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Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva livskvalitet, diagnosspecifika 
besvär och kommunikationsvårigheter hos individer som behandlats för cancer i larynx 
respektive cancer i munhåla/svalg. Studien avsåg alla nu levande patienter i den norra 
sjukvårdsregionen som insjuknat i cancer i huvud-halsområdet under den senaste tioårs-
perioden och var samtidigt en inventering av behovet av rehabiliteringsåtgärder. Vi ville 
också undersöka eventuella skillnader inom grupperna med avseende på behandlingsform. 
 
191 försökspersoner fick besvara en enkät bestående av tre frågeformulär: EORTC QLQ-C30, 
EORTC QLQ-H&N35 och S-SECEL. De fick skatta sin upplevelse av livskvalitet och 
diagnosspecifika besvär den senaste veckan samt upplevd kommunikationsförmåga under den 
senaste månaden. Vi fann endast några få signifikanta skillnader mellan de olika grupperna 
vad gäller generell livskvalitet, medan större skillnader kunde iakttas avseende diagnos-
specifika besvär relaterade till tumörens lokalisation eller behandlingsform. 
 
Samtliga personer som deltog i vår undersökning upplevde en försämrad livskvalitet oavsett 
tumörens lokalisation och behandlingsform. Samtliga personer utom de laryngektomerade 
upplevde också en nedsatt fysisk funktion. De laryngektomerade upplevde som enda grupp 
istället en nedsättning av sin identitetsfunktion. Vår undersökning visar att besvär som kan 
relateras till tal och kommunikation inte påverkas av tumörens lokalisation, men att 
behandlingsformen har betydelse för upplevda kommunikationssvårigheter hos personer med 
larynxcancer. 
 
Vår målsättning var även att förmedla personliga erfarenheter av det omhändertagande och 
den rehabilitering som erbjudits de personer som laryngektomerats och då särskilt utvärdera 
den logopediska insatsen. Fem personer som laryngektomerats intervjuades därför om sina 
upplevelser. Vi fann att ett personligt engagemang hos läkare och övrig vårdpersonal är av 
stor betydelse för de laryngektomerades totala upplevelse av behandling och rehabilitering. 
Det är angeläget med en teamsamverkan och ett övergripande vårdprogram i arbetet med 
dessa patienter. Trots att alla var nöjda med omhändertagandet som helhet hade de flesta 
önskat ytterligare insatser av logoped. Det finns dessutom ett behov av bättre utbildning och 
mer information till alla kategorier av vårdpersonal och även allmänheten om denna 
patientgrupp. 
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Tack 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de personer som genom enkät eller intervju deltagit i denna 
studie och till Laryngfonden som med ett generöst ekonomiskt bidrag gjorde denna studie 
möjlig att genomföra. 
 
Vi vill även tacka våra handledare logoped Karin Brunnegård vid Norrlands universitets-
sjukhus, Dr Hans Gustafsson vid Regionsjukhuset i Örebro, cheflogoped Per Svensson vid 
Sunderby sjukhus och alla andra som bistått oss i vårt arbete. 
 
Ett särskilt tack till Caterina Finizia vid Göteborgs Universitet för hjälp och för tillstånd att 
använda den svenska översättningen av frågeformuläret SECEL. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka våra nära vänner, kursare och anhöriga som på många sätt bidragit 
till arbetets slutförande. 
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Inledning 
 
Cancer i munhåla, svalg och struphuvud behandlas i regel med strålning eller kirurgi och i 
kombination med den behandling som ges kan tumören påverka några av patientens mest 
grundläggande funktioner som att tala, svälja och andas samt upplevelsen av smak och lukt. 
  
Traditionella utgångspunkter för en klinisk utvärdering av cancerbehandling har i första hand 
varit överlevnad och kontroll över sjukdomsförloppet. Idag uppmärksammas livskvalitet som 
ytterligare en faktor av klinisk betydelse. En ökad livslängd är kanske inget ändamål i sig om 
patienten ändå inte kan leva ett någorlunda drägligt liv. Därför har nu intresset för att studera 
livskvalitet ökat och det kan på sikt bidraga till cancervårdens framtida utveckling (Aaronson, 
Ahmedzai, Bergman, Bullinger, Cull, Duez, Filiberti, Flechtner, Fleishman, de Haes, Kaasa, 
Klee, Osoba, Razavi, Rofe, Schraub, Sneeuw, Sullivan, Takeda 1993). En ökad kunskap om 
patientens upplevelse av olika biverkningar och den psykosociala anpassningen efter en 
behandling kan leda till ett bättre omhändertagande och underlätta för patienten att nå en 
maximal funktionsnivå. 
 
