennes händer. Detta innebär att det finns en 
samstämmighet mellan patienternas upplevelser och röntgensjuksköterskans 
uppfattningar av patienternas vårdbehov. 

Röntgensjuksköterskorna beskrev också att de upplevde att de saknade tid 
för att upprätthålla en god vårdande relation med patienterna. Det finns 
däremot resultat från tidigare forskning som pekar på att det är möjligt att 
uppnå en god vårdrelation med patienten även vid en kort konventionell 
röntgenundersökning (Brask & Birkelund). Det kan därför antas att en bra 
vårdrelation kan åstadkommas även vid en MRT-undersökning som enligt 
Westbrook et al. (2005) är betydligt längre än en konventionell 
röntgenundersökning.  
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anpassning kan orsaka försämrad bildkvalitet som hindrar rätt diagnostisering. 
I sämsta fall kan brist på anpassning orsaka att patienterna avbryter 
undersökningen och därmed inte kan få en adekvat medicinsk bedömning och 
behandling. Ett sätt att åtgärda detta kan vara att anpassa tiden som planeras i 
samband med undersökningen. Personalen som bokar dessa patienter bör ha 
kunskap om vilket krav denna undersökning ställer på denna patientgrupp. 

Ett sätt att minska patienternas oro och ångest i samband med 
underökningen är att se till att de är rätt informerade om hur undersökningen 
går till. Det är också viktigt att patienterna får verktyg för att hantera 
upplevelser av oro, ångest, klaustrofobi eller smärta i samband med 
undersökningen. Patienterna har möjlighet att läsa på internet om de flesta 
undersökningar. Informationen skulle kunna utökas med en film om hur 
undersökningen går till och med tips om strategier som kan lindra patienternas 
negativa upplevelser. Informationen till patienterna kan även kompletteras 
med en presentation som ges på väntrumsskärmarna. När patienterna väntar i 
väntrummen kan de läsa på skärmarna om hur de kan agera ifall de upplever 
klaustrofobi, oro, ångest eller smärta. På det sättet kan patienterna bli mer 
förberedda på vad som ska hända i samband med undersökningen och 
eventuellt ha verktyg för att hantera negativa upplevelser. Informationen via 
väntrumskärmarna kan också bidra till att röntgensjuksköterskorna är mer 
effektiva i samband med sin information till patienterna. Patienterna vet då 
mer om undersökningen och kan därmed ställa adekvata frågor till 
vårdpersonalen.  
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information i samband med undersökningen. Lindring kan också upplevas när 
MRT -undersökningen och utrustningen anpassas efter patientens behov. 

Röntgensjuksköterskorna som undersöker dessa patienter använder olika 
strategier för att lindra patienternas lidande. Strategierna är grundade på 
kännedomen om hur patienterna brukar uppleva undersökningen.   När fokus 
läggs på bestämda rutiner sker anpassningen inte alltid i den grad som är 
möjlig. Patienterna är beroende av anpassning för att genomföra 
undersökningen. En bättre anpassning uppnås när röntgensjuksköterskorna 
arbetar på ett personcentrerat sätt. För att uppnå personcentrering krävs att en 
vårdande relation etableras. Den vårdande relationen underlättar för patienten 
och bjuder in till dialog och delaktighet. Patientberättelsen inspirerar till 
kreativitet för att lindra patientens lidande. På detta sätt behöver inte 
röntgensjuksköterskan anta vad som är bäst för patienten.  
 
 Ett hinder för personcentrering är tidsbristen som röntgensjuksköterskan 
ibland kan uppleva. Tidsbrist kan orsaka stress hos röntgensjuksköterskan och 
detta åtgärdas på bekostnad av minimerad dialog med patienten eller uteblivna 
anpassningar.  Patienterna behöver tid för att kunna ta emot och förstå 
informationen i samband med undersökningen. Det kan även vara svårt att ta 
emot och förstå informationen när patienterna upplever oro inför 
undersökningen. Tid är därför nödvändigt att investera i kommunikationen 
med patienten.   Som nämnts tidigare är patientberättelsen viktig för 
anpassningen av MRT-undersökningen och därmed viktig för 
personcentrering. Eriksson (2015a) hävdar att vårdlidande orsakas när vården 
uteblir. Därför kan det anses att onödigt vårdlidande uppstår när 
röntgensjuksköterskan baserar vården på antagande istället för att utgå från 
patienten.  

