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1.0 Introduktion 
På Radiologisk Afdeling i Diagnostisk Center udføres der årligt ca. 90.000 undersøgelser fordelt 

på forskellige modaliteter, hvoraf 11.000 er MR undersøgelseri. Personalet oplever jævnligt, at 

patienter er ængstelige eller har klaustrofobi i forbindelse med MR undersøgelsen. De er oftest 

nød til at aflyse MR undersøgelsen, idet patienten ikke er i stand til at gennemføre 

undersøgelsen. Litteratur studier viser også, at 5-10,6 % af de mennesker, som blev screenet 

før en MR, havde klaustrofobi. Derudover havde 7 % af patienterne uidentificeret klaustrofobi 

og måtte stoppe skanningen før tid. 30 % af patienterne beskrev et mindre ubehag ved at 

være nødt til at ligge i et indelukket rum i lang tid1.  

I litteraturen beskrives at patienter også er ængstelige for andre billeddiagnostiske 

undersøgelser, såsom CT.2  

I dag informeres patienterne både skriftligt og mundligt i forbindelse med deres undersøgelse. 

Ved at kombinere skriftlig og mundlig kommunikation øges informationernes 

gennemslagskraft. Generelt set er patienterne positive over for skriftlig information, og studier 

viser, at patienter, der har modtaget skriftlig information, har større viden og er mere tilfredse 

end dem, der ikke har modtaget skriftlig information3.  

Studier viser også, at en kombination af skriftligt materiale og videofilm, har en positiv effekt 

på informationsdelen og kan bidrage til, at patienterne er bedre informeret og udvikler en 

større forståelse for deres sygdom og behandling4. Andre studier viser også at audio visuel 

formidling af information kan bidrage til, at patienter er mindre ængstelige i forhold til 

billeddiagnostiske undersøgelser5.  

I 2013 blev udvikling af informationsfilm sat i gang med det formål at undersøge, hvorvidt en 

audiovisuel (video) formidling kan bidrage til at reducere patienters nervøsitet i forbindelse 

med en billeddiagnostisk undersøgelse. At formidle noget med billeder/video kan ofte forklare 

mere end tekst alene, ligesom det at supplere med visuel formidling kan inkludere de 

patienter, der ikke er tekstligt orienterede og/eller som har læseudfordringer.  

Den tekniske del af filmene blev udarbejdet af Fakta film i samarbejde med personalet på 

Radiologisk Afdelingen. Indholdet i filmene er lavet i samarbejde med Fakta film, 

Kommunikationsafdeling i Hospitalsenhed Midt og koordinerende specialister i afdelingen. 

Filmene er tilgængelige på You-Tube, og det forventes, at alle patienter i løbet af 2015 får et 

link af filmene med deres elektroniske indkaldelsesbreve.  

Filmene er udarbejdet til patienter, som skal gennemgå en billeddiagnostisk undersøgelse på 

Radiologisk Afdeling. Filmene er målrettet voksne brugere/patienter, da disse udgør den 

                                                           

1 Fishbain D, Goldberg M, Labbé E, Zacher D, Steel-Rosomoff R, Rosomoff H. MR imaging as a trigger for persistent claustrophobia. 1989 

Mar;152(3):653.  

2 Heyer CM, Thüring J, Lemburg SP, Kreddig N, Hasenbring M, Dohna M, Nicolas V. Anxiety of patients undergoing CT imaging-an underestimated 

problem? Acad Radiol. 2015 Jan;22(1):105-12. doi: 10.1016/j.acra.2014.07.014. Epub 2014 Sep 16.  
3 Ley P. Communicating with patients. Improving communication, satisfaction and compliance. London: Croom Helm; 1988. P. 112-24. 
4 Weston J, , Downes J:( 1997): Evaluating the benefits of a patient information video during the informed consent process.. 
5 C Hutchison C Cowan T McMahon and J Paul (2007): A randomised controlled study of an audiovisual patient information intervention on informed 
consent and recruitment to cancer clinical trials. British Journal of Cancer (2007) 97, 705–711. Published online 11 September 2007. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heyer%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25239843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Th%C3%BCring%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25239843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lemburg%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25239843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kreddig%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25239843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasenbring%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25239843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dohna%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25239843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicolas%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25239843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25239843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weston%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9104380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Downes%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9104380
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primære målgruppe af patienter på Radiologisk Afdeling. Filmene er produceret på Radiologisk 