Öron-, Näs- och Halskliniken vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) är en regionvårds-
instans med hela norra sjukvårdsregionen som upptagningsområde. Denna region har ett 
befolkningsunderlag på över 900.000 personer (Socialstyrelsen 2000a). ÖNH-klinikens 
logopedmottagning har en viktig funktion i arbetet med rehabiliteringen av patienter med 
cancer i munhåla, svalg och struphuvud. 
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Bakgrund 

Cancer i struphuvud, munhåla och svalg 
 
I Sverige utgör cancer i struphuvud, munhåla och svalg ungefär 1.4 % av alla nya cancerfall 
årligen och 1998 var den faktiska siffran 647 personer (tabell 1). Främst drabbas män i den 
övre medelåldern och äldre. Endast en tredjedel av dem som insjuknar är kvinnor. Betydande 
regionala skillnader förekommer och sjukdomen är vanligare i de tre storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö än i övriga landet (Socialstyrelsen 2000a). Incidensen för huvud-
halscancer har ökat under den senare hälften av 1900-talet vilket delvis kan förklaras med att 
medelåldern hos befolkningen blivit högre under den aktuella perioden (Socialstyrelsen 
2000a; Hammerlid 1997).  
 
Det finns olika typer av tumörer varav skivepitelcancer är den absolut vanligaste. Ungefär 
95% av all huvud-halscancer utgörs av skivepitelcancer och larynx är den enskilt vanligaste 
lokalisationen (Hammerlid 1997; Socialstyrelsen 2000a). Det går sällan att påvisa någon 
enskild orsak till tumörens uppkomst, men det finns starka samband med cigarettrökning och 
riskerna ökar i kombination med alkoholmissbruk. Miljöfaktorer som asbest, trädamm och 
lösningsmedel kan också ha betydelse. Några ärftliga faktorer har forskningen inte kunnat 
påvisa (Socialstyrelsen 2000b).  
 
 
Tabell 1:  Fördelningen av nya cancerfall i munhåla, svalg och struphuvud för hela landet 1998 

i jämförelse med incidensen för cancer totalt (Socialstyrelsen 2000a). 
 
 

ICD-9* Lokalisation Män Kvinnor Total % 
141 tunga 68 42 110 0.3 
143 munbotten 38 10 48 0.1 
144 munhåla övriga 57 51 108 0.2 
145 mesopharynx 75 34 109 0.2 
146 nasopharynx 31 12 43 0.1 
147 hypopharynx 46 13 59 0.1 
148 pharynx övriga 2 1 3 0.0 
161 larynx 142 25 167 0.4 

Summa: 459 188 647 1.4  

Incidens totalt: (22 087) (21 558) (43 645) (100) 
 
 
* ICD 9 = International Classification of Disease, nionde reviderade upplagan 
                 Ursprungligen publicerad av Världshälsoorganisationen (WHO) 
 
 
Stora framsteg har gjorts de senaste åren när det gäller att upptäcka och diagnostisera cancer i 
huvud-halsområdet. Samtidigt har nya behandlingsformer och ökade kirurgiska möjligheter 
givit bättre behandlingsresultat. Ändå är den femåriga överlevnaden bara omkring 50 % för 
personer som drabbats av huvud-halscancer (Hammerlid 1997). Den genomsnittliga 
överlevnaden beror, förutom patientens ålder och allmänna hälsa, huvudsakligen på tumörens 
lokalisation och hur långt sjukdomen framskridit (Stell och McCormick 1985).  
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Utbredningen av maligna tumörer görs normalt med en TNM-klassificering, där T beskriver 
den lokala tumörutbredningen (T1-T4),  N eventuell spridning till regionala lymfkörtlar 
(N0-N3) samt M förekomsten av distala metastaser (M0-M1) (UICC 1997). Denna utbredning 
sammanfattas i en stadiebedömning (stage) som graderas efter en fyrgradig skala (Stage I-IV). 
Denna klassning är primärt framtagen för att man skall kunna jämföra prognosen på olika 
tumörmaterial, och används ofta för att styra valet av behandlingsmetod. (Casper och Colton 
1998). 
 
