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Patienters upplevelser av strålrelaterade biverkningar vid 

behandling av huvud och halscancer 

- En litteraturstudie 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Flera studier har visat att cancer vid huvud- och halsområdet och 

omvårdnaden runt dessa patienter är komplex och omfattande. De flesta patienter får 

kvarstående biverkningar långt efter behandlingens slut och känner sig lämnade utan 

stöd från sjukvården. Det behövs fler studier kring hur patienterna upplever sin 

situation under och efter strålbehandling.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av strålrelaterade 

biverkningar vid behandling av huvud - och halscancer.  

Metod: En litteraturstudie med hjälp av innehållsanalys har gjorts på ett urval av 

tretton stycken kvalitativa, vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Resultatet presenteras med fyra kategorier; Fysiska förändringar, Psykiska 

förändringar, Sociala förändringar och Se det positiva i livet. Kategorierna 

resulterade i ett genomgående tema; Fortsätta leva trots nya förutsättningar. 

Konklusion: Ur resultatet framkom att upplevelserna av att genomgå 

strålbehandling mot HH-cancer ger upphov till att livet fortsätter med helt nya 

förutsättningar under och efter strålbehandling. För att sjuksköterskor ska kunna 

vårda denna patientgrupp krävs det stor förståelse för biverkningarna och kunskap i 

hur man hanterar dessa. Vården av dessa patienter bör utformas på ett 

personcentrerat sätt för att göra den mer holistisk.  

Nyckelord: Huvud och hals cancer, strålbehandling, biverkningar, upplevelser, 

förändrade förutsättningar 

 

 

 

 

 

 



 

 

Patients experiences of radiotherapy-related side-effects by 

undergoing treatment with head- and neckcancer 

- A literature study 

 

Abstract 

Background: Several studies have shown that cancer in the head- and neck area 

and the care of these patients are complex and extensive. Most of the patients gets 

remaining side-effects long after the end of the treatment and feel left without 

support from the healthcare. There is a need for more studies about how the patients 

perceive their situation during and after radiotherapy.  

Aim:The aim of the study was to highlight patients experiences of radiotherapy-

related side effects by undergoing treatment with head - and neckcancer.     

Methods: A literature study using a content analysis has been done on a sample of 

thirteen qualitative research articles. 

Results: The results is presented into four categories; Physical changes, 

Psychological changes, Social changes and Trying to find the positive things in life. 

This resulted in a recurring theme; To continue life despite new conditions.  

Conclusion: The result showed that the experiences from undergoing radiotherapy- 

treatment against head - and neckcancer cause new conditions for life to continue 

during and after radiotherapy treatment. To care for head - and neckcancer patients 

nurses need a great understanding for side effects and knowledge in how to handle 

these. The care of these patients should be designed in a person-centred way to make 

it more holistic.  

Keywords: Head neck tumor, radiotherapy, side effects, experiences, changing 

conditions 
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Bakgrund 

Huvud och halscancer (HH-cancer) är en ovanlig diagnos i Sverige men frekvensen 

av HH-cancer ökar precis som övriga cancerdiagnoser. I Sverige är ca 2,3 % av alla 

cancerfall HH-cancer. HH-cancer är ett samlingsbegrepp för cancer i huvud och 

halsområdet. De diagnoser som räknas hit är cancer i läpp, munhåla, svalg, 

struphuvud, näsa och bihålor och lymfkörtelmetastas på halsen. Symtomen är 

diffusa, men heshet, sväljsvårigheter, sår som inte läker, vårta i munnen som inte 

försvinner och en knöl i svalget, är några. (Nationellt vårdprogram Huvud- och 

Halscancer, 2015) 

 

Riskfaktorerna är livsstilsrelaterade såsom rökning, stor konsumtion av alkohol, 

övervikt och HPV- virus. Läpp- munhåle- och svalgcancer är den vanligaste HPV- 

orsakade HH-cancertumören. Sjukdomen minskar hos män, medan andelen fall ökar 

hos kvinnor, trots detta visar statistiken att andelen fall hos män som drabbats år 

2011 är större.  Matstrupscancer ökar mest bland män. Struphuvudcancer var fyra 

gånger så vanligare hos män än hos kvinnor 2011 och uppkomsten kunde relateras till 

rökning och stor konsumtion av alkohol. (Socialstyrelsen, 2013)  

 

Trots att HH-cancer är ovanligt i våra nordliga länder så är den betydligt vanligare i 

andra delar av världen. Den är exempelvis den femte till sjätte vanligaste 

cancerformen i västvärlden och i utvecklingsländer är den så vanlig som den andra 

till tredje vanligaste cancerformen (Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, 

2015). Simard, Torre och Jemal (2014) undersökte internationella trender vid HH-

cancer genom att sammanställa data från cancerregister i Östeuropa, Nordeuropa, 

Sydeuropa, Östasien, Sydasien, Sydöstasien, Nordamerika, Sydamerika och 

Oceanien. Datan visade att tobak är den starkaste riskfaktorn till att utveckla HH-

cancer. Munhålecancer ökade i länder som hade en ökande frekvens av rökning i sin 

population. Författarna kunde även presentera att svalgcancer ökar där 

tobakskonsumtionen minskar, detta tror man beror på ökade HPV- virusinfektioner. 

Dahlström, Bell, Hanby, Li, Wang, Wei, Williams och Sturgis (2015) beskrev att de 

som har en HPV- positiv svalgcancer var mer benägna att ha en högre 

utbildningsnivå, inkomst, och socioekonomisk status. De hade också oftare en högre 
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andel sexuella kontakter och orala sexuella kontakter. Osazuwa- Peters, Massa, 

Christopher, Walker och Varares (2016) tittade på statistik över långtidsöverlevnad 

bland personer med munhålecancer och svalgcancer i Nordamerika. Författarna fann 

att den generella överlevnaden var låg men sämst var den bland svarta män. Kvinnor 

hade en högre överlevnadsfrekvens än män och det förklaras här som att män oftare 

röker och således har en högre frekvens munhålecancer och svalgcancer som beror på 

rökning och kvinnor oftare har HH-cancer som beror på HPV virus där HPV- positiv 

HH-cancer har en bättre prognostisk utgång. 

 

Behandling 

Behandlingen vid HH-cancer innefattar vanligtvis kirurgi och strålbehandling. Vad 

som avgör valet av behandling har att göra med bland annat lokalisation samt 

klassifikation. Vid vissa tumörer som är avancerade ges även cytostatikabehandling i 

kombination med strålbehandlingen för att förbättra överlevnaden. Strålbehandling i 

kurativt syfte ges ofta upp till en nivå av 68-70 Gray. Skulle hela dosen ges vid ett 

tillfälle skulle det vara dödligt men om dosen däremot delas upp så uppnås en bra 

cellförstörande effekt utan att riskera liv. Kurativ behandling ges fem dagar per vecka, 

under sex till sju veckors tid. Biverkningarna av behandlingen beror på att de friska 

cellerna också dör i olika omfattning. Biverkningarna blir således mer omfattande ju 

längre behandlingen fortskrider (Nationellt vårdprogram Huvud- och Halscancer, 

2015). 

 

Akuta, sena och bestående biverkningar  

Biverkningar kan vara akuta eller sena. De akuta biverkningar är oftare av 

övergående karaktär medan de sena biverkningarna som uppstår efter behandlingens 

slut oftare är bestående. Det är vanligt att uppleva biverkningar som smärta, trötthet, 

nutritionsproblem, och kroppsliga förändringar (Nationellt vårdprogram Huvud- och 

Halscancer, 2015). Biverkningar som i hög grad påverkar nutritionen är 

smärta, svullnad, muntorrhet, sväljsvårigheter samt smakförändringar 

(Cancerrehabilitering Nationellt vårdprogram- ett kunskapsunderlag, 2014). 
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Muntorrhet vid strålbehandling är vanligt och upp till 90 % av patienterna som 

genomgått strålbehandling mot HH-cancer uppger att de lider av muntorrhet två år 

efter behandlingen (Cancerrehabilitering Nationellt vårdprogram- ett 

kunskapsunderlag, 2014). McLaughlin (2013) kunde, i sin studie om smakfunktionen 

hos HH-canceröverlevare, konstatera att 85 av de 92 deltagarna hade någon typ av 

mätbar smakförändring efter avslutad behandling .  

 

Schaller, Larsson, Lindblad och Liedberg (2014) kunde presentera att patienter med 

HH-cancer upplevde smärta och även led av existentiell smärta redan så tidigt som 

under behandlingsfasen och att patientens totala smärta därför bör behandlas redan 

från det skedet en diagnos är satt. Vidare framkommer i en studie av Ottosson, 

Laurell och Olsson (2012) att denna patientgrupp under lång tid får leva med fysiska, 

psykiska och sociala problem i matsituationen. Det beskrivs också att information 

och stöd är viktigt genom hela behandlingstiden. 

 

Personcentrerad vård 

En personcentrerad vård med ett personcentrerat förhållningssätt hos 

vårdpersonalen innebär att se personen bakom patienten och att plocka fram 

personens resurser och kunskaper om sin ohälsa och sjukdom. Här ses inte patienten 

som mottagare av vård utan som en jämbördig part i utformande av vården. Den 

personcentrerade vården beskrivs som en process där man bygger en relation och en 

överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienten om hur vård 

och behandling ska se ut just för den enskilde. Processen ses i tre delar, 

patientberättelse, partnerskap och dokumentation. Grunden till detta partnerskap är 

patientberättelsen. Utifrån berättelsen kan man tillsammans befästa, via 

dokumentation, en hälso- eller vårdplan. Denna kan innehålla gemensamt utformade 

mål, både kort och långsiktiga. Det är hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att ge 

den kunskap och information som möjliggör att patienten själv kan fatta beslut och 

sätta upp mål. (Ekman, Norberg, Swedberg, 2014, 79-90)  

 

I en studie skriven av Björklund, Sarvimäki och Berg (2009)  intervjuades individer 

om hur det är att leva med HH-cancer. Bland annat fanns upplevelsen av att vara 

fånge i sin egen kropp. Vidare framkom i studien att där fanns vissa likheter mellan 
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individerna.  Likheter visade att individerna upplevde förändringar kring mat och att 

äta, att humöret blev påverkat. Deltagarna påverkades även socialt och ekonomiskt 

och det uppstod existentiella frågor. Trots dessa likheter så var upplevelsen i sig 

ytterst individuell och gick inte alls att jämföra mellan deltagarna. Författarna 

konstaterade att sjukdomen påverkade deltagarna dygnet runt, det är en livshotande 

och långvarig sjukdom som kräver stort stöd under hela vårdförloppet. De menade 

att det är viktigt att förstå upplevelserna av HH-cancer för att kunna förbättra vården 

kring dessa patienter. Att sätta fokus på en personcentrerad vård skulle både verka 

hälsofrämjande och stärka individers känsla av att själva ha kontrollen i deras 

situation.  

 

Kontaktsjuksköterska 

Att ha möjlighet till en fast vårdkontakt blev lagstadgat enligt patientlagen (SFS, 

2014:821). Detta bör kunna erbjudas, dels om patienten begär det själv, men också 

om det bedöms att det finns ett behov av att samordna en tryggare, säkrare och mer 

kontinuerlig vård. Begreppet kontaktsjuksköterska och vad denne har för uppgifter 

har Staten och Sveriges kommuner och landsting gemensamt kommit överens om. 