Afdeling Silkeborg og personalet er medvirkende i filmene. Der er produceret i alt 4 film – 1 

svarende per modalitet – henholdsvis CT (computer tomografi), MR (Magnetisk resonans), 

Konventionel røntgen og Ultralyd skanning.  

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-

og-centre/diagnostisk-center/afsnit-ambulatorier-klinikker/radiologisk-

afsnit/undersogelser/mr-scanning/.  

Filmene indeholder visuelle informationer samt en kort og generel fortælling omkring en 

billeddiagnostisk undersøgelse. I forbindelse med f.eks MR skanning fortælles og vises, 

hvordan det er at udføre en MR skanning af nakken, forholdsregler ift. skanningen samt 

procedure for svar på undersøgelsen. De andre film indeholder en beskrivelse af det, at udføre 

en CT skanning, blive ultralydsskannet samt foretage en røntgen undersøgelse. Via filmen får 

man et indblik i afdelingens rammer samt et indtryk af undersøgelsen fra undersøgelses start 

til undersøgelsesslut.  

Denne rapport indeholder en evaluering af informationsfilmene op bygger på spørgeskema og 

kvalitative interviews med patienter.  

 

  

2.0 Formål  
Formålet med denne evaluering er, at undersøge hvorvidt informationsfilmene bidrager til, at 

patienterne bliver mere trygge, når de skal igennem en billeddiagnostik undersøgelse. For at 

opnå viden omkring patienternes nervøsitet i forbindelse med undersøgelsen benyttes både 

spørgeskemaer samt semistrukturerede interviews.  

Spørgeskemaerne benyttes som et kvantitativt redskab med henblik på at måle patientenes 

nervøsitet før og efter patienten ser filmen. Der måles på graden af nervøsitet før og efter 

filmen med henblik på at måle, om filmen gør en forskel i patienternes nervøsitet.   

De kvalitative interviews benyttes til at afdækkes patienterne oplevelse af undersøgelsen samt 

nervøsitet på stuen. I interviewene bliver der også spurgt til mangler og forbedringer generelt, 

men også i forhold til kommentarer til filmens indhold. Det sidstnævnte med henblik på læring 

og forbedringer i vores kommunikation med patienterne i afdelingen.    
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3.0 Metode  
Der tages kontakt til patienten i venteværelset og spørges om patienten ønsker at deltage til 

undersøgelsen (bilag 1). Det drejer sig om udvalgte patienter, som møder op til en 

billeddiagnostisk undersøgelse. Patienterne er ikke orienteret på forhånd, men jeg tager 

kontakt til dem i venteværelset. Forinden jeg har screenet Røntgen Informations Systemet for 

patienter, som kommer til forskellige modaliteter, deres alder, samt hvorvidt de har fået udført 

en lignende undersøgelse tidligere. Jeg præsenterer mig for patienten med navn og titel og 

fortæller om årsagen til henvendelsen. Jeg spørger patienten, om han/hun tidligere har fået 

foretaget en lignende undersøgelse og beder om patientens accept til undersøgelsen, der både 

dækker spørgeskema og interview.  

3.1 Metode: spørgeskema og interviews 

I spørgeskemaundersøgelsen er der udarbejdet spørgsmål, og der benyttes Visuel Analog 

Skala (VAS), som måleredskab for patienternes nervøsitet både i forhold til den undersøgelse, 

som de skal igennem, men også i forhold til svaret på undersøgelsen.  Patienterne udfylder to 

spørgeskemaer. Det ene spørgeskema udfyldes inden patienten ser filmen og før  

undersøgelsen (bilag 2), mens det andet spørgeskema udfyldes efter, patienten ser filmen og 

før undersøgelsen (bilag 3).  

