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Syfte

•Att undersöka om det finns ett behov av 
förbättring av informationen före en 18F-
FDG-PET/CT undersökning.

•Att undersöka om det finns ett samband 
mellan patientens upplevelse av 
undersökningen och resultatet och/eller 
kvalitén på undersökningen.



Material & metod

• 200 patienter

• Konsekutivt urval

• 18 år eller äldre

• Förstod svenska i tal och skrift

• Hade inte gjort undersökningen förut



Material & metod

• Frågeformulär

• Demografiska frågor

• Frågor avseende patientens 
förväntningar och upplevelser av 
undersökningen



Material & metod

Bildanalys

• Artefakter

• Kvalitet på undersökningen

• Graden av patologiskt upptag på PET



Inkluderade patienter

Fyllde i frågeformuläret på
plats.

Valde att inte svara

Tog med sig frågeformuläret 
hem.

200 

21

-9 

170

Valde att inte delta

-20

171Svarsfrekvens

Resultat



Resultat
Kände du till före undersökningen vad en 

PET-FDG undersökning är?



Resultat
Kände du till före undersökningen hur en 

PET-FDG undersökning går till?



Resultat
Patient tillfredsställelse vid

undersökningen
Medelvärde Median Variationsvidd

Är du nöjd med informationen du fick före 
undersökningen?

2,76 3 0 − 4

Är du nöjd med informationen du fick när du 
kom till undersökningen?

3,26 3 0 − 4

Är du nöjd med bemötandet du fick vid 
undersökningen?

3,56 4 0 − 4

Pratade vårdpersonalen med dig så att du 
förstod vad de sa?

3,51 4 2 − 4

Kände du att vårdpersonalen visade omsorg 
om dig?

3,49 4 1 − 4

Hade du förtroende för vårdpersonalens 
yrkeskunskap?

3,58 4 2 − 4

Tyckte du att vårdpersonalen hade 
tillräckligt med tid när du behövde dem?

3,46 4 0 − 4

Fick du intryck av att arbetet på sjukhuset 
var bra organiserat?

3,17 3 0 − 4



Resultat
Hur ansträngande tyckte du att

undersökningen var?



Resultat
Vad var det du upplevde som

ansträngande?

Fysiska faktorer
Ligga still
Ryggont
Armarnas position
n=24

Psykologiska faktorer
Osäkerhet
Väntan
Ensamhet
n=11

Övriga faktorer
Vattendrickandet
n=3



Resultat 

• Nio av de patienter som tyckte att 
undersökningen var ganska eller mycket 
ansträngande hade positivt patologiskt 
upptag.

• Fem av de patienter som inte tyckte att 
undersökningen var ansträngande hade 
positivt patologiskt upptag.



Resultat

• Det var inte någon skillnad mellan 
grupperna avseende förekomsten av 
artefakter eller bildkvalitén. 



Slutsats

De flesta av deltagarna i studien var 
nöjda med bemötandet, 
kommunikationen och yrkeskunskapen 
hos den vårdpersonal som tog hand om 
dem.



Slutsats

• Informationen till patienten före 
undersökningen behöver förbättras.

• Kamera registreringen och kroppens 
positionering under denna tid kan vara 
ansträngande för patienten. 

• De som tyckte att undersökningen var 
ganska eller mycket ansträngande hade 
i större utsträckning positivt patologiska 
upptag.