Detta beskrivs i Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården, Ännu 

bättre cancervård - delrapport 8 (SKL, 2013).  

 

Kontaktsjuksköterskans huvuduppgift är att fungera som en central del av vården. 

Hen är ansvarig för att informera patienten om sjukdomen, behandling och 

uppföljning. Vidare ska kontaktsjuksköterskan övervaka ledtider, informera 

patienten om nästa steg i behandlingen och förmedla kontakt med andra vårdgivare 

om behov finns. Det är också kontaktsjuksköterskans ansvar att bedöma på vilken 

nivå informationen ska ges. Kontaktsjuksköterskan behöver ha särskild psykosocial 

kompetens och ansvar för att en individuell vårdplan upprättas i ett multidisciplinärt 

team. Syftet med att införa kontaktsjuksköterska är att öka patientens livskvalitet och 

trygghet med vården. Även att stärka patientens medverkan i sin egen vård. (SOU, 

2009)   

 

Langius -Eklöf, Hedberg och Åhnblad (2001, 159-179 ) beskriver att det är viktigt 

med en fungerande vård av denna grupp av patienter som lever med HH-cancer. 
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Författarna rekommenderar att patienten tilldelas en kontaktsjuksköterska som 

fungerar som kontaktperson och har en samordnande funktion för att få en holistisk 

syn på vården. De menar att det är lika viktigt att se till psykosociala behov som att 

uppmärksamma problem med biverkningar som kan uppstå av behandling och 

tumör. Donovan och Glackin (2012) beskrev att det behövs mer forskning på hur 

denna patientgrupp kan erbjudas bättre stöd och information före, under och efter 

behandling. De redovisade att patienterna behöver förberedas bättre på den 

långsamma återhämtningen efter behandlingen.  

 

Då biverkningarna är många och komplexa under och efter behandlingen krävs en 

stor förståelse och kunskap hur patienten upplever sin situation för att 

sjuksköterskan ska kunna ge en bra personcentrerad omvårdnad till denna 

patientgrupp.  

 

Syfte 

Syftet med den här studien är att belysa patienters upplevelser av strålrelaterade 

biverkningar vid behandling av huvud- och halscancer.   

 

Metod 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie och att använda sig av artiklar med en 

kvalitativ ansats, då det bäst belyser syftet med studien. Studier med kvalitativ ansats 

innebär att forskaren vill få en helhetsbild av området. Studierna 

kan sägas utgå från ett holistisk synsätt för att få en större förståelse av ett fenomen 

(Olsson, Sörensen, 2011, 100).  

 

Sökmetoder 

Författarna använde databaserna Cinahl full text och Pubmed för datainsamlingen. 

Sökningen begränsades till artiklar som inte är äldre än 10 år (2006-2016) och 

inkluderar individer från 18 år och äldre. Artiklar skrivna på engelska valdes då 
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författarna inte behärskar övriga språk än svenska och engelska. Att söka artiklar 

enbart skrivna på svenska skulle ge ett dåligt träffresultat, då de flesta vetenskapliga 

artiklarna är skrivna på engelska (Östlundh, 2012, 74) . När forskaren vill söka 

information om ett ämnesområde och hen vill använda sig av flera sökord görs 

sökningen med boolesk sökteknik. Det finns flera olika sök-operatörer att använda 

sig av men de tre vanligaste är AND, OR och NOT. Vilka sök-operatörer forskaren 

använder beror på vilket samband hen vill att sökorden ska ha till varandra 

(Östlundh, 2012, 69). 

Sökord i denna studie som användes, i olika kombinationer, var head neck, tumor, 

treatment, experiences, radiotherapy, side effects. Sök-operator som användes var 

AND vid samtliga sökningar. Under sökprocessen kom samma artiklar upp ett flertal 

gånger, vilka författarna redovisar som dubbletter i tabellen för sökresultat (Bilaga 1).  

 

Urval  

I olika omgångar utfördes sökningar, med båda författarna tillsammans, med de 

relevanta sökorden i de aktuella databaserna. Titlar och abstrakt lästes igenom under 

sökningarna, varefter författarna diskuterade vilka artiklar som verkade relevanta, 14 

artiklar hittades slutligen. Efter detta läste författarna igenom artiklarna var för sig 

och diskuterade än en gång igenom artiklarna, om de uppfyllde inklusionskriterierna 

och syftet för att kunna ingå i studien, vilket resulterade i 13 artiklar. Därefter gjordes 

en kvalitetsgranskning på alla 13 artiklar, med hjälp av en bedömningsmall för 

studier med kvalitativ metod (Bilaga 2). De artiklar som uppnådde minst 70 % av 

summan inkluderades i resultatet.  Studier under 60 % eller Grad III bedöms ha för 

låg vetenskaplig kvalitet och bör inte ingå i resultatet (Olsson & Sörensen, 2011, 279). 

Författarna kvalitetsgranskade artiklarna var för sig och sammanställde sedan 

resultatet, om en artikel inte hade samma procentuella siffra för att bestämma 

gradering av kvalité, så adderades summorna och författarna tog ut ett medelvärde. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i 13 artiklar till studien (Bilaga 3). Författarna 

hade en förhoppning om att samtliga artiklar enbart skulle ha en kvalitativ ansats. 

Det visade sig att en artikel innehöll både en kvantitativ och en kvalitativ del, 

författarna valde då att bara ta ut det kvalitativa resultatet från artikeln till sitt eget 

resultat då resultatet motsvarade syftet med den här studien.  I en annan artikel 

fanns både patienters och vårdares upplevelser med, författarna valde då endast att ta 
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med patienternas upplevelser. Författarna har tagit studier som är gjorda både under 

och efter behandlingen, allt från månader upp till två år efter avslutad behandling.  

 

Sökresultaten och urvalet presenteras i tabellform. Tabellernas uppgift är att visa 

resultatet och utgöra grunden till tolkning och eventuella slutsatser. Tabeller ger 

författarna och forskargruppen en bra överblick och ett underlag för att göra en 

bedömning av studiens vetenskapliga värde (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2011, 93).  

 

Analys 

De utvalda artiklarna bearbetades först enskilt och sedan tillsammans. Att 

sammanföra resultatet av minst två granskares tolkningar, bedömningar och analyser 

gör att granskningen får ett starkare underlag (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2011, 93). 

I studien gjordes en analys av innehållet som inspirerades av kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalys används när forskaren vill ha en vetenskaplig analys 

av dokument och talad text som exempelvis intervjuer (Olsson, Sörensen, 2011, 210). 

Författarna inspirerades av Lundmans & Hällgren Graneheim exempel på 

analysprocess (2012, 194-195). Meningsenheter och citat plockades ut, 

kondenserades till koder och därefter skapades underkategorier och kategorier. 

Författarna försökte även hitta likheter och skillnader för att kunna jämföra 

kategorierna. Författarna kunde se ett genomgående tema i resultatet. Ett tema 

beskrivs av Lundman & Hällgren Graneheim (2012, 191) som att hitta den röda 

tråden och med det kunna binda samman kategorierna. 

 

Forskningsetik 

De artiklar som inkluderades i studien, önskade författarna, skulle uppfylla de etiska 

codex gällande forskning som finns, granskade och godkända ur ett forskningsetiskt 

perspektiv. Bland annat efter Helsingforsdeklarationen (2013) som är en samling av 

etiska förhållningssätt som ska beaktas när det forskas på människor och används 

inom medicinsk forskning. Artiklar, där det tydligt framgick att forskarna fört ett 

etiskt resonemang eller fått artikeln godkänd av en etisk kommitté, valdes med utan 

åtgärd. Vid artiklar där författarna inte hittade ett sådant resonemang eller 
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godkännande, så söktes tidskriftens hemsida upp för att säkerställa att den 

vetenskapliga tidskriften använder ett etiskt förhållningssätt och följer etiska 

riktlinjer som gäller, innan en publicering.   

 

Resultat  

I analysen av resultatet (Tabell 1) från de utvalda artiklarna framkom kategorierna; 

fysiska förändringar, psykiska förändringar, sociala förändringar och se det positiva i 

livet. Kategorierna resulterade i ett genomgående tema; fortsätta leva trots nya 

förutsättningar. 

 

Tabell. 1. Kategorier, subkategorier och tema som framkom ur resultatet 

Subkategori Kategori  Tema 

Inte kunna svälja 

Uppleva muntorrhet 

Ändrade matvanor 

Utseendemässiga förändringar 

Fysiska förändringar Fortsätta leva trots nya 

förutsättningar 

 

 

 

Förändrad kroppsuppfattning 

Känna trötthet och brist på energi 

Känna oro och rädsla 

Känna sig arg och nedstämd 

Psykiska förändringar  

Svårt att kommunicera 

Isolering 

Sociala förändringar  

 

 

 

Hålla hoppet uppe 

Acceptera 

Finna stöd i andra med liknande situation 

Se det positiva i livet 
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Fortsätta leva trots nya förutsättningar  

I studierna framkom upplevelser som innebar att deltagarna fick fortsätta leva trots 

nya förutsättningar. Det var upplevelser om hur deltagarna påverkades fysiskt, 

psykiskt, socialt och hur de försökte se det positiva i livet, i olika omfattningar och 

nivåer under och efter strålbehandlingen. 

 

Fysiska förändringar  

De flesta av individerna upplevde fysiska förändringar under och efter 

strålbehandlingen. Vanligt var att individerna hade sväljsvårigheter, muntorrhet, 

smak – och aptitförändringar. De fysiska förändringarna innefattade även ett 

förändrat utseende.  

 

Inte kunna svälja  
Många beskrev att de fick sväljproblem eller förlorade sväljförmågan helt (Nund et al. 

2014b).  Mat fastnade i halsen och gjorde att måltiden tog lång tid (Tong et al. 2010). 

Vissa individer upplevde att de kvävdes när de skulle svälja vilket ytterligare 

försvårade ätandet. (Tong et al. 2010). Det förekom också att man underskattade sina 

sväljproblem (Tong et al. 2010). Symtom kunde beskrivas som lindriga och ibland 

icke existerande trots att mat fastnade i halsen under måltider. Sväljsvårigheterna 

upplevdes som oförutsägbara (Nund et al. 2014a, Patterson et al. 2015) då graden av 

svårigheter kunde variera från dag till dag. Sväljsvårigheterna upplevdes också som 

oförutsägbara på grund av att man inte visste hur länge de skulle kvarstå eller om de 

skulle bli bestående (Patterson et al. 2015). Smärta relaterat till strålbehandlingen var 

något som upplevdes påverka sväljförmågan (Charalambous, 2014, Patterson et al. 