Der er følgende kriterier i forhold til spørgeskemaet og interviews:   
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Køn  

10 kvinder og 6 mand  

Det er udvalgt, kvinder og mænd som skulle deltage i en bestemt 

undersøgelse og som levede op til inklusionskriteriet. Deltagerne blev 

screenet i Røntgen Informations Systemet og blev kontaktet i 

venteværelset på Radiologisk Afdeling.  

Aldersgruppe  

20-40 år  

Det er sket en afvigelse i forhold til aldersgruppen, da det tidligere blev 

udvalgt en population i aldersgruppen 40-60 år. Det var ikke muligt at 

finde patienter i aldersgruppen mellem 40-60 år, som ikke havde 

gennemført en røntgen- eller ultralydsundersøgelse inden for projektets 

tidsramme. For at undersøge hvilket betydning filmene havde for 

patienterne, udvælges derfor patienter i aldersgruppen mellem 20-40 år.  

Inklusions- og  

eksklusionskriterier  

Inklusionskriteriet er patienter som er i aldersgruppen 20-40 år, som skal 

have foretaget en billeddiagnostisk undersøgelse.  

Eksklusionskriteriet er, at patienten har fået foretaget en tilsvarende 

billeddiagnostisk undersøgelse.  

Analyse af 

spørgeskema og 

interviews  

Data på spørgeskemaer føres i et separat ark, hvor der tælles på antal 

svar og afkrydsninger af VAS skalaen. Der undersøges mønstre, antal – 

og der sammenlignes ud fra hver enkelt modalitet.  

 

Det benyttes en semistruktureret interviewguide og der tages noter 

undervejs. Data på interviews blev renskrevet og gemt. Det blev 

gennemlæst for mønstre og tendenser samt afvigelser både samlet men 

også ud fra hver modalitet.   

   

Dataopbevaring  Samtlige spørgeskemaer opbevares i et låst skab på kontoret. Der 

fremgår ingen personlige oplysninger på spørgeskemaet. Der noteres 

accessionsnumre på skemaerne, som er et identifikationsnummer i 

Røntgen Informations Systemet.  

Interviewene opbevares elektronisk og de kodes med en 

accessionsnummerii.   

Rammer  Der reserveres et kontor/rum til udfyldelse af spørgeskemaet, visning af 

film og interviews. Der tages noter undervejs.  

Etiske overvejelser  Samtlige patienter blev informeret om formål, indhold og i hvilket 

sammenhæng studiet skal bruges til. Patienterne blev informeret om at 

deltagelse er frivillig. Desuden blev patienterne informeret om at data er 

fortrolig og anonymiseret. Af hensyn til anonymitet nævnes patienternes 

navne ikke.   

 

Begrænsning 

Der er udvalgt i alt 16 patienter (4 svarende for modalitet), da det 

vurderes som et tilstrækkeligt antal patienter til dataindsamling.  
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3.2 Semistruktureret interviews med patienter 

Efter at patienterne har fået foretaget undersøgelsen, bliver patienterne interviewet.   

Der benyttes følgende guide til interviews:  

 

Interview guide til semistruktureret interview 

 

 

2.1 Formål: 

At udvikle informationsfilm, der kan informere patienter før CT scanning, røntge 

 

 

4.0 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 

4.1 Nervøsitet i forhold til undersøgelsen inden og efter patienten ser filmen 

Patienterne blev spurgt om de havde søgt informationer omkring undersøgelsen, og der var 

ingen, som havde opsøgt information omkring den forestående undersøgelse. I den 

nedenstående figur (figur 1) vises resultaterne for scoring på VAS skalaen, inden patienten ser 

filmen.  

VAS skala – hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet 

     0     1       2      3      4      5      6      7      8      9    10 

                                            

5 pt.  3 pt.  1 pt.  1 pt.  2 pt.  3 pt.  1 pt.  0 pt.  0 pt.  0 pt.  0 pt.  