Vissa fall av huvud-halscancer ger inledningsvis endast vaga symtom och ofta söker 
patienterna inte hjälp förrän i ett senare skede av sjukdomen. De diagnostiseras därför som T3 
och T4 enligt ovan. Andra tumörer ger tidigt upphov till smärta, sår i munhålan som inte läker 
eller som heshet vid larynxcancer, vilket ökar förutsättningarna för en tidigare upptäckt av 
just dessa tumörer (Hammerlid 1997). Slutgiltig diagnostik och behandling sker endast vid 
regionsjukhusens öron-, näs- och halskliniker (Socialstyrelsen 2000b). 
 

Behandling och biverkningar 
 
Cancer i huvud-halsområdet behandlas i regel med strålning eller kirurgi men det förekommer 
även behandling med cytostatika (kemoterapi). Valet av behandlingsmetod är beroende av 
tumörens storlek och lokalisation. Oftast kombineras olika behandlingsformer. 
Utgångspunkten är i regel att man väljer den metod som ger patienten störst chans till 
överlevnad med så få biverkningar som möjligt. I Sverige behandlas 90% av fallen i första 
hand med strålningsterapi men hälften av dem kommer dessutom att behöva någon form av 
kirurgi i ett senare skede (Einhorn och Frödin 1996). 
 
Vid strålbehandling påverkas ej den anatomiska strukturen men patienten kan drabbas av 
besvärande biverkningar i form av ärrbildning, smärta, känselbortfall, stelhet, muntorrhet och 
nedsatt smak. Framförallt påverkas förmågan att äta och svälja. I en del fall kan besvär med 
rösten också förekomma (Finizia, Hammerlid, Westin, Lindström 1998). Biverkningarna är 
ofta av övergående karaktär, men vissa varaktiga problem förekommer, framför allt till följd 
av påverkan på spottkörtlarna (Hammerlid 1997). Även behandling med cytostatika kan ge 
besvärliga biverkningar såsom njurskador, hörselskador, nervskador, benmärgsskador, 
illamående, håravfall och en allmän nedsättning av olika funktioner (Casper och Colton 
1998). 
 
Behandling med kirurgi innebär att små eller stora ingrepp görs för att avlägsna tumören. Det 
kan påverka viktiga anatomiska strukturer och därmed ge upphov till funktionella problem 
och utseendemässiga handikapp (Hammerlid 1997). En sådan operation kan också orsaka 
smärta hos patienten. I munhåla och svalg är glossektomi ett exempel på en sådan åtgärd. En 
glossektomi innebär att hela eller delar av tungan avlägsnas; ibland även i kombination med 
operationer i käkarna eller andra mjukdelar i munnen. Munhålans anatomi har betydelse för 
vårt tal och vår förmåga att tugga och svälja. Så långt det är möjligt försöker man därför 
bevara eller återskapa förutsättningar för ett funktionellt ätande och tal . 
 
En total laryngektomi utförs vid långt framskriden cancer i larynx varvid hela struphuvudet 
och därmed stämbanden avlägsnas. Luftstrupen sys fram på halsen och patienten får en 
öppning (trakeostoma) i halsgropen att andas igenom. När andningsluften inte kommer i 
kontakt med mun- och näshåla innebär det en risk för uttorkning av slemhinnorna i luftstrupe 
och lungor samt att upplevelsen av lukt och smak försämras. Genom ingreppet förloras även  
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förmågan till ett normalt tal. Känsligheten för infektioner ökar och en laryngektomerad person 
måste vara försiktig så att inte vatten kommer ner i luftvägarna när personen badar eller 
duschar. Det blir också svårt att hosta, nysa och snyta sig, krysta eller göra tunga lyft när man 
inte längre kan öka trycket i lungorna. Varje år genomgår 20-30 personer en total 
laryngektomi i Sverige (Socialstyrelsen 2000b). 
 