2015). En del av individerna beskrev måltiderna som skräckfyllda, olidliga och ett 

rent helvete. Andra valde att undvika mat och dryck i syfte att lindra smärtan 

(Charalambous, 2014). Att leva med sväljsvårigheter upplevdes ha många effekter på 

individernas liv (Nund et al. 2014b) och det hade hos vissa uppstått spänningar i 

familjerelationen.  
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Uppleva muntorrhet 
Salivförändringar var en vanlig biverkan och den behandling som erbjöds mot detta 

problem upplevdes av många som otillräcklig och gav ingen långsiktig lindring 

(Charalambous, 2014, Patterson et al. 2015). Brist på saliv var vanligt förekommande 

och att uppleva muntorrhet beskrevs av många som ett kritiskt och påtagligt problem 

eller som en mardröm som beskrevs kunna påverka ät och sväljförmågan, sömnen, 

talet och smaken (Charalambous, 2014, Nund et al. 2014b, Nund et al. 2015, 

Patterson et al. 2015, Tong et al. 2010, Swore Fletcher et al. 2012). Det fanns olika 

strategier för att kunna äta och svälja trots brist på saliv. Många använde sig av 

mycket sås och vätska till maten (Charalambous, 2014, Patterson et al. 2015, Tong et 

al. 2010). Muntorrhet kunde utlösa smärta och kombinationen av båda var svårt att 

uthärda (Charalambous, 2014). 

 

Ändrade matvanor 
 Mat och ätande som förut varit en njutning och en normal del av livet ändrade sin 

mening (McQuestion, Fitch, Howell, 2011, Nund et al. 2014b). Många beskrev att de 

åt för att de var tvungna och att maten blev ett sätt att upprätthålla vikten och 

undvika att få en sond (McQuestion, Fitch, Howell, 2011, Nund et al. 2014b, 

Patterson et al. 2015). Flera beskrev ändrade matrutiner som att hoppa över måltider 

på grund av nedsatt aptit, smärta och smakförändringar eller genom att äta det de 

inte tyckte om eller åt i vanliga fall (Nund et al. 2014b, Patterson et al. 2015). När 

smakerna försvann eller förändrades på grund av behandlingen ändrade många 

också sitt val av mat. Kryddstark och sur mat var svårt att äta och uteslöts ur kosten 

(Patterson et al. 2015). Vissa smaker förhöjdes medan andra förminskades eller 

försvann helt och i vissa fall förändrades smaken och beskrevs som rutten 

(Molassiotis, Rogers, 2013,Patterson et al. 2015). Det var vanligt att experimentera 

med smaker och maträtter för att få fram smaker man kunde hantera eller för att få 

smak överhuvudtaget (Patterson et al. 2015). Andra upplevde att de hade svårt att 

hitta mat som de kunde äta på restauranger med resultat att de åt soppa eller bara 

drack te (McQuestion, Fitch, Howell, 2011). 
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Utseendemässiga förändringar 
Att få utseendemässiga förändringar berodde på en utveckling av lymfödem och 

förändrad kropp till följd av viktnedgång (McGarvey et al. 2014, McQuestion, Fitch, 

Howell, 2011, Patterson et al. 2015). Svullnad till följd av lymfödem varierade under 

dygnet och upplevdes som värst på morgnarna (McGarvey et al. 2014). 

Viktnedgången utvecklades genom svårigheterna att äta och att hålla vikten blev för 

vissa en ständig utmaning (McQuestion, Fitch, Howell, 2011). Kvinnorna reagerade 

mer på de kroppsliga förändringarna än vad männen gjorde (McGarvey et al. 2014). 

 

Psykiska förändringar 

Behandling och biverkningar gav upphov till psykiska förändringar. En förändrad syn 

på kroppen, en känsla av energilöshet och negativa känslor uppstod.  

 

Förändrad kroppsuppfattning 
Ett förändrat utseende resulterade i vissa fall till en förändrad kroppsuppfattning där 

man inte riktigt kände igen sig (McGarvey et al. 2014, Patterson et al. 2015). Hos en 

del fanns även en ovilja att visa upp sig inför andra människor grund av biverkningar 

eller ett förändrat utseende (Larsson, Hedelin, Athlin, 2007, McGarvey et al. 2014) 

och vissa ville inte visa sig som svaga och sjuka inför sina närstående (Larsson, 

Hedelin, Athlin, 2007). Lymfödem och dess svullnad gav hos vissa uttryck för 

osäkerhet och ledde till en nedsatt självkänsla och svårigheter i sociala kontakter 

(McGarvey et al. 2014), medan andra inte upplevde någon effekt på självkänslan. 

Istället såg man det som en del av behandlingen av något mycket värre (McGarvey et 

al. 2014). Upplevelsen av att inte känna igen sig själv uttrycktes i ord som att man 

förlorade kontakten med kroppen och att kroppen svek dem (McQuestion, Fitch, 

Howell, 2011, Patterson et al. 2015).  

 

Känna trötthet och brist på energi 
Upplevelser av att ständigt känna trötthet visade sig hos flera av individerna i 

studierna. Trötthet relaterad till störd sömn, biverkningar och behandling kunde 
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hålla i sig hos vissa individer till långt efter behandlingen medan andra förklarade sin 

trötthet som åldersrelaterad (Molassiotis, Rogers, 2013). Smärta och muntorrhet 

störde sömnen genom att individerna kunde vakna flera gånger (Charalambous, 

2014, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007).  Det beskrevs även att mardrömmar störde 

sömnen (Andersen Skov, Jarden, 2012). Upplevelserna av att känna trötthet och brist 

på energi beskrevs som ett problem som antingen var återkommande, konstant eller 

situationsbundet (Andersen Skov, Jarden, 2012, Molassiotis, Rogers, 2013). Det var 

vanligt att deltagarna sov långa stunder under dagen och tappade orken att förbereda 

måltider, utföra aktiviteter och engagera sig i det vardagliga livet (Charalambous, 

2014, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007, McQuestion, Fitch, Howell, 2011, Molassiotis, 

Rogers, 2013, Patterson et al. 2015). Det minskade näringsintaget ledde i sin tur till 

en trötthet och en ond cirkel som beskrevs som svår att bryta (Larsson, Hedelin, 

Athlin, 2007). I några studier beskrevs en uttalad brist och tomhet på energi 

(Charalambous, 2014, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007, Molassiotis, Rogers, 2013).  

 

Känna oro och rädsla 
 Känslor som att känna oro och rädsla upplevdes i många fall under och efter 

strålbehandlingen. Biverkningar blev ofta och oväntat värre en tid efter avslutad 

behandling vilket ledde till en osäkerhet och en otrygghet hos vissa individer 

(Larsson, Hedelin, Athlin, 2007). En del såg biverkningarna som ett 

irritationsmoment som gjorde de nervösa (Haisfield-Wolfe,McGuire, Krumm, 2012), 

men det uppstod även en rädsla inför att tugga och svälja (Charalambous, 2014). Vid 

kroniska besvär uppstod existentiella frågor, en förtvivlan och en rädsla i att vara 

tvungen att leva med besvären livet ut (Charalambous, 2014, Haisfield-

Wolfe,McGuire, Krumm, 2012, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007). Rädslan visade sig 

också inför att inte kunna lita på provresultat (Haisfield-Wolfe,McGuire, Krumm, 

2012). En oro inför framtiden uttrycktes hos individer, som handlade om vad som 

skulle hända, om cancern skulle komma tillbaka, en oförutsägbarhet och en oro över 

sin egen förmåga att kunna återgå till sitt liv och återfå normala fysiska funktioner 

(Larsson, Hedelin, Athlin, 2007, Nund et al. 2014a, Tong et al. 2010). Andra individer 

uttryckte sin oro genom att inte kunna hitta rätt, konsistensanpassad mat när de 

lämnade hemmet (Patterson et al. 2015).  

 



 

13 
 

Känna sig arg och nedstämd 
Känslor som att känna sig arg och nedstämd eller ilskna och frustrerade över att inte 

kunna påverka sin situation visade sig även hos många. Individer beskrev en känsla 

av nedstämdhet (Charalambous, 2014, Nund et al. 2014b) medan andra beskrev en 

tappad livslust, att de ville ge upp och fick en känsla av förlust i att inte kunna njuta 

av vad de tidigare kunnat göra eller äta när biverkningar höll i sig länge eller vid brist 

på effektiv behandling (Charalambous, 2014, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007, 

McQuestion, Fitch, Howell, 2011). Det uppstod en frustrerande väntan på att allt 

skulle återgå till det normala (Larsson, Hedelin, Athlin, 2007). Biverkningarna blev 

värre än förväntat och individer var förargade över att inte känna sig bättre när det 

gått så långt som en månad efter avslutad behandling (Haisfield-Wolfe,McGuire, 

Krumm, 2012, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007).  

 

Sociala förändringar 

En förändrad social situation uppstod hos individerna, vilket i många fall blev en 

social förlust. Vissa hämmades i sitt tal och i sin hörsel vilket försvårade deras 

förmåga att kommunicera med omvärlden, många undvek sociala sammanhang, 

isolerade sig och kände sig övergivna. 

 

Svårt att kommunicera 
Påverkan på talet orsakades av muntorrhet, smärta, svullnad och stelhet i käkar 

(Charalambous, 2014, Nund et al. 2015, Swore Fletcher et al. 2012) och många 

upplevde en påverkan på rösten flera månader efter strålbehandlingen (Nund et al. 

2015). Upplevelsen av att talet förändrades gjorde att många undvek att gå ut och att 

prata eller pratade inte så mycket som man ville (Nund et al. 2015, Swore Fletcher et 

al. 2012). Det var också vanligt att individerna missförstods när andra hade svårt att 

höra vad de sa och i vissa familjer hade kommunikationen mellan 

familjemedlemmarna förändrats (Charalambous, 2014, Nund et al. 2015, Swore 

Fletcher et al. 2012). Kommunikationen togs inte längre som en självklar sak och 

vissa uttryckte att de blev upprörda, frustrerade och generade när de försökte prata 

(Nund et al. 2015, Swore Fletcher et al. 2012) Det var också vanligt att man 

utvecklade strategier för att kunna prata och göra sig förstådd. Bland annat talade 
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man långsammare och mer artikulerat och med kortare meningar (Swore Fletcher et 

al. 2012). Även hörseln förändrades och gav en känsla av att inte känna sig delaktig 

genom att den försämrades och påverkade röstens tonläge hos vissa individer. Det 

som upplevdes som mest frustrerande var bristen på förståelse från omgivningen 

som i vissa fall valde att inte prata med individen. (Nund et al. 2015)  

 

Isolering 
I ett flertal av studierna framkom att individer skämdes för sitt onormala ätbeteende 

och sitt ändrade nutritionsintag vilket gav upphov till en social isolering och en social 

förlust (Charalambous, 2014, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007, Patterson et al. 2015, 

Swore Fletcher et al. 2012). Vissa skämdes över att inte kunna äta i samma takt som 

de andra och även för valet av mat och dess konsistens (Patterson et al. 2015). Andra 

upplevde det som skamligt att inte kunna tala och artikulera sig korrekt 

(Charalambous, 2014).  Många upplevde en rädsla för att göra bort sig och bli avvisad 

för sitt ätbeteende, vilket i sin tur ledde till en vilja att isolera sig hos individerna 

genom att undvika måltider och sociala aktiviteter med andra (Charalambous, 2014, 

Nund et al. 2014b). Detta upplevdes i större utsträckning hos individer som var mer 

socialt aktiva och som jobbade heltid (Charalambous, 2014). Individerna upplevde att 

det fanns en stor brist på förståelse av biverkningarna hos omgivningen och 

utmaningarna blev stora att handskas med när det kom till fråga om anpassningar på 

restauranger (Nund et al. 2014b) men också hos familj och vänner (Charalambous, 

2014, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007, Nund et al. 2014b, Swore Fletcher et al. 2012) 

varpå man drog sig undan. Ofta uppstod en känsla av övergivenhet när människor i 

omgivningen hade svårt att förstå biverkningar och känslor kring mat (McGarvey et 

al. 2014). Att inte se någon mening i att vara social, dels för att prata blev ett hinder 

och dels för att talet blev svårt att förstå (Charalambous, 2014, Swore Fletcher et al. 