Antal patienter                                Figur 1. Nervøsitet inden patienten ser filmen 

 

 

Målingerne efter at patienterne ser filmen ses på figur nr. 2.  

 

 

 

1. Hvordan oplevede du undersøgelsen? 

2. Hvilken betydning havde det, at du fik set filmen inden 

undersøgelsen?  

3. Hvordan havde du det med at ligge i skanneren? 

4. Hvordan havde du det med larm og antennerne? 

5. Føler du, at du blev lyttet til i løbet af undersøgelsen? 

6. Hvad savnede du i løbet af undersøgelsen? 

7. Har du behov for at opsøge mere viden omkring 

skanning/undersøgelsen? Hvad skulle det være? 
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VAS skala, hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet  

     0     1       2      3      4      5      6      7      8      9    10 

Antal patienter                               Figur 2. Nervøsitet efter at patienten ser filmen.  

 

 

I den nedenstående tabel vises en sammenligning af resultater for nervøsitet for 

undersøgelsen før og efter patienten ser filmen.  

 

Figur 3. Patienternes nervøsitet for undersøgelsen.  

Derudover er der valgt at beregne på gennemsnitsværdier i forhold til nervøsitet med 

udgangspunkt i de forskellige modaliteter for at give et billede af, om der er forskel på graden 

af nervøsitet i forhold til undersøgelsen.   

I det nedenstående billede vises der gennemsnitsværdier i forhold til patienternes nervøsitet 

set ud fra hver enkelt modalitet.  

  

   Figur 4. Gennemsnitsværdier i forhold til nervøsitet for undersøgelsen. 

0
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4

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
n

ta
l p

t 
  

VAS skala - 0 er ingen nevøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet 

Nervøsitet for undersøgelsen 

Patienternes nervøsitet
før pt. ser filmen

Patienternes nervøsitet
efter pt. ser filmen

5 pt.  4 pt.  1 pt.  2 pt.  2 pt.  0 pt.  2 pt.  0 pt.  0 pt.  0 pt.  0 pt.  

Gennemsnitsværdi 

af nervøsitet for 

undersøgelsen 

CT MR UL Røntgen Samlet  

(N=16) 

Nervøsitet for 

undersøgelsen 

(før pt. ser filmen) 

3,5 1,7 0,5 1,7 1,4 

Nervøsitet for 

undersøgelsen 

(efter at pt. har 

set filmen) 

4,0 3,2 0,2 2,7 1,4 
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På baggrund af resultaterne i Figur 3 & 4 tyder det på, at det ikke er forskel i patienternes 

nervøsitet i forhold til undersøgelsen – før og efter patienten ser filmen. Desuden er der en 

tendens til stigning i nervøsitet efter, at patienten ser filmen.   

 

4.2 Nervøsitet i forhold til svaret for undersøgelsen både inden og efter patienten ser filmen 

Ud over at måle nervøsiteten for undersøgelsen, måles der også nervøsitet for svaret for 

undersøgelsen. Nervøsiteten måles både før og efter patienten ser filmen.  

Der er følgende resultater i forhold til nervøsiteten for svaret før patienten ser filmen:  

VAS skala, hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet  

     0     1       2      3      4      5      6      7      8      9    10 

Antal patienter                  Figur 5. Nervøsitet for svaret inden patienten ser filmen.   

 

Desuden er der følgende resultater i forhold til nervøsiteten for svaret efter patienten ser 

filmen:  

 

VAS skala, hvor 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige nervøsitet  

     0     1       2      3      4      5      6      7      8      9    10 

Antal patienter            Figur 6. Nervøsitet for svaret efter at patienten ser filmen.   

 

På baggrund af ovenstående, ses der også en bred variation i scoring iblandt patienterne.  

Nedenstående er en grafisk fremstilling af resultaterne, ift. patienternes nervøsitet før og efter 

patienten ser filmen:  

 

2 pt.  1 pt.  2 pt.  2 pt.  0 pt.  1 pt.  3 pt.  1 pt.  2 pt.  0 pt.  2 pt.  