Kliniska implikationer 
Avhandlingens resultat markerar att det är viktigt att röntgensjuksköterskor 
arbetar på ett personcentrerat sätt i samband med en MRT-undersökning av 
patienter med metastaser i ryggen. Resultatet är avsett att användas som stöd 
och inspiration i det dagliga arbetet. Att lyssna på patienterna i samband med 
undersökningen är viktigt eftersom vård som enbart baseras på intuition och 
antagande inte är förenligt med personcentrerad vård. 

Det har visat sig att röntgensjuksköterskornas attityd till patienterna 
påverkas av deras förståelse av patienternas grundsjukdom. Ett sätt att hålla 
sig á jour med den senaste forskningen inom röntgenområdet är genom fortsatt 
utbildning. Det är därför viktigt att ledningen för röntgenkliniken stödjer 
personalens lärande genom att planera tid för utbildning och utveckling. 

Brist på tid kan vara en stressfaktor i röntgensjuksköterskornas arbete som 
kan påverka anpassningen av en MRT-undersökning negativt. Utebliven 
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The specific aims were as follows: 
I To explore the experience of an MRI examination by patients with 

neoplasm metastasis in the spine. 
 

II To describe radiographers’ perceptions of caring for patients with 
spinal metastasis during an MRI. 
 

III To explore how MRI is experienced by patients with spinal 
metastasis when adjustments to the examination procedures have 
been made based on the findings of a previous study (Study I). 
 

IV To explore how the radiographers performed and perceived a MRI 
examination for patients with spinal metastasis. 
 

 
Methods 

All studies in the thesis had qualitative designs based on: 
 interviews with patients who have suspected or diagnosed neoplasm 

metastasis in the spine (study I and III), 
 interviews with radiographers (study II and IV), 
 observations of the radiographers’ work (study IV). 

In the first study, twelve participants who underwent an MRI examination 
were interviewed about their experience of going through the MRI scan. The 
participants consisted of six men and six women, aged 48 to 80 years with a 
mean age of 66 years.  The collected data were analyzed by means of a 
content analysis inspired by Graneheim and Lundman (2004). 

In the second study, a phenomenographic qualitative design was chosen to 
describe radiographers’ perceptions of care when patients with spinal 
metastasis undergo an MRI. Ten radiographers from two hospitals in south-
eastern Sweden were interviewed about their perceptions of caring for patients 
with spinal metastasis undergoing an MRI examination. Nine participants 
were female and one was male, their ages ranged from 37 to 59 years. Their 
experience of working with MRI varied between two to 14 years. The 
collected data were analyzed according to a phenomenographic  process 
inspired by Dahlgren and Fallsberg (1991). 

In the third study, eleven patients with spinal metastasis who underwent an 
MRI examination were interviewed after an MRI examination, which was 
based on an intervention designed in accordance with the findings of previous 
research (study I). The participants consisted of five men and six women, aged 
47 to 86 years with a mean age of 67.5 years.  The analysis approach for this 
study was qualitative deductive-inductive content analysis inspired by Elo and 
Kyngäs (2008). 
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English summary 

Background 

Magnetic resonance imaging (MRI) is an important medical technology, 
which is considered to be the first choice of examination method when 
diagnosing and evaluating tumors and metastases. An MRI of the spine 
usually lasts between 20-90 minutes and during the scanning a hammering 
noise is produced by the MRI scanner.  Patients who have experienced MRI 
have expressed feelings, such as ―being buried alive‖, ―disorientated‖, 
―abandoned‖ and of ―being in another world‖. Patients with spinal metastasis 
often experience severe pain due to spinal cord compression that has a 
tendency to increase gradually during the progress of the disease. It is 
common that patients impulsively abort the examination due adverse feelings 
or pain.  As a consequence of the pain the patients are likely to move, which 
this will generate motion artifacts. These decrease the quality of the images 
possibly leading to the need for the examination to be repeated. It is important 
for the planning of appropriate treatments that a correct MRI is performed, and 
thus a premature aborting of the examination as well as poor image quality are 
serious issues. It is therefore highly significant to gain knowledge about the 
experiences of this group of patients in order to ensure high quality nursing 
care. Furthermore it is important to explore in which ways radiographers 
perform a MRI examination for patients with spinal metastasis as well as how 
they perceive the work they perform. 