I Sverige opererar man i samband med en total laryngektomi i de flesta fall in en röstventil, 
som placeras i en förbindelse (tracheoesophagealfistel) mellan luftstrupe och matstrupe 
(Finizia 1998; Söderpalm 1990). När den laryngektomerade med ett finger täcker över 
trakeostomat leds luften vid tal upp i matstrupen vars översta del, pharyngoesophageal-
segmentet, fungerar som ny röstkälla. Ventiltalet påminner om vanligt tal och vanligen kan 
patienten åstadkomma ett fungerande tal redan några få veckor efter operationen. Andra 
möjliga alternativ till talrehabilitering är matstrupstal eller tal med hjälp av röstgenerator 
(Servox™) som ofta användes före röstventilens tillkomst för ett drygt decennium sedan 
(Söderpalm1990). 
 
En partiell laryngektomi utförs om tumören är mindre och sitter så till att det räcker med att 
operera bort en del av struphuvudet. Då kan också andningsvägar och en del av röstkällan 
bevaras. Ibland kan det räcka med en kordektomi, då endast det angripna stämbandet tas bort. 
 

Röst-, tal- och sväljningsrehabilitering  
 
Under vårdtiden och efter avslutad behandling finns det mycket som kan göras för att 
underlätta situationen för patienter med cancer i struphuvud, munhåla och svalg. Omhänder-
tagandet kräver ett nära samarbete mellan kirurg, onkolog, tandläkare, logoped, dietist, 
kurator och andra yrkesgrupper med specialkompetens (Casper och Colton 1998; Finizia 
1998; Laryngförbundet 1990). I regel finns det ett gemensamt vårdprogram för samverkan 
mellan berörda kliniker och personalkategorier i arbetet kring dessa patientgrupper. 
Rehabiliteringen innebär bland annat att logopeden erbjuder träning av röst och tal samt 
föreslår hjälpmedel och tekniker för att underlätta ätandet (Svensson 1990). 
 
På logopedmottagningen vid NUS erhåller man i praktiken sällan remisser på patienter som 
behandlats för cancer i munhåla och svalg eller som enbart strålbehandlats. I regel remitteras 
endast patienter med sväljproblematik. Däremot remitteras alla patienter som har 
laryngektomerats till logoped för rehabilitering av tal och röst. Detta stämmer väl överens 
med en beskrivning av amerikanska förhållanden enligt Casper och Colton (1998) som 
understryker behovet av en tidig och aktiv insats för alla patientgrupper. På logoped-
mottagningen vid NUS finns numera ett vårdprogram för röst- och talrehabilitering av 
patienter med munhåle-, svalg- och strupcancer (Logopedmottagningen NUS 2000). För 
patienter med sväljproblematik finns det också ett särskilt vårdprogram (Logoped-
mottagningen NUS 1999) men för närvarande saknas det ett övergripande vårdprogram vid 
NUS som fördelar ansvar och arbetsuppgifter mellan berörda kliniker och personalkategorier i 
omhändertagandet av dessa patientgrupper.  
 
På NUS genomför logopeden inför laryngektomin ett preoperativt samtal med information till 
patienten och någon nära anhörig. Efter en bedömning av artikulation, röst och sväljförmåga 
tar man ett preliminärt beslut om vilka metoder för rehabilitering och kommunikation som 
kan bli aktuella efter ingreppet. Patienten informeras om fortsatta kontakter med logoped på 
hemorten eller länsdelssjukhus samt kontroller på regionsjukhus.  
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Före operationen försäkrar sig logopeden om att patienten fått svar på eventuella frågor och 
att det finns möjlighet att kommunicera postoperativt via skrift eller på annat sätt fram till 
dess att talrehabiliteringen kan påbörjas. Om möjligt erbjuder logopeden kontakt med någon 
som tidigare genomgått en liknande operation och förmedlar kontakt med en patientförening. 
 
Målsättningen vid logopedmottagningen på NUS är att behandling skall ske dagligen eller 
efter behov under den tid patienten är inneliggande. Därefter vidtar fortsatt träning hos 
logoped på hemorten. Om logoped saknas på hemorten kan intensivbehandling erbjudas hos 
logoped på länsdels- eller regionsjukhus. Regelbunden uppföljning sker i samband med 
obligatoriska läkarkontroller på regionsjukhus under två år postoperativt.  
 