2 pt.  1 pt.  2 pt.  2 pt.  0 pt.  2 pt.  2 pt.  1 pt.  2 pt.  0 pt.  2 pt.  
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Figur 7. Nervøsitet før og efter patienten ser filmen 

 

Det er ligeledes valgt at lave en gennemsnitsberegning af patienternes nervøsitet i forhold til 

svaret som er fordelt på modalitet.  

Nedenstående tabel viser graden af nervøsitet i forhold til svaret for undersøgelses med 

udgangspunkt i billeddiagnostiske modaliteter.  

 

Gennemsnitsværdi 

for nervøsitet for 

svaret 

CT MR UL RTG Samlet  

(N=16) 

Nervøsitet for svaret 

(før pt. ser filmen) 

         5,0 6,0           4,2 3,2 4,8 

Nervøsitet for svaret 

(efter at pt. ser 

filmen) 

         5,0 5,9          4,2 3,7 4,7 

Figur 8. Gennemsnitsværdier i forhold til svar 

På baggrund af ovenstående tyder det på, at der er en lille reduktion af patientens nervøsitet i 

forhold til svaret, efter at patienten ser filmen.  

4.3 Delkonklusion 

Nervøsiteten for undersøgelsen er uændret både før og efter at patienten ser filmen. 

Nervøsiteten for svaret for undersøgelsen falder en smule efter, at patienten ser filmen.  

Patienterne er mere nervøse for svaret for undersøgelsen, end selve det at få foretaget en 

billeddiagnostisk undersøgelse.  

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
n

ta
l p

t.
  

VAS skala - 0 er ingen nervøsitet og 10 værst tænkelige 
nervøsitet  

Nervøsitet for svaret  

Nervøsitet for svaret -
før pt. ser filmen

Nervøsitet for svaret -
efter at patienten ser
filmen
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Figur 9. Gennemsnitsværdier på nervøsitet for svaret samt undersøgelsen.   

5.0 Resultaterne fra interviews med patienterne  
I det nedenstående beskrives en opsummering af interviewene med patienterne fordelt på 

modaliteterne.  

 Hvordan oplevede du undersøgelsen? 

Røntgen 

undersøgelse  

Ultralyd 

undersøgelser  

CT undersøgelser  MR undersøgelser  

Alle 4 patienter giver 

udtryk for, at det var 

en positiv oplevelse 

at få foretaget 

undersøgelsen.  

Patienterne siger, at 

det var en god 

oplevelse, og de var 

lettede over, at de fik 

svar med det samme.  

Patienterne siger, at 

de havde en ok 

oplevelse af 

undersøgelsen på 

stuen. En af 

patienterne fortæller, 

at han var meget 

nervøs for 

undersøgelsen, og 

slet ikke var 

forberedt på 

undersøgelsen.  

Generelt synes 

patienterne, at det 

var en ok oplevelse. 

En af patienterne 

synes, at det var 

hårdt at holde 

bolden, og en anden 

patient synes, at det 

var hårdt at ligge i 

skanneren. Alle 

patienter er 

overraskede over 

skannerens høje 

lyd/larm.  

 

Hvilken betydning havde det, at du havde set filmen inden undersøgelsen? 

Røntgen 

undersøgelse 

Ultralyd 

undersøgelser  

CT undersøgelser  MR undersøgelser  

Patienterne 

tilkendegiver, at de 

blev mere afslappet 

efter, at de havde set 

filmen.  

Patienterne oplever, 

at de havde mere 

forståelse for og 

viden om UL 

undersøgelsen.  

3 af patienterne 

siger, at de følte sig 

bedre forberedte til 

undersøgelsen, mens 

den ene patient siger, 

Alle 4 patienter 

fortæller, at de følte 

sig bedre forberedte 

til undersøgelsen og 

blev mere afslappet 

Nervøsitet for undersøgelsen  inden 
patienten ser  filmen. 