2012) så undvek individerna att gå ut offentligt för att slippa kommunicera (Nund et 

al. 2015) och besvara nyfikna frågor (Swore Fletcher et al. 2012). Man drog sig inom 

sitt skal och försökte behålla sin värdighet genom att inte visa upp sig själv med 

tillhörande biverkningar (Charalambous, 2014, Swore Fletcher et al. 2012). Den långa 

rehabiliteringsfasen efter avslutad behandling gjorde även den att individer drog sig 

undan familj och vänner vilket begränsade deras sociala nätverk ytterligare en tid 

(Andersen Skov, Jarden, 2012).  Andra individer upplevde sig som mer självsäkra, 

trots att man lät, hostade och spottade ut mat vid måltider (McQuestion, Fitch, 
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Howell, 2011). En del hade hittat ställen som kunde anpassa maten efter behov och 

några hade hittat en ny roll i sociala sammanhang (McQuestion, Fitch, Howell, 2011, 

Patterson et al. 2015).  

 

Se det positiva i livet 

I ett flertal studier kunde man se att individerna jämförde sig med andra för att hålla 

hoppet uppe, ett positivt synsätt anammades i många fall och genom att acceptera sin 

nya situation i livet kunde individerna bland annat finna stöd i andra med liknande 

erfarenheter. 

 

Hålla hoppet uppe 
Individer höll hoppet uppe genom att tro på att de skulle återfå sin förmåga att äta 

och svälja (Nund et al. 2014a, Patterson et al. 2015) de var hoppfulla om att allt skulle 

bli normalt en dag (Nund et al. 2015). Att hålla hoppet uppe genom att se andra äta 

blev en njutning i sig (Nund et al. 2014a) och ett flertal bytte fokus från 

upplevelser,av biverkningar, mat och måltider, till att tänka att det fanns andra som 

hade det värre än de själva  (Andersen Skov, Jarden, 2012, Haisfield-Wolfe, McGuire, 

Krumm, 2012, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007, Nund et al. 2014a). Hoppet fann också 

mot slutet av behandlingen och en förväntan att det snart var över, man räknade ner 

dagarna (Haisfield-Wolfe, McGuire, Krumm, 2012).  Ett flertal individer behöll ett 

positivt synsätt, de sa till sig själva att det skulle bli bättre och lät inte svårigheter 

med maten bli ett hinder (Andersen Skov, Jarden, 2012, Haisfield-Wolfe, McGuire, 

Krumm, 2012, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007, Nund et al. 2014a). Några individer sa 

att det var som ett byte för att bli friska (Patterson et al. 2015) och att de aldrig fått 

den här behandlingen om de aldrig skulle kunna bli botade (Larsson, Hedelin, Athlin, 

2007). En djupare mening med livet kom ur upplevelsen av att ha levt med en 

cancerdiagnos och detta ledde till en förändrad positiv känsla om sig själv och sin 

värld (Swore Fletcher et al. 2012). Man slutade bekymra sig över småsaker, fick andra 

perspektiv och ansåg att vägen till det positiva var genom att gå igenom det negativa 

(Swore Fletcher et al. 2012).  
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Acceptera 
Individerna kunde hantera sin behandlingsperiod på ett mer fördelaktigt sätt genom 

att acceptera den. Acceptans och att lära sig att leva med sina biverkningar och 

problem visade sig hos ett flertal (Nund et al. 2014a, Nund et al. 2014b). De 

anpassade sig efter långvariga ät- och dricksvårigheter (Nund et al. 2014b). Vissa 

accepterade även biverkningarna och problemen som något oundvikligt (Larsson, 

Hedelin, Athlin, 2007). Vissa individer som återfått förmågan att äta och njuta av mat 

igen efter en långtids efterbehandling uttryckte en större uppskattning kring mat och 

måltider (Nund et al. 2014b). Vad som förlorats och tagits ifrån de hade kommit 

tillbaka (Nund et al. 2014b). Ett annat perspektiv som kom fram var en önskan om att 

vilja be andra uppskatta maten mer än vad de gör (McQuestion, Fitch, Howell, 2011). 

 

Finna stöd i andra med liknande situation 
Andra sätt att hantera behandlingsperioden var att finna stöd i andra med liknande 

situation. Några individer upplevde stora fördelar med att prata med och träffa 

personer som genomgått liknande eller samma behandling som de själva (Nund et al. 

2014a, Larsson, Hedelin, Athlin, 2007). Individerna kände sig tröstade av personer i 

samma sits (Larsson, Hedelin, Athlin, 2007) och uppskattade att prata med dessa i 

väntrummet (Nund et al. 2014a). Vissa blev även överraskade över de nära relationer 

som skapades med personer de mötte dagligen under strålbehandlingen (Swore 

Fletcher et al. 2012). 

 

 

 

 

Diskussion 

Syftet med den här studien var att belysa patienters upplevelser av biverkningar 

under och efter strålbehandling mot huvud- och halscancer. Resultatet mynnade ut i 

fyra stycken kategorier; fysiska förändringar, psykiska förändringar, sociala 

förändringar och se det positiva i livet. Det gemensamma temat som genomsyrade 

samtliga kategorier var upplevelser av att fortsätta leva trots nya förutsättningar.  
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Lidande som referensram 

Katie Eriksson har i sin teori om lidande belyst lidandet som en del av människan och 

livet. Beroende på hur lidandet uppstår och hur det påverkar individen kan tre sorters 

lidande uppstå, Eriksson benämner dessa som sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Lidande och hälsa hör ihop och är ständigt närvarande. Beroende på hur 

personen kan klara av sitt lidande och trots detta kunna se det meningsfulla kan hälsa 

och personlig utveckling skapas. Om lidandet däremot blir outhärdligt och tillvaron 

känns meningslös kan personen stanna kvar i lidandet som kan bli ett hinder för 

människan och riskerar att utvecklas till ett personligt döende. Sjukdomslidande är 

det lidande som sjukdomen ger upphov till. Det kan vara att sjukdomen begränsar en 

i sitt dagliga liv och tvingar människan att anpassa eller förändra sina levnadsvanor. 

Det kan också vara det lidande som smärtan av sjukdomen ger upphov till. 

Vårdlidande är det lidande som uppstår i samband med vård, behandlingar eller 

brister som uppstår i omvårdnadssituationer. De flesta fall av vårdlidande utgörs av 

en brist på kontroll eller kränkningar. Livslidande är ett lidande som omfattar hela 

människan och finns med oss under hela livet. Lidandets karaktär beror på vårt eget 

förhållningssätt och vilket skede i livet vi befinner oss i som individer. Lidandet blir 

ofta starkt vid sjukdom eller trauman men det finns med i alla situationer under livets 

gång (Wiklund, 2003, 96-115). 
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Fortsätta livet trots nya förutsättningar 

Att genomgå strålbehandling mot HH-cancer visade sig ha en fysisk, psykisk och 

social påverkan i patienternas liv. Många beskrev att de trots stora förändringar 

försökte att se det positiva i livet och fortsätta leva trots nya förutsättningar. Det 

fanns en osäkerhet och en frustration i att inte veta hur länge biverkningarna skulle 

kvarstå och en oförutsägbarhet som var svår att hantera i väntan på att livet skulle 

återgå till det normala.  

Eriksson beskriver bland annat vårdlidande som kan uppstå vid utebliven vård och 

information. Detta lidande kan om individen inte uthärdar att hantera det bli 

förlamande och resultera i att en del av individens person går förlorad (Wiklund, 

2003, 96-115). Longacre, Galloway, Parvanta och Fang (2015) har i en studie sett 

signifikant förbättrat utfall och hantering av biverkningar efter strålbehandling när 

vårdare som anhöriga och vänner fick en bra information om biverkningar och hur 

man lindrar dem. Malmström, Ivarsson, Klefsgård, Persson, Jakobsson och 

Johansson (2015) kunde i sin studie bekräfta att patienter som fick information om 

behandling och förväntade biverkningar innan behandling var signifikant mer nöjda 

med sin situation än de som inte fått information. Wells, Semple & Lane (2015) 

beskriver att en övergång till en mer personcentrerad vård kan förbättra utgången av 

rehabiliteringsprocessen, och att patienter önskar att vara mer delaktiga i beslut som 

rör den egna vården och detta kan göras tillsammans med kontaktsjuksköterskan. En 

kontaktsjuksköterska som ger information, vägleder och koordinerar vården kan 

minska risken för att ett vårdlidande med negativa konsekvenser för individen 

uppstår.  

 

Fysiska förändringar 
I resultatet framgick att en av de vanligaste biverkningarna som uppstår vid HH-

cancer och dess behandling är sväljsvårigheter, dels på grund av smärta men också 

muntorrhet och förträngningar i svalget. Heijnen, Speyer, Kertscher, Cordier, 

Koetsenruitjer, Swan och Bogaardt (2016) fann att patienterna inte återfick den 

sväljfunktion de hade innan behandlingen och att sväljsvårigheterna kan leda till 

allvarliga konsekvenser, såsom malnutrition, dehydrering, ökad risk för aspiration 

och som värst leda till döden. Eftersom sväljsvårigheter är en så pass vanlig biverkan 

till behandlingen så är det viktigt att uppmärksamma tidiga symtom för att undvika 
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och förebygga allvarliga sekundära komplikationer. Författarna menade också att 

tidiga insatser kunde hjälpa patienterna att återfå tal- och sväljförmåga och med det 

lindra dessa biverkningar något.  

 

I de studier som författarna granskat har merparten av deltagarna varit män. Det 

framkom skillnader i hur män respektive kvinnor upplever de utseendemässiga 

förändringarna som här innefattade lymfödem och viktnedgång där kvinnor 

rapporterade en mer negativ kroppsuppfattning än männen, även om det också 

framkom negativ kroppsuppfattning hos vissa män. De artiklar som fanns på ämnet 

utseendemässiga förändringar relaterat till cancerbehandling var de flesta gjorda på 

kvinnor med bröstcancer vilket kan styrka att män uppger att de inte påverkas lika 

mycket som kvinnor av sina utseendemässiga förändringar. Park, Kim, Choi, Kang, 

Oh, Kim och Kim (2015) har undersökt psykologiska effekter av kosmetiska 

utbildningsprogram till kvinnor som genomgår behandling mot bröstcancer. Efter 

interventionerna upplevde deltagarna mindre oro och ångest relaterat till sitt 

utseende och använde också färre negativa hanteringsstrategier. Då de flesta 

deltagare i studierna som ingick i resultatet var män kan detta också ha påverkat 

resultatet så de negativa effekterna av att få utseendemässiga förändringar inte 

framkommer lika tydligt. 