Livskvalitet  
 
Någon enhetlig definition av begreppet livskvalitet finns inte men det betraktas inom den 
medicinska forskningen som ett vidare begrepp än hälsa i allmänhet (Hammerlid 1997). Det 
har sitt ursprung i Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa som ett ”tillstånd av 
välmående i fysisk, psykisk och social mening och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 
funktionsnedsättning” (WHO 1958). En tidig definition av livskvalitet är ”den subjektiva 
känsla av välmående en människa får av sina nuvarande erfarenheter av livet som helhet” 
(Campell 1976 citerad i Hammerlid 1997). Livskvalitet kan även beskrivas som den skillnad 
en person upplever mellan vad han/hon har och vad han/hon eftersträvar, förväntar sig eller 
tidigare haft. Ju större skillnaden är mellan upplevelse och förväntningar, desto mindre är 
tillfredsställelsen med livet (Finizia 1998). 
 
Traditionella utgångspunkter för en klinisk utvärdering av patientens hälsa har i första hand 
varit överlevnad och kontroll över sjukdomsförloppet, men idag uppmärksammas livskvalitet 
som ytterligare en faktor av klinisk betydelse. För cancervårdens framtida utveckling har 
forskare allt mer intresserat sig för den påverkan som tumörsjukdomen och dess behandling 
får för patientens fysiska, psykologiska och sociala funktion (Aaronson et al. 1993). 
 
Kunskap om patientens livskvalitet kan vara avgörande i valet mellan två behandlingsmetoder 
med likvärdig prognos för överlevnad. Inte minst blir livskvalitet därför intressant i fråga om 
patienter med huvud-halscancer vilkas sammanlagda överlevnad inte har förbättrats trots nya 
behandlingsmetoder (Hammerlid 1997). En bedömning av livskvalitet erbjuder också en 
möjlighet att skaffa kunskap om patienternas egna upplevelser av tumörsjukdomen och den 
behandling som ges (Hammerlid 1997). 
 

Att mäta livskvalitet hos patienter med huvud-halscancer 
 
Av tradition finns det ett antal sätt att samla information som kan variera mellan olika 
vetenskapliga discipliner. Inom den medicinska forskningen har man i allmänhet lagt stor vikt 
vid fysikaliska mätningar och laboratorietester, medan beteendevetenskaperna traditionellt har 
betraktat intervjuer och enkäter som mycket viktiga vetenskapliga dokument (Hansagi och 
Allebeck 1994). Man skiljer ibland mellan direkta och indirekta observationer. En direkt 
observation innebär att man får sin kunskap genom egna iakttagelser eller genom att läsa av 
värden på ett instrument. Om man tillfrågar någon annan person om att lämna uppgifter kallar 
man det för indirekta observationer. 
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Den teori och metod som tillämpas för intervjuer och enkäter inom medicinsk forskning är i 
stort sett desamma som gäller inom andra discipliner, särskilt samhällsvetenskaperna 
(Hansagi och Allebeck 1994). Användningen av enkäter och intervjuer inom hälso- och 
sjukvården har ökat de senaste åren. Det beror bland annat på ett ökat intresse för att ta reda 
på patienternas tillfredsställelse med och önskemål kring vården. Det anses idag mer 
accepterat att mäta och värdera patientens egen bedömning av sin situation och sina 
upplevelser. Det finns även ett ökat intresse för att mäta livskvalitet eller psykiska och sociala 
förhållanden i samband med att man studerar effekten av olika behandlingsprogram (Hansagi 
och Allebeck 1994). 
 
Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som kan vara svår för vårdpersonal eller anhöriga att 
bedöma och det är därför att föredra om patienten själv får skatta sin upplevelse (Blazeby, 
Williams, Alderson, Farndon 1995; Slevin, Plant, Lynch, Drinkwater, Gregory 1988). 
Livskvalitet kan därför bäst bedömas med hjälp av en enkät som patienten själv får fylla i 
eller genom en intervju. Ett frågeformulär som skall användas inom klinisk forskning bör 
först ha utvärderats för sina psykometriska egenskaper och i tidigare studier eller försök 
bedömts vara tillförlitligt och representativt (Hammerlid 1997). 
 