1,4 

Nervøsitet for svaret inden 
patienten ser filmen 

4,8 

Nervøsitet for undersøgelsen efter 
at patienten ser filmen   

1,4 

Nervøsitet for svaret efter at  
patienten ser filmen   

4,7 

Gennemsnitsværdier på 
nervøsitet  fra en skala 0-10. 

(N=16)  
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at hun følte sig mere 

tryg inden 

undersøgelsen.  

omring skanningen.  

 

Hvordan havde du med at ligge i skanneren? (CT og MR) 

CT undersøgelser  MR undersøgelser  

Patienterne havde det ok med at ligge i 

skanneren. Den ene patient fortæller, at han 

havde svært at holde på urinen, og undrede 

sig over det gule laserlys, når man skulle 

igennem skanneren. Patienterne fortæller, at 

de kunne mærke varmefornemmelsen og 

smagen af kontrasten. En enkelt patient 

efterspøger adgang til egne CT billeder. Mens 

en anden patient fortæller, at 

testikelbeskytteren ikke var særlig behagelig.  

Patienterne synes, at det var rart med musik 

og høretelefoner. En af patienterne fortæller, 

at det var hårdt at ligge i skanneren. En af 

patienterne synes, at det var hårdt at holde 

bolden i hånden. Den anden patient fortæller, 

at det gjorde ondt i skulderen at skulle ligge i 

en bestemt stilling. En anden patient 

fortæller, at antennen blev lidt varm 

undervejs.   

 

 

 

Føler du, at du blev lyttet til i løbet af undersøgelsen? 

Samtlige patienter siger, at der blev lyttet til dem, mens de var på stuen og fik foretaget 

undersøgelsen. Personalet var venligt og imødekommende, og patienterne følte sig inddraget 

under undersøgelsen.  

 

Har du brug for at opsøge flere informationer omkring skanningen/undersøgelsen? 

Samtlige patienter giver udtryk for, at de ikke har behov for flere informationer om 

undersøgelsen. I forbindelse med ultralyd skanningen siger en af patienterne, at i tilfælde af 

kræft havde han brug for flere informationer i forhold til udredning. 

 

 Andre kommentarer fra patienterne  

Alle patienter siger, at filmen svarer meget godt til oplevelsen og undersøgelsen på stuen. Der 

er enkelte afvigelser i forhold til informationen i filmen, og det som bliver formidlet af 

personalet på stuen. F.eks. siger en af patienterne, at” I siger i filmen, at man ikke må have 

metal genstande på, mens der i filmen kan man se, at patienten har cowboybukser med 

metalknapper på”.. og en anden patient siger..” i filmen siger I, at vi får udleveret tøj, men det 

var ikke tilfældet med mig”.  

Derudover siger alle patienterne, at de er mere nervøse for svaret for undersøgelsen end selve 

det at få foretaget en skanning eller røntgenundersøgelse. De er spændte på, hvornår de får 

svaret, da dette har en afgørende betydning for dem.  

Derudover siger patienterne, at det at se filmen gjorde, at de følte sig bedre forberedt til 

undersøgelsen. En af patienterne siger, at filmen er et godt supplement til den skriftlige 

information, som bliver udleveret inden undersøgelsen.  
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5.1 Delkonklusion 

Det er enighed iblandt patienterne om, at deres oplevelse af undersøgelsen på stuen 

overvejende svarer til den visuelle del af filmen. Flertallet af patienterne siger også, at de føler 

sig bedre forberedt til undersøgelsen efter, at de ser filmen. Desuden siger patienterne, at de 

føler sig mere tilpas på stuen. Efter afsluttet undersøgelse, siger patienterne, at de ikke har 

behov for søge flere informationer andre steder.  

 

6.0 Afsluttende konklusion 
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at patienterne ikke har opsøgt 

informationer i forhold til undersøgelsen. Der ses en generel spredning og variation i scoring af 

VAS skalaen. På baggrund af patienternes scoring af VAS skalaen, drages den konklusion, at 

det er en del variation i patienternes nervøsitet, og det ikke er tegn på, at filmen reducerer 

patienternes nervøsitet for undersøgelsen. Der ses en lille stigning i patienternes nervøsitet for 

undersøgelsen efter, at patienterne ser filmen.    