 

 

Psykiska förändringar 
Många kände en ständig trötthet och brist på energi och fick en störd sömn på grund 

av de många biverkningarna. Capozzi, Nishimura, McNeely, Lau och Culos-Reed 

(2016) finner i en reviewartikel att fysisk aktivitet bland annat hade en positiv effekt 

på HH-cancer patienters förmåga att hantera fatigue. Denna kunskap är viktig för 

sjuksköterskor som träffar dessa patienter att känna till och informera om. 

 

Resultatet visade att känslor som oro, rädsla och nedstämdhet var vanligt. Vanliga 

orsaker var en osäkerhet över framtiden, om cancern skulle komma tillbaka, svåra 

och långvariga biverkningar och även att individerna kände att de inte kunde påverka 

sin situation. Middleton (2014) skriver i sin artikel att ett sätt att minska de negativa 

känslorna är genom ett bättre psykosocialt omhändertagande. Detta genom att 
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vårdpersonalen har god självkännedom och goda kunskaper om psykosocialt 

omhändertagande och tidigt inventerar patienternas psykosociala behov.  

 

Sociala förändringar 
Många upplevde att både talet och hörseln påverkades. För vissa blev det svårt att 

hålla en längre konversation på grund av salivförändringar, smärta och stelhet. Eide 

och Eide (2014, 162-165) skriver om Travelbees relationsteori där kommunikationen 

ses som den centrala delen och grunden i omvårdnadsprocessen. Kommunikationen 

är en komplicerad process och det är viktigt att sjuksköterskan kan förstå vad 

patienten har att säga för att kunna planera de omvårdnadsåtgärder som behövs. 

Med denna kunskap i åtanke kan det krävas goda kunskaper i kommunikation hos 

sjuksköterskan och även en god förmåga att tolka verbal och ickeverbal 

kommunikation hos de patienter som upplever problem att kommunicera för att 

kunna planera och utföra de omvårdnadsåtgärder som krävs. 

 

Se det positiva i livet 
Resultatet visade att behandlingstiden kunde upplevas på ett både positivt och 

negativt sätt. Detta gjorde att individerna beskrev sin sjukdomsupplevelse som 

antingen meningslös eller meningsfull, vilket kan relateras till Erikssons teori om att 

lidande och hälsa alltid är sammankopplade (Wiklund, 2003, 96-115) .  

 

I ett flertal studier talades om en negativ social förlust och en brist på förståelse från 

omgivningen. Biverkningar och förändringar, som påverkade individerna både 

psykiskt och fysiskt, beskrevs övergripande som negativa och svåra att hantera, ett 

sjukdomslidande uppstod som också beskrivs av Eriksson (Wiklund, 2003, 96-115) i 

lidandets teori. Samtidigt såg författarna att individer som jämförde sig med andra 

och beskrev att de fick stöd från andra i liknande situation, upplevde detta som 

positivt och gjorde att sjukdomsupplevelsen blev lättare att hantera och acceptera. Att 

anamma och acceptera förändringar orsakade av HH-cancer och strålbehandlingen 

visade sig även hos vissa som förklarade att de uppskattade mat mer nu än före 

behandlingen, många individer lät inte biverkningar och ätproblem bli ett hinder och 

accepterade dem och höll hoppet uppe genom ett positivt tänkande. Tidpunkterna då 

intervjuerna ägde rum skilde studierna åt, från att individerna påbörjat 
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strålbehandlingen till månader och upp mot år efter avslutad behandling. Detta kan 

ha också ha påverkat hur långt man kommit i processen att lära sig leva med det nya 

och acceptera det. Lang, France, Williams, Humphris och Wells (2013) finner i sin 

metaanalys att individer som genomlever HH-cancer och behandling med dess 

biverkningar först känner att de förlorar en del av sig själv. Som en följd av detta 

börjar de utvärdera sin existens och vad som är viktigt i livet samtidigt som de skaffar 

fysiskt och emotionellt stöd för att anpassa sig och acceptera det nya i livet. 

 

I resultatet framkom skillnader i olika studier i hur positivt eller negativt individerna 

upplevde och hanterade biverkningarna, sina kommunikationsproblem och viljan att 

isolera sig. Trots liknande biverkningar och upplevelser av fysiska, psykiska och 

sociala påfrestningar så är varje upplevelse ytterst individuell, oavsett om individerna 

beskriver de som negativa eller positiva och anammar endera förhållningssätt. För att 

få en god, individuell omvårdnad från början till slut, menar författarna som 

Björklund, Sarvimäki och Berg (2009) beskrev det, att en personcentrerad vård skulle 

hjälpa till att stärka individers känsla av egenkontroll men också verka 

hälsofrämjande. En personcentrerad vård är också ett sätt att möjliggöra och bilda ett 

partnerskap mellan patienten, närstående och dess vårdare (Ekman,Norberg & 

Swedberg, 2014, 92,). Genom patientens berättelse om upplevelse av sin hälsa och 

ohälsa och sitt synsätt får man en bra grund i hela omvårdnadsprocessen som 

förhoppningsvis leder till en bra upplevelse.  

 

Betydelse för omvårdnad 

Författarnas förhoppning med denna studie var att öka kunskap kring hur 

strålrelaterade biverkningar upplevs hos patienter med huvud - och halscancer. Detta 

för att utveckla omvårdnaden och kunna förstå, bemöta och vårda denna 

patientgrupp på ett holistiskt och personcentrerat sätt. Att arbeta personcentrerat är 

enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2013) grunden i det hälsofrämjande arbetet. Ett 

hälsofrämjande arbetssätt kan vara att stödja personer eller närstående som hamnat i 

en akut eller livslång förändrad livssituation. Enligt ICNs etiska kod (2012) för 

sjuksköterskor har sjuksköterskan fyra ansvarsområden att arbeta utifrån; främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Författarna menar att 

de patienter som fått förändrade förutsättningar att fortsätta livet och där behov 
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bedöms finnas, bör få en kontaktsjuksköterska som kan utforma vården på ett 

personcentrerat sätt enligt de fyra ansvarsområdena.  

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturbaserad studie, som är lämplig när 

vårdvetenskapliga ämnen ska studeras (Dahlborg Lyckhage, 2012, 23). För att 

besvara syftet med studien valdes kvalitativa artiklar ut, vilket känns relevant, då 

syftet var att belysa upplevelser från individer med HH-cancer, som även visades i 

resultatet. Svagheten med en kvalitativ ansats är dock bland annat att resultaten inte 

blir generaliserbara utan kan som mest bli överförbara. Att påvisa överförbarhet i ett 

resultat kräver att författaren ger en tydlig bild till läsaren om hur hela processen i en 

studie utförts och att ge en god genomgång av analysprocessen stärker 

tillförlitligheten i resultatet (Lundman, Hällgren Graneheim, 2012, 198-199). 

 Sökningen begränsades till två databaser som ansågs ha god relevans för omvårdnad, 

Cinahl Full text och Pubmed. Valet att ha en fulltextdatabas och en referensdatabas 

är viktigt för att utesluta att sökningen begränsas till fulltextformatet (Östlundh, 

2012, 64-65). En svaghet med studien är att urvalet begränsades till att bara bestå av 

artiklar på engelska och svenska. Detta var på grund av att författarnas 

språkkunskaper begränsades till dessa två språk. Vid sökningen användes en 

sökmetod som kallas Boolesk sökning. Kombinationen av de booleska sökorden 

bestämmer vilket samband sökorden får (Östlundh, 2012, 69). Vid sökningarna 

användes uteslutande AND då syftet var att söka artiklar som berörde samtliga 

sökord. Genom att kombinera sökningen med OR eller NOT kunde andra 

kombinationer ha hittats och kanske också fler artiklar.  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes efter en mall där författarna bedömde kvalitén på 

artiklarna. Detta kan ses med en fördel då inga delar i artiklarna uteslöts för att få en 

god kvalité av innehållet och alla artiklar bedömdes på samma villkor. En nackdel är 

dock att språkförståelse och liten eller ingen kunskap om kvalitetsgranskning på 

vetenskapliga artiklar kan ha lett till missvisande poäng.   

 

Analysen av resultatet diskuterades i samtliga steg mellan författarna, detta var för 

att få en helhetsbild och för att hitta variationer. Genom att båda var delaktiga 
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skapades förutsättningar till att hålla en trovärdighet genom arbetet och inte låta 

förförståelse och förutfattade meningar påverka resultatet. För att ytterligare stärka 

giltigheten och trovärdigheten i resultatet så diskuterades det igenom med 

handledaren, som med mer erfarenhet av litteraturstudier, kunde granska och se om 

tolkningar, koder och kategorier verkade lämpliga. Författarna läste igenom 

materialet ett flertal gånger vilket i sin tur minskade risken till feltolkningar. 

Resultatet kan dock anses ha sina svagheter då alla artiklar inte är skrivna på 

författarnas modersmål, misstolkningar av texter kan ha påverkat resultatet.   

 

Delar av studier plockades ut för att motsvara syftet, vilket gjorde att andra delar 

uteslöts och den totala upplevelsen av en del individers vårdförlopp kom inte med i 

resultatet. Individerna i studierna till flertalet bestod av män och giltigheten i 

resultatet kan då diskuteras eftersom analysen bland annat hade fokus i att beskriva 

variationer, så även mellan könen. Författarna menar därför att forskningen bör 

bedrivas utan för stora skillnader mellan könen. Inga studier från utvecklingsländer 

är med i studien, vilket även detta kan ha påverkat resultatet, man får beakta att 

kulturella skillnader mellan länderna kan finnas, som leder till att de åtgärder som är 

mest lämpliga för denna patientgrupp inte kan implementeras eller fungera i alla 

länder. Det vore därför önskvärt att forskning även bedrevs på populationerna i 

utvecklingsländer.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Etiskt tillstånd för studien söktes inte då det inte behövs enligt Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor, vid arbeten på grundnivå vid 

högskoleutbildningar (SFS 2003:460). En forskares arbete styrs av förordningar och 

regler som exempelvis Helsingforsdeklarationen men i grunden är det ändå alltid 

forskarens egna ansvar att bedriva sin forskning på ett etiskt sätt (Codex, 2016). Att 

ha en viss förförståelse om ett specifikt ämne kan med hjälp av en innehållsanalys ge 

en djupare förståelse om ämnet. Dock kan förförståelse även leda till förutfattade 

meningar och påverka tolkningarna av resultatet (Lundman, Hällgren Granheim, 

196-197).  Författarna till den här studien hade viss förförståelse, vilket i detta fall 

ansågs vara till en fördel då fakta och kunskap om HH-cancer krävdes för att bättre 
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förstå upplevelserna av cancersjukdomen. Att inte låta förförståelsen påverka 

resultatet och att kritiskt granska tolkningar som gjordes hade författarna hela tiden i 

åtanke och ett objektivt synsätt eftersträvades. Hos författarna finns däremot lite 

eller ingen erfarenhet av att göra en litteraturstudie, vilket givetvis kan vara till en 

nackdel och det kan i sin tur ha påverkat resultatet. Vid oenigheter diskuterades det 

fram en gemensam lösning och om frågor eller osäkerhet uppstod kontaktades 

handledaren för vidare handledning och stöd. 