En modell för bedömning av livskvalitet hos cancerpatienter som har fått stor spridning i 
Europa utvecklades av The European Organization for Research and Treatment of Cancer 
Quality of Life Study Group. EORTC QLQ-C30 (bilaga 1) är ett formulär med generella 
frågor (core questionnaire) för olika aspekter av hälsa utifrån fysisk, emotionell och social 
funktion som är relevanta för flertalet cancerpatienter (Aronson et al 1993; Fayers, Aaronson, 
Bjordal, Curran, Groenvold 1999). EORTC QLQ-C30 är resultatet av mer än tio års 
utvecklingsarbete i flera länder och har använts i ett stort antal undersökningar, bland annat på 
patienter med huvud-halscancer (Fayers et al 1999; Bjordal, Hammerlid, Ahlner- Elmqvist, de 
Graeff, Boysen, Evensen, Björklund, de Leeuw, Fayers, Jannert, Westin, Kaasa 1999). Det 
bör om möjligt kompletteras med diagnos- eller behandlingsspecifika frågor i en separat 
modul. Med detta avses ett formulär med frågor som är relaterade till tumörens lokalisation 
eller behandlingsform och som inte täcks av de generella frågorna (Aaronson et al 1993; 
Fayers et al 1999). EORTC QLQ-H&N 35 (bilaga 2) är en sådan modul till EORTC QLQ-
C30 för alla patienter med huvud-halscancer. Den utvecklades för ett antal år sedan i ett 
samarbete mellan forskare i Norge, Sverige och Danmark (Bjordal, Ahlner-Elmqvist, 
Tollesson, Jensen, Razavi, Maher, Kaasa 1994). Både EORTC QLQ-C30 och EORTC QLQ-
H&N35 har i ett flertal undersökningar utvärderats för sina psykometriska egenskaper och 
anses ha god reliabilitet och validitet (Fayers et al 1999; Bjordal et al 1999). 
 
En viktig aspekt av livskvalitet för patienter med huvud-halscancer kan vara ifall tal och röst 
har påverkats av behandlingen och hur detta i så fall påverkar deras kommunikation med 
andra människor. Det har tidigare saknats röstspecifika frågeformulär i Sverige och till 
exempel EORTC QLQ-H&N35 tar endast med ett fåtal frågor upp dysfunktion avseende röst 
och kommunikation (Finizia et al 1999; Bjordal et al 1994). SECEL - Self Evaluation of 
Communication Experiences after Laryngeal Cancer är ett amerikanskt röstfrågeformulär 
som ursprungligen togs fram för att utvärdera hur väl personer som laryngektomerats anpassar 
sig till sin nya röst. Tanken var att det skulle användas för att identifiera enskilda behov av 
rehabilitering eller särskilda insatser (Blood 1993). För något år sedan gjordes en svensk 
översättning S-SECEL (bilaga 3) som är tänkt att användas på alla patienter med larynxcancer 
oavsett behandlingsform (Finizia, Bergman, Lindström 1999). Den amerikanska 
originalversionen har uppfyllt kraven på validitet och reliabilitet (Blood 1993) och har även 
senare använts i studier på laryngektomerade patienter (Blood, Dineen, Kauffman, Raimondi,  

 8



Simpson 1993; Blood, Blood, Kauffman, Raimondi, Dineen 1995). Den svenska 
översättningen uppfyller i stort sett motsvarande krav, trots att resultaten för den generella 
skalan ej varit helt tillfredsställande (Finizia et al 1999). 
 
En intervju är ett utmärkt verktyg om man vill samla in sådan information som det är svårt att 
få tag i på annat sätt (Jacobsen-Krag 1993) och kan därför vara lämplig som ett komplement 
till enkäter. Metoden är särskilt användbar om man vill studera en företeelse som inte är viktig 
på grund av sin kvantitet eller omfattning utan i kraft av sina kvalitativa egenskaper. Vid 
studier med kvalitativ ansats är det nämligen inte enbart statistisk