 
Overall and specific aims 

The overall aim was to explore how patients with spinal metastases experience 
a magnetic resonance imaging examination (MRI). Furthermore, the purpose 
was to investigate the radiographers’ perception of the patient’s care needs and 
what measures can be taken to relieve the suffering associated with an MRI 
examination. 
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Time was described as an important component that affected the need for 
being prepared as well as the degree of personalization of the examination.  

The radiographers observed and interviewed about their performed work 
(Study IV) reported that they use their intuition as a moral compass when they 
decide what, when and how to adjust the different aspects of the MRI 
examination. They spoke of a shortage of time possibly affecting the extent of 
the adjustments that can be made as well as the establishment of a caring 
relationship with the patient. The shortage of time could be the explanation of 
why the most radiographers adjusted the MRI settings that were easy to alter, 
while those that needed more time to be altered were not performed at all. 

 
Conclusion 

This thesis shows that most patients usually experience feelings of worry and 
anxiety during an MRI. Patients’ feelings tend to fluctuate between a sense of 
insecurity and one of security. However, the patients may feel a greater sense 
of security when they receive accurate information before and during the 
examination. Patients need time to perceive and process the given information 
in conjunction with MRI examination. The time is an important component 
that may affect the need for being prepared for the MRI examination as well 
as the degree of personalization of the examination. Patients want to influence 
their own care and they want to be seen as unique persons. The 
personalization and adjustments of the examination routines need to be 
performed in agreement with the patient.  

The radiographers' caring perspective and approach go hand in hand with 
the degree of personalized care during an MRI. The differences in these 
findings concern the starting point of the care which was either based on the 
patient’s view or on the examination procedures. The radiographers should not 
only use their intuition as the foundation for their care. Their assumptions 
about the care needs of the patients should be avoided. The caring actions 
should instead be performed in collaboration with the patients. The patients 
should be encouraged to express themselves and thus facilitate the 
establishment of a caring relationship between the radiographer and the 
patient. 
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In the fourth study, ten radiographers from two hospitals in south-eastern 
Sweden (five from each hospital) where observed when performing a MRI 
examination of patients with spinal metastasis, and after each observation the 
radiographer was interviewed. Nine of the radiographers included in the study 
were female and one was male, and their ages ranged from 26-65 years. Their 
experience of working with MRI varied between two to 28 years. The data 
analysis was performed with two methods: qualitative content analysis for the 
analysis of the interviews, and a quantitative statistical analysis for the data 
gathered during the participant observations. 
 
Results 

Patients’ experience of an MRI examination (Study I) can be summarized in 
four distinct themes. These are: "motivation", "worry and anxiety", 
"insecurity" and "security". The patients were highly motivated to have the 
MRI examination, although most of them did experience some degree of 
worry or anxiety. The level and nature of the reported feelings of worry and 
anxiety varied between participants. Patients perceived the MRI examination 
in terms of being unpleasant, uncomfortable, or in terms of the fear of what 
the result may show. They felt that they were abandoned, were threatened by 
the narrow space in the bore of the magnet, and felt as though they were 
choking or they could not get sufficient air. The participants with severe cases 
of spinal metastasis worried greatly about the sensation of pain that they could 
experience when they had to lie still on their backs for the duration of the 
examination. Patients reported that the radiographer’s attitude toward the 
patients affected the feelings of insecurity or security that they experienced 
during the examination. The MRI equipment was described as uncomfortable. 
A more comfortable bed, arranged by using a thicker mattress or by using 
different paddings that the patient could have under their knees, back, arms, or 
head, was also reported as alleviating the experience of insecurity. 

The radiographers’ perceptions of caring for patients with spinal metastasis 
during an MRI (Study II) were influenced by their caring perspective and their 
approach towards what they consider to be essential in the care of patients 
with spinal metastasis.  Some radiographers based their care with the patient in 
focus, while others based it on the procedures for the examination. 
Furthermore, the findings showed that there was a strong connection between 
the radiographers’ care approach and preparedness to personalize the care.  