 

Det framgick inte tydligt i alla artiklar att de var etiskt granskade och godkända, detta 

ställde krav på författarna att säkerställa att forskningen bedrivits på ett korrekt sätt. 

Författarna har även uppmärksammat att det inte på något vis i någon artikel 

framgått att man kunnat identifiera individer, vilket bevisat att all data har 

behandlats konfidentiellt och skyddats av rådande regelverk.    

 

Konklusion  

Resultatet visade att personer som genomgår strålbehandling mot HH-cancer 

upplever att livet måste levas med helt nya förutsättningar efter avslutad behandling. 

Dessa patienter behöver individuellt utformade omvårdnadsåtgärder och 

egenvårdsråd. För att vårda denna patientgrupp personcentrerat så krävs också stor 

förståelse för biverkningarna och kunskap i hur man hanterar dessa. Att ha en 

kontaktperson gör det möjligt för patienten och sjuksköterskan att utforma vården 

efter patientens behov.  
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Bilaga 1. Söktabell.  

Databas Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Urval 1 
(dubblett) 

Urval 2 
(dubblett) 

Urval 3 
(dubblett) 

Urval 4 
(dubblett) 

Cinahl 
with  

Fulltext 

161109 head neck AND tumor AND treatment AND 

experiences AND radiotherapy 
Årtal 2006-2016 
Ålder från 18 år 
Engelskt språk 

59 9 9 9 9 

Pubmed Adv.  161109 head neck AND tumor AND treatment AND 
experiences AND radiotherapy  

Årtal 2006-2016 
Ålder från 18 år 
Engelskt språk 

66 12  
(10) 

11 
(9) 

11 
(9) 

11 
(9) 

Cinahl with Fulltext 161117 head neck AND tumor AND experiences Årtal 2006-2016 
Ålder från 18 år 
Engelskt språk 

252 11 
(10) 

11 
(10) 

11 
(10) 

11 
(9) 

Pubmed 161118 head neck AND tumor AND experiences Årtal 2006-2016 
Ålder från 18 år 
Engelskt språk 

201 12 
(12) 

11 
(11) 

11 
(11) 

11 
(11) 

Cinahl with 
Fulltext  

161122 head neck AND tumor AND experiences AND side 
effects 

Årtal 2006-2016 
Ålder från 18 år 
Engelskt språk 

19 4 
(4) 

3 
(3) 

3 
(3) 

3 
(3) 

Pubmed 161122 head neck AND tumor AND experiences AND side 
effects 

Årtal 2006-2016 
Ålder från 18 år 
Engelskt språk 

34 11 
(9) 

10 
(9) 

10 
(9) 

10 
(9) 

Totalt utan 
dubbletter 

    14 13 13 13 

Urval 1 = Antal träffar efter att titlar och abstracts lästs igenom  
Urval 2 = Antal träffar efter att fulltext lästs igenom    
Urval 3 = Antal träffar efter kvalitetsgranskning    
Urval 4= Antal valda artiklar till studien 

 



 

 

Bilaga 2. Bedömningsmall. Från Olsson, Sörensen, 2011, Kvalitativa och kvantitativa perspektiv 
Forskningsprocessen, s 285. 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte+metod+resultat=3) 0/0 1/3 2/3 3/3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t.ex lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teorier etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48 p)          P                 p             p                P 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     



 

 

 

Författare, årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

Andersen Skov, 

Kristine. Jarden, 
Mary. 2012 

Coping with 

radiotherapy for 
head and neck 

squamous cell 
carcinoma a 

qualitative 

exploration. 

Att utforska hur patienter med 

HH-cancer hanterar 
strålbehandling och dess 

biverkningar i slutet och direkt 
efter avslutad behandling när 

symtomen är som värst. 

Dessutom att beskriva hur 
hanteringsstrategier främjar 

eller hindrar hanteringen av 

biverkningar och det dagliga 
livet. 

 
 

Forskningsavdelning på 

sjukhuset godkände studien. 
Studien genomfördes enligt 

Helsingforsdeklarationen. 
Deltagarna fick ge sitt samtycke 

muntligt. 

 
 

 
 

 

 

Fem individer(4 män, 1 

kvinna) i Danmark med 
HH-cancer intervjuades en 

månad efter avslutad 
kurativ strålbehandling. 

 Exkluderades gjordes de 

som var hospitaliserade, 
inte hade någon röst, ingen 

eller begränsad förståelse 

av det danska språket eller 
de med psykisk ohälsa.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ.Semistrukturerade 

intervjuer spelades in och 
utfördes i individernas hem. 

Orden skrevs ned ordagrant och 
innehållet analyserades i fyra 

steg enligt hermeneutisk metod 

genom att plocka ut 
meningsenheter, kondenserade 

dessa, skapa preliminära 

teman, hitta huvudteman och 
subteman och i det femte 

steget i analysen kopplade man 
senare till varsin copingteori 

som beskrivits av Lazarus.  

Individerna hanterar 

strålbehandlingen och dess 
biverkningar genom att agera 

efter följande fem 
huvudteman; Fly iväg, Be om 

hjälp, Hitta sin plats, Kognitiv 

kontroll och Fysisk kontroll. Ur 
dessa huvudteman fann man 

två subteman som märktes 

beroende på egenskap; 
underlättar och hindrar. Vidare 

så betecknade dessa 
huvudteman känslo-fokuserad 

och/eller problemfokuserad 

hanteringsstrategi.  

 



 

 

Författare, 

årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Charalambous, 
Andreas. 2014 

Hermeneutic 
phenomenological 

interpretations of 
patients with 

head and 

neckneoplasm 
experiences living 

with radiation-
induced 

xerostomia: The 

price to pay? 

Att få en inblick om hur 
patienterna bemöter, 

upplever och tar till sig hur 
det är att leva med 

muntorrhet med betoning på 

psykosociala effekter av 
strålrelaterad muntorrhet.  

 
Av studien framgick att man 

sökt och fått etiskt 

godkännande av en etisk 
kommitté. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

15 individer (8 män och 
7 kvinnor) deltog i 

studien i Cypern. 
Inklusionskriterier: 

patienter som 

diagnostiserats med HH-
cancer och hade 

genomgått 
strålbehandling och 

utvecklat grad 2 

muntorrhet inom en till 
tre månader efter 

behandlingen, patienter 
över 18 år, 

grekiskspråkiga, Hade 

över 50 på AFI skalan. 
Exklusionskriterie var 

kognitiv 

funktionsnedsättning.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Kvalitativ hermeneutisk 
fenomenologisk design 

användes inspirerad av 
filosofen Paul Ricoeur. Data 

samlades in med intervjuer. 

Analysen gjorde i tre steg: 
naiv läsning, strukturell 

analys och omfattande 
förståelse. 

Fem teman framkom ur 
analysen. Dessa var: 

Kroppsligt lidande, 
Personligt livslidande, Vara 

hjälplös mot muntorrhet, 

Psykiskt lidande och Att 
vara ensam. Den 

omfattande förståelsen var 
“Nya möjligheter att vara i 

världen i relation till 

muntorrhet. 

85 % 
85 % 

 
Grad I 

 



 

 

 

Författare, 
årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Haisfield-Wolfe, 

Mary Ellen. 
McGuire, 

Deborah B. 

Krumm, 
Sharon. 2012 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Perspectives on 

Coping Among 
Patients With Head 

and Neck Cancer 

Receiving Radiation. 

Att beskriva 

hanteringsmekanismer i 
samband med osäkerhet 

bland patienter med 

struphuvud och 
svalgcancer under 

strålbehandling med 

eller utan cytostatika vid 
fyra olika tidpunkter. 

Detta arbete 
genomfördes som en 

delstudie från en större 

longitudinell, 
beskrivande studie.  

 

Oncology Nursing 

Forum, kräver att 

författarna följer de 
etiska riktlinjerna innan 

publikation. 

 

21 deltagare(18 män, 2 

kvinnor), USA. 
Inkluderades gjordes 

individer över 18 år och 

äldre som nyligen blivit 
diagnostiserade med 

cancer i struphuvudet och 

svalg och skulle genomgå 
strålbehandling med eller 

utan cytostatika.  

Kvalitativ. Intervjuer med 

öppna frågor ställdes under 
behandlingen. Frågorna 

täckte ämnen om 

hanteringsstrategier under 
behandlingen, 

behandlingsrelaterade 

frågor och vilka 
medel/resurser individerna 

använde. Individerna blev 
intervjuade vid fyra olika 

tillfällen, vecka 1 (vid 

behandlingens start), vecka 
5 (i mitten av 

behandlingen) vecka 9 (i 
slutet av behandlingen) och 

vecka 12 (vid återbesöket 

en månad efter avslutad 
strålbehandling).  

De inspelade svaren skrevs 

ned ordagrant och en 
innehållsanalys utfördes 

enligt Graneheim och 
Lundmans metod. 

Individernas egna 

bedömningar visades i tre 
teman; självuppfattning i 

att använda 

hanteringsstrategier, en 
tuff och upprörande 

upplevelse och förväntan. 

Problem som krävde 
strategier varierade under 

de fyra tidpunkterna. 
Fysiska biverkningar var 

problematiska under och 

en månad efter avslutad 
behandling. Individer 

använde sig av 
hanteringsstrategier för att 

hantera osäkerheten kring 

de fysiska och 
psykologiska aspekterna 

av deras upplevelser. 

87,5 % 

87,5 % 
 

 

Grad I 



 

 

Författare, 

Årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Larsson, Maria. 
Hedelin,Birgitta. 

Athlin, Elsy. 
2007 

Needing a hand to 
hold: lived 

experiences during 
the trajectory of care 

for patients with 

head and neck 
cancer treated with 

Radiotherapy  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Att erhålla en djupare 
förståelse av huvud- och 

halscancer patienters 
upplevda erfarenheter av 

det dagliga livet under 

vårdförloppet med fokus 
på ätproblem.  

 
 

Av studien framgick att 

man sökt och fått etiskt 
godkännande av en etisk 

kommitté. 
 

Inkluderades gjordes nio 
stycken individer (2 

kvinnor, 5 män) med HH-
cancer som behandlats 

med strålbehandling på 

en onkologisk avdelning i 
Sverige. Kravet var att de 

skulle ha fått mer än 50 
doser i 

huvud/halsområdet, de 

skulle också ha 
erfarenhet/upplevelser av 

ätproblem orsakade av 
strålbehandlingen och 

kunna prata och förstå 

svenska. Alla 
behandlades i ett kurativt 

syfte, åldern för 

deltagarna var mellan 52-
68. Ingen av individerna 

behandlades med enteral 
nutrition under 

behandlingen.  

 

Kvalitativ, fenomenologisk 
metod. 

Öppna intervjuer där 
individerna fick prata om 

fyra teman, ätproblem 

p.g.a. sjukdom och 
behandling, information 

som erhållits för att klara 
det dagliga livet med att ha 

dessa problem, kontakter 

och kontinuitet från 
vårdsystemet, och socialt 

och känslomässigt stöd. 
Deltagarna skulle tala om 

upplevelserna under hela 

vårdförloppet, från att 
diagnos var satt fram till 

intervjun. 