Patienterne er nervøse for selve svaret for undersøgelsen. Dette fremgår både fra resultaterne 

fra spørgeskemaet og interviews med patienterne. Patienterne er nervøse for svaret, både 

inden de ser filmen og efter filmen, men der ses en lille reduktion i forhold til svaret, efter at 

patienten ser filmen.  

Patienterne føler sig bedre forberedt og rustet til at gennemføre undersøgelsen, efter de har 

set filmen. De føler sig mere trygge og bedre tilpas på stuen i løbet af undersøgelsen.  

Det generelle billede er, at patienterne får en bedre oplevelse af undersøgelsen ved at se 

filmene og at svaret for undersøgelsen har stor betydning for patientens nervøsitet.   
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Bilag 1. Guide til kontakt af patienten i venteværelset 

 

Introduktion 

Goddag. Mit navn er____________, og jeg er ansat i Diagnostisk Center - Regionshospitalet 

Silkeborg. Vi er i gang med at evaluere vores røntgenfilm og jeg vil gerne spørge dig om, du 

vil hjælpe med at udfylde et spørgeskema samt blive interviewet mens du er her i afdelingen? 

 

Det vil tage ca. 15 min i alt og jeg det kræver at du bliver 5-10 efter at du har afsluttet 

undersøgelsen.   

 

Jeg sørger for at personalet på Radiologisk Afdeling er informeret, at du indgår i denne 

undersøgelse. Desuden venter jeg på dig, indtil du afslutter undersøgelsen.  

 

Har du lyst at hjælpe? 

Hvis ja: Tak for det. Patienten følger med i et andet værelse/rum. 

Hvis nej: Det er helt i orden. God dag.  

 

Spørgeskema 

(Der henvises til spørgeskemaet før og efter filmen er set) 

 

Interview 

(Der henvises til interview guide). 
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Bilag 2. Spørgeskemaundersøgelse nr. 1 

Spørgeskemaundersøgelse til informationsfilm nr. 1 

1. Køn    

Mand  

Kvinde  

 

2. Hvornår er du født? 

 

dato        mdr.      år 

                 

 

 

3. Har du søgt information om undersøgelsen andre steder end det materiale du 

har fået fra afdelingen? 

Ja  

Nej  

 

4. Hvor nervøs er du for den forestående undersøgelse fra en skala 1-10? 

0 – ingen nervøsitet  

10 – værst tænkelige nervøsitet  

 
 

 

 

 

 

 

5. Hvor nervøs er du for svaret for undersøgelsen? 
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Oplysninger til internt brug:  

Dato 

Acc. Nr.  

Modalitet:  
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Bilag 3. Spørgeskemaundersøgelse 2.  

Spørgeskemaundersøgelse til informationsfilm nr. 2 

1. Hvor nervøs er du for den forestående undersøgelse? 

              0 – ingen nervøsitet 

             10 – værst tænkelige nervøsitet  

 
 

 

 

2. Hvor nervøs er du for svaret for undersøgelsen? 

0- Ingen nervøsitet 

10 – Værst tænkelige nervøsitet   
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Oplysninger til internt brug:  

Dato 

Acc. Nr.  

Modalitet:  
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Bilag 4. QR koder til informationsfilmene 

  

 

Se en film om CT skanning 

 

 

 

Se en film om MR skanning  

 

Se en film om en røntgenundersøgelse  

 

Se en film om ultralydsskanning  

 

www.hospitalsenhedmidt.dk/ct 

www.hospitalsenhedmidt.dk/rtg 

www.hospitalsenhedmidt.dk/ul 

www.hospitalsenhedmidt.dk/mr 

 

 

 

 

                                                           

i
 Tallet stammer fra Røntgen Informations Systemets database og det gælder for 2014.  

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/ct
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/rtg
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/ul
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/mr
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ii
 Accessionsnummer er et specifikt tal, som kun kan slås op/identificeres af ansatte i Radiologisk Afdeling. Region 

Midt.  