Patients’ experience of an MRI examination developed according to 
previous research (Study III) showed that adjustments to the examination 
often were perceived as beneficial. However, the patients needed to be 
involved in the decisions that influenced their own care. Patients talked of 
being helped by being able to get a short break in the middle of the 
examination. The break was never longer than a few minutes and in some 
cases the break was described as crucial for not aborting the examination.  
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Nu är det snart sex år sedan jag började min forskarutbildning och jag är så 
tacksam över att jag har fått möjligheten att forska inom ett ämne jag anser är 
viktigt. Arbetet med avhandlingen har hjälpt mig att få en djupare förståelse 
för de patienter som genomgår en MRT- undersökning och samtidigt har jag 
kommit underfund med att det finns så mycket mer som jag inte vet. Jag vill 
uttrycka min tacksamhet till alla er som på något sätt har varit involverade i 
detta arbete och som har funnits med mig under min doktorandresa- utan er 
hade denna avhandling inte blivit till. 

 
Först och främst vill jag tacka alla patienter som deltagit i studierna. Jag vet att 
ni kämpade hårt med smärtan orsakad av sjukdomen och ändå har ni valt att 
dela med er av era upplevelser i samband med MRT-undersökningen.  Jag vet 
att en del av er inte är kvar bland oss nu. Jag är så tacksam för att ni valde att 
bidra med information som kan komma att underlätta för andra patienter som i 
framtiden ska genomgå samma undersökning som ni gjorde. 
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Växjö. Utan er skulle jag inte haft lätt att rekrytera deltagare till studierna. 
 
Ett varmt tack till mina handledare, Åsa, Erna och Mikael! Kan inte med ord 
uttrycka min tacksamhet över ert engagemang och det stöd som jag har fått 
under alla dessa år. Tack för att ni uppmuntrade mig när studierna upplevdes 
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Is the examination conducted with the focus on the patient? 

The patient expresses his/hers wishes yes 

no 

The radiographer listens to the  patient’s story 
 

yes 

no 

The patient is asked about his/hers opinion /feelings 
 

yes 

no 

The  patient is rushed through the examination 
  

yes 

no 

The patient is forced to act against his/hers will yes 

no 

The patient is treated with respect yes 

no 

Time is allocated according to what is needed for the patient yes 

no 

Is there an impression of an established connection between radiographer and patient? 

Eye contact is observed yes 

no 

The tone of the conversation feels relaxed yes 

no 

Jokes and laughs are a part of the conversation yes 

no 
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gs
 

The radiographer adjusts the MRI settings  prior to the examination 

A thicker mattress is offered yes 

no 

Pillow  under the knees is offered yes 

no 

Paddings  are used yes 

no 

Blanket is offered yes 

no 

Change of  the standard positioning  on the table is offered yes 

no 

The break 

A break is taken during the MRI yes 

no 

the break is offered but the patient 
declined 
the break is  not offered to the patient 

Choice of music during MRI 

Radiographer informs the patient about the possibility of choosing preferred music  
during the MRI 

yes 

no 

the music choice is  granted 

the chosen music was not available 
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Given information 
 

Given information about examination is concise 

given in a standard manner 

adjusted according to the patient’s 
questions 

The patient is asked if the given information has been understood yes 

no 

The patient says that the received information has been understood yes 

no 

Radiographer has the ability to  “read“ the situation in order to answer  unasked questions 
 

The radiographer pays attention to what the patient is saying. yes 

no 

The radiographer pays attention to the patient’s body language. yes 

no 

Radiographer’s questions  are asked in an interrogative manner 

in an explorative  manner 

The patient gives the appearance of being  ready for the examination 
 

The patient  is asked if he/she is ready  to begin the examination yes 

no 

The patient says that he/she is ready to begin the examination yes 

no 

The patient  is eager to begin the examination yes 

no 

Communication during MRI 
 

The radiographer communicates with the patient during  the MRI after every acquisition (image) 
 
sometimes 
 
when the patient is attracting attention 
(buzzer)  
 
only if the patient is attracting 
attention (buzzer)  
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