Intervjuerna hölls 6-8 
veckor efter fullföljd 

strålbehandling med 7 av 
individerna och efter 12 v 

för 2 av de p.g.a. svårt att 

tala och svår smärta.  
Därefter gjordes en 

innehållsanalys av 
intervjuerna enligt Colaizzis 

metod, bestående av sju 

steg som samtliga 
författare följde. 

 

 
 

 
 

 

Tre teman uppstod, 
avbrott i det dagliga livet, 

vänta i ovisshet 
och utelämnad till sig själv. 

Man såg att individerna 

upplevde djupgående 
avbrott/störningar i sitt 

dagliga liv på grund av 
ätproblem och problem 

som associerades orsakas 

av cancern och dess 
behandling, både före, 

under och efter 
behandlingen.  

95 % 
89 % 

 
m=92% 

 

Grad I 

 



 

 

 

Författare, 
årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

McGarvey, 
Aoife C. 

Osmotherly, 
Peter G. 

Hoffman, Gary 

R. Chiarelli, 
Pauline E. 

2014 

Lymphoedema 
following 

treatment for 
head and neck 

cancer; impact on 

patients, and 
beliefs of health 

professionals 
 

Att utforska förhållandet 
mellan: (1) hur lymfödem 

påverkar HH-cancer 
patienter och (2) vilka 

patienter som hälso- och 

sjukvårdspersonalen tror 
löper störst risk att utveckla 

lymfödem, (3) hur det 
påverkar patienterna och (4) 

hur lymfödem kan hanteras 

effektivt.  
 

Av studien framgick att man 
sökt och fått etiskt 

godkännande av en etisk 

kommitté. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

10 patienter (8 män och 
2 kvinnor) och 10 

sjukvårdspersonal i 
Australien. 

Inklusionskriterier för 

patienterna: minst tre 
månader sedan 

strålbehandlingen 
avslutats, över 18 år, 

engelskspråkiga. 

Exklusionskriterier för 
patienterna: förekomst 

av metastaser, 
genomgång av 

cytostatika eller 

strålbehandling, 
oförmögen att ge 

informerat tillstånd för 

deltagande. 
Sjukvårdspersonalen var 

medlemmar av det 
regionala 

multidisciplinära teamet 

och inbjöds att delta. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Kvalitativ metod användes 
för att utforska ämnet och 

semi- strukturerade 
intervjuer användes för att 

utforska relevanta 

frågeställningar. 
Intervjuerna understöddes 

av flera frågor som 
utvecklats före intervjun för 

att tillåta deltagarna att 

utforska och klargöra 
frågeställningarna innan 

intervjun. Intervjuerna 
transkriberades och 

analyserades. Koder 

utvecklades. Vanliga teman 
sågs genom att se på 

vanliga kategorier. 

Triangulering användes. 

Teman från patientgruppen 
som man fann var fysiska 

effekter av lymfödem, 
psykosociala problem från 

lymfödem, 

hanteringsstrategier som 
fanns vara hjälpfulla. 

Teman från 
sjukvårdspersonalen var: 

kliniska tecken, inklusive 

deras perception av vanliga 
riskfaktorer och prevalens 

av sådana, hur det 
förväntas påverka 

patienter, 

hanteringsstrategier som 
vanligtvis används. 

79 % 
79 % 

 
Grad II 

 



 

 

 

Författare, 
årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

McQuestion, 
Maurene. 

Fitch, 
Margaret. 

Howell, Doris. 

2011 

The changed 
meaning of food: 

Physical, social 
and emotional 

loss for patients 

having received 
radiation 

treatment for 
head and neck 

cancer. 

 

Att presentera fynd i en mer 
djupgående analys från 

subtemat “den förändrade 
synen på mat” som dök upp i 

en större, kvalitativ, 

beskrivande studie som 
utforskade huvud-och 

halscancer patienters 
upplevelser av att få primär 

strålbehandling och 

störningar som orsakades av 
behandlingen (A qualitative 

descriptive study of patients 
experiences of receiving 

primary radiation treatment 

for head and neck cancer, 
McQuestion, 1999). Man ville 

belysa deltagarnas 

upplevelser om deras 
erfarenheter och störningar i 

det dagliga livet, med ett 
specifikt fokus på förluster 

som uppstår vid den 

förändrade meningen med 
mat.  

 
European Journal of 

Oncology Nursing, etiskt 

granskad innan publikation. 
 

Urvalet bestod av 17 
individer (5 kvinnor, 12 

män) från Kanada. De 
individer som 

inkluderades var 18 år 

eller äldre med 
erfarenhet av huvud - 

och halscancer. 
Individerna hade 

strålbehandlats primärt 

och avslutat 
behandlingen tre 

månader innan 
intervjuerna ägde rum. 

Kunde läsa och var 

verbalt kommunikativa i 
det engelska språket. 

Individerna bodde inte 

längre än 90 minuter 
restid från 

canceravdelningen. 
Exkluderades gjorde 

individer med 

återkommande eller 
progressiv sjukdom, 

eller de som nyss 
strålbehandlats för 

annan cancersort. 

Exkluderades gjordes 
även de som fått 

strålbehandling i ett 

palliativt syfte.  
 

Kvalitativ metod användes. 
Innehållsanalys av texten. I 

originalstudien intervjuades 
individerna och man 

transkriberade texten 

ordagrant innan texten 
genomgick innehållsanalys 

enligt Giorgis metod.  

Det finns fysiska, psykiska 
och sociala förluster i 

samband med att en 
förändrad mening med mat 

uppstår hos huvud- och 

halscancer patienter. Att 
erkänna betydelsen av 

ätproblem och den 
förändrade meningen mat 

krävs för att tillhandahålla 

rätt stöd och insatser för 
att kunna hantera 

förändringarna och 
förlusterna.  

70 %  
71 % 

 
m=70,5% 

 

Grad II 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Författare, 
årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Molassiotis, 
Alex. Rogers, 

Margaret. 
2012 

 

Symptom 
experience and 

regaining 
normality in the 

first year 

following a 
diagnosis of head 

and neck cancer: 
A qualitative 

longitudinal 

study. 

Att utforska upplevelser, 
under en ettårsperiod, för att 

förbättra förståelsen av de 
problem och funderingar 

som beskrivs av patienter 

med HH-cancer. 
 

Av studien framgick att man 
sökt och fått etiskt 

godkännande av en etisk 

kommitté. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

16 patienter (14 män 
och två kvinnor) i 

England intervjuades 
fyra gånger under en 

12- månaders period där 

första intervjun 
genomfördes ca tre 

månader efter 
strålbehandlingen 

avslutats och sista 

intervjun genomfördes 
12 månader efter. Alla 

16 patienter deltog inte i 
alla fyra intervjuer då 

vissa var för sjuka och 

andra drog sig ur 
studien och någon dog 

innan sista intervjun. 

totalt genomfördes 50 
intervjuer. 

Exklusionskriterier var 
kognitiv 

funktionsnedsättning, 

uppskattad livslängd 
mindre än sex månader, 

eller inte klarade av att 
genomföra intervjuer. 

 

 
 

 

 

 

En Kvalitativ design med 
prospektiva intervjuer 

genomfördes. Studien var en 
del av en större studie som 

tittade på symtom och 

upplevelser av dessa hos 
åtta cancerdiagnoser. 

Analysen gjordes av tre 
personer. Datan lästes 

igenom och analyserades 

med manifest metod. Koder 
och kategorier och tema 

identifierades. 

Fyra teman framkom av 
datan: nutritionell oro, 

trötthet, 
strålbehandlingsmask och 

behålla normalitet. Datan 

visar på viktiga 
orosmoment under första 

året med HH-cancer. 

73 % 
81 % 

 
m=77% 

 

Grad II 

 
 



 

 

 

Författare, 
årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Nund, Rebecca 

L. Ward, 

Elizabeth C. 
Scarinci, 

 Nerina A. 
Cartmill, Bena. 

Kuipers, Pim. 

Porceddu, 
Sandro V. 2014 

Survivors 

experiences of 

dysphagia-related 
services following 

head and neck 
cancer: implications 

for clinical practice 

Att utforska människors 

upplevda erfarenheter 

av sväljsvårigheter efter 
icke-kirurgisk behandling 

vid HH-cancer och 
undersöka deras 

uppfattningar om deras 

behov av service.  
 

Av studien framgick att 
man sökt och fått etiskt 

godkännande av en etisk 

kommitté. Skriftligt 
godkännande erhölls av 

var och en av 

deltagarna.  

24 stycken (20 män, 4 

kvinnor) individer deltog, 

från Australien. 
Individerna hade fått 

strålbehandling och 
upplevt dysfagi som en 

biverkan. För att få stor 

variation valdes individer 
ut efter kön, ålder, 

behandlingsmodell, 
geografisk lokalisation, 

månader sedan 

behandling och 
måltidssituationer 

(ensam/tillsammans med 

andra). Exkluderades 
gjorde individer som hade 

fått kirurgi som primär 
behandling, hade något 

redan existerande 

problem som kunde 
associeras med dysfagi, 

var palliativa eller hade 
begränsad förståelse av 

engelska.  

En kvalitativ beskrivande 

metod med fenomenologisk 

ansats användes. 
Individuella 

semistrukturerade 
fördjupningsintervjuer 

utfördes. Intervjuerna 

bestod av öppna frågor 
som täckte vissa ämnen. 

Alla intervjuer spelades in 
och skrevs ned ordagrant 

och en tematisk analys 

utfördes stegvis efter 
Braun och Clarke. 

Meningsenheter och 

mönster plockades ut, med 
en öppen kodning som 

ledde till kategorier.  

Huvudtemat var en önskan 

om löpande tillgång till 

dysfagi relaterade tjänster 
för att på ett lämpligt sätt 

hantera dysfagi. Utöver 
detta tema hittades fem 

ytterligare teman; Att 

möta det okända- livet 
efter behandlingen av HH-

cancer, Att göra praktiska 
justeringar för att kunna 

leva med dysfagi, Att göra 

känslomässiga 
förändringar till följd av att 

leva med dysfagi, 

Tillgången av stöd utanför 
sjukhusets service och 

uppfattningar om dysfagi-
relaterade tjänster.   

89,5% 

77 % 

 
m=83,25% 

 
Grad I 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Författare, 
årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Nund, Rebecca 

L. Ward, 
Elizabeth C. 

Scarinci, 

 Nerina A. 
Cartmill, Bena. 

Kuipers, Pim. 

Porceddu, 
Sandro V. 

2014 

The lived 

experience of 
dysphagia 

following non-

surgical treatment 
for head and neck 

cancer 

 

Att utforska hur dysfagi 

påverkar vardagen hos 
individer som behandlats 

icke kirurgiskt för primär 

huvud- och halscancer mer 
än 3 månader upp till 18 

månader efter avslutad 

behandling. 
 

 

Tillstånd sökt hos etisk 

kommitté, etiskt granskad. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

24 individer (20 män, 4 

kvinnor) i Australien som 
hade genomgått kurativ 

strålbehandling för HH-

cancer rekryterades.  
Gjorde urvalet efter 

kriterier baserade på 

kön, ålder, 
behandlingstyp, 

geografisk lokalisation 
och månader sedan 

behandling.   

Exkluderades gjordes 
individer som hade 

opererats primärt för sin 
tumör, hade någon 

annan sjukdom som 

kunde påverka deras 
sväljförmåga, som var 

palliativa eller hade 

begränsad 
språkförståelse i 

engelska.  
 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativt beskrivande 

metod, med en 
fenomenologisk ansats. 

 Individuella 

semistrukturerade intervjuer 
spelades in. Frågorna 

ställdes med plats för öppna 

svar, med stöd av en mall 
som täckte huvudämnen 

man ville diskutera.   
Orden skrevs ned ordagrant 

och man gjorde en 

innehållsanalys, med 
tematisk och induktiv 

ansats, inspirerade av Braun 
och Clarke. Skapade koder, 

kategorier och teman.  

 
 

 

 
 

 

Datan avslöjade bredden 

och betydelsen av 
effekterna av att leva med 

dysfagi hos de individer 

som behandlades kurativt 
för sin HH-cancer.  Fyra 

huvudteman hittades; 

fysiska förändringar 
relaterat till sväljning, 

känslor som väcks genom 
att leva med dysfagi, 

förändrade uppfattningar 

och förändringar i 
uppskattning av mat, 

inverkan på person och 
livsstil.  

92 % 

86 % 
 

m=89% 

 
Grad I 



 

 

 

Författare, 
årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Nund, Rebecca 
L. Rumbach, 

Anna F. 
Debattista, 

Bridget C. 

Goodrow, 
Martha N. 

T.Johnson, 
Kori A. 

Tupling, Laura 

N.Scarinci, 
Nerina A. 

Cartmill, 
Bena.Ward, 

Elizabeth 

C.Porceddu, 
Sandro V. 

2015 

Communication 
changes following 

non-glottic head 
and neck cancer 

management: 

The perspectives 
of survivors and 

carers 

Att utforska synpunkter och 
erfarenheter av 

kommunikationsförändringar 
till följd av kurativ 

kemoradioterapi mot icke 

struphuvuds HH-cancer, sett 
ur perspektiv från både HH-

cancer överlevare och deras 
vårdare. 

 

Av studien framgick att man 
sökt och fått etiskt 

godkännande av en etisk 
kommitté. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

14 deltagare ingick i 
studien (12 män och 2 

kvinnor), i Australien . 
Exklusionskriterier var 

patienter som hade 

genomgått kirurgi innan 
strålbehandling, hade 

haft 
kommunikationsproblem 

innan behandlingen, 

moderat till allvarlig 
kognitiv 

funktionsnedsättning, 
hörselnedsättningar, 

ansågs vara palliativa 

eller inte pratade 
flytande engelska. 

Majoriteten hade 

avslutat behandlingen 
tre månader innan 

intervjuerna. 
 

Nio vårdare/ partners 

(åtta kvinnor och en 
man) ingick i andra 

delen av studien. 
Studien ingick som en 

del i en större studie. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Kvalitativ beskrivande 
design användes. Både HH-

cancer överlevare och deras 
vårdare/partners deltog i 

semi-strukturerade 

individuella intervjuer. Varje 
deltagare fick en blankett 

med stimulerande frågor 
innan intervjun. Detta för att 

uppmuntra till personlig 

reflektion under intervjun. 
En intervjuguide utformades 

för att säkerställa att alla 
relevanta ämnen 

behandlades och för att en 

öppen diskussion skulle 
kunna formas. Intervjuerna 

utfördes ca tre månader 

efter strålbehandlingen 
avslutats. Tematisk analys 

användes. Mönster 
identifierades ur hela 

textmassan. Teman fann 

man i textmassan som en 
helhet. Texten kodades och 

kategorier utformades från 
koderna. 

Fyra teman framkom ur 
resultaten. !. försämringar 

av kommunikationens 
delsystem, 2. utmaningarna 

av kommunikation i 

vardagen, 3. breda och 
långvariga effekter av 

kommunikationsförändringa
r och adaptation som 

resultat av 

kommunikationsförändringa
r, 4. vanliga problem och 

funderingar från både HH-
canceröverlevare och deras 

vårdare/partner. 

81 % 
79 % 

 
m=80% 

 

Grad I 

 

 



 

 

 

Författare, 
årtal. 

 

Titel 

 

 
Syfte 

 

 
Urval 

 

 
Metod 

 

 
Resultat 

 

 
Kvalitetsgrad 

Patterson, 

Joanne M. 

McColl, Elaine. 
Wilson, Janet. 

Carding, Paul. 
Rapley, Tim. 

2015 

Head and neck 

cancer perceptions of 

swallowing following 
chemoradiotherapy  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Att utforska förändringar 

över tid av patienters 

erfarenheter av dysfagi 
till följd av 

(kemo)radioterapi vid 
HH-cancer.  

 

 
Av studien framgick att 

man sökt och fått etiskt 
godkännande av en etisk 

kommitté. 

 

12 patienter (10 män och 

2 kvinnor) rekryterades 

för observation och 9 
patienter (8 män och 1 

kvinna) rekryterades till 
intervjuer prospektivt 

från två 

universitetssjukhus i 
norra England. 

Exklusionskriterier var 
patienter med 

återkommande eller 

kvarvarande sjukdom 
eller som hade 

sväljsvårigheter före sin 

HH-cancer diagnos. 

Kvalitativ design användes. 

Data inhämtades från 1. 

utforskande observationer 
av måltiden och 2. semi- 

strukturerade intervjuer. 
Resultaten från 

observationer och 

intervjuer ledde till fyra 
tidsfaser för att visa 

förändringar vid sväljning. 
Tidsfaserna var före 

behandling, under 

behandling, 0-3 månader 
efter behandling och 6-18 

månader efter behandling. 

Tematisk analys, texten 
lästes och kodades. Teman 

fanns där gemensamheter 
kunde hittas. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Före behandling: 

rapporterades minimala 

sväljsvårigheter. De som 
noterade förändringar 

hittade ofta 
hanteringsstrategier för 

problemen. 

Under behandling: 
upplevdes liknande 

symtom som stora 
försämringar i förmåga att 

äta och dricka. 0-3 

månader efter behandling: 
rapporterades liknande 

erfarenheter som under 

behandlingen fast något 
mildare. 6-18 månader 

efter behandling: 
rapporterades att många 

av de fysiska symtomen 

kvarstod men smärtan 
hade minskat. 

 
 

 

 
 

 

79 % 

79 % 

 
 

Grad II 

 



 

 

 

Författare, årtal. 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Urval 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Kvalitetsgrad 

Swore Fletcher, 
Barbara. Cohen, 

Marlene Z. 

Schumacher, 
Karen. 

Lydiatt,William. 
2012 

A blessing and 
a curse. Head 

and neck 

cancer 
survivors 

experiences. 

Att utforska 
överlevandes 

erfarenheter av 

kommunikation 
under och efter 

behandling av HH-
cancer. 

 

Sökte och 
inhämtade tillstånd 

av prövningsnämnd.  

39 individer från USA. 
HH-cancer överlevare 

rekryterades om de var 

över 19 år, kunde läsa, 
skriva och förstå 

engelska, gav skriftligt 
samtycke och befann sig 

mellan 2 och 24 

månader efter 
primärbehandling av HH-

cancer.  
 

(Framkom inte hur 

många män och kvinnor 
som var med.) 

En fenomenologisk beskrivande och 
tolkande forskningsmetod användes. 

Man spelade in intervjuerna som 

gjordes med öppna frågor om hur 
individerna tolkade och fann en 

mening i kommunikationssituationer 
under och efter behandlingen. 

Innehållsanalys gjordes, man 

transkriberade intervjuerna ordagrant, 
kodade och satte teman.  

Sammanflätade positiva 
och negativa aspekter 

gällande kommunikation 

beskrevs. Två 
huvudteman 

identifierades; 
Förändringar i 

kommunikation- som 

inkluderade funktionella 
aspekter gällande 

kommunikation och Gå 
djupare in på livet - som 

inkluderade de positiva 

aspekterna i processen.  

75 % 
79 % 

 

m=77% 
 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, 

årtal. 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitetsgrad 

Tong Michael 
C.F. Lee, Kathy 

Y.S. Yuen, 

M.T.Y. Lo, 
P.S.Y. 2010 

Perceptions and 
experiences of post-

irradiation swallowing 

difficulties in 
nasopharyngeal 

cancer survivors.  

Att få en djupare 
förståelse om 

uppfattningar och 

upplevelser av 
sväljsvårigheter efter 

strålbehandling från ett 
patientperspektiv.  

 

Det framgår att tillstånd 
för att studera mänskliga 

deltagare söktes hos 
Etisk kommitté. Man 

erhöll även ett skriftligt 

medgivande av 
deltagarna.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

60 individer (42 män, 18 
kvinnor) från Kina deltog. 

Inkluderades gjorde de 

som nyligen erhållits 
strålbehandling för HH-

cancer, kunde läsa 
kinesiska, inte hade 

några tecken på kognitiv 

försämring, var i ett 
sådant fysiskt skick att de 

kunde delta i en intervju 
som varade i 30-60 

minuter och var villiga att 

dela med sig av sina 
personliga erfarenheter 

och bidra med sin tid.  

Exkluderades gjordes 
individer som  

som befann sig mindre än 
1 år efter strålningen och 

tidpunkten för intervjun 

sattes en tid efteråt för 
att undvika effekten av 

akut dysfagi, som kunde 
upplevas under direkt 

strålbehandling.  

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 

djupgående intervjuer 

spelades in. Individerna 
fick före intervjun ett 

formulär med ja- och 
nejfrågor som fångade upp 

deras självskattade 

problem med 
sväljsvårigheter. Man skrev 

sedan ned intervjuerna 
ordagrant och analyserade 

den efter Colaizzis 

fenomenologiska metod. 
Två av forskarna lyssnade 

på ljudbanden och läste 

texterna flera gånger, 
innan de gjorde en skriftlig 

sammanfattning för varje 
deltagare. Därefter 

plockades meningsfulla 

uttalanden ut som var 
relevanta till upplevelser 

och erfarenheter och 
identifierades kodades och 

extraherades. Därefter 

formulerades nya meningar 
i kluster av teman efter 

innehåll.  

En kvantitativ del visades 
från de självskattade 

frågeformulären där 

författarna presenterar i 
procentform och 

individantal hur stor andel 
som svarat ja på frågor 

med huvudämnen som 

handlar om kost, påverkan 
på det dagliga livet, 

svalgets välbefinnande, 
självskattning på 

sväljfunktion. 

85 % visade tex en viss 
grad av svårighet att 

svälja. 

 
Den kvalitativa delen 

visade att många siffror i 
den kvantitativa 

undersökningen var 

underskattade. 
Individernas tolkningar av 

sväljsvårigheter hade 
exkluderat delar av 

symtomen. En del som 

hävdade att de inte hade 
några sväljsvårigheter, led 

av att de lagrade mat i 

munnen, reflux av 
mat/vätska genom näsan 

och eller att de till och med 
ofta satt i halsen. Risken 

att aspirera var generellt 

negligerad. Individerna 
fokuserade mer på hotet 

att cancern skulle komma 
tillbaka än att 

uppmärksamma de 

strålinducerade 
sväljkomplikationerna.  

75 % 
83 % 

 

m=79% 
 

Grad II 



 

 

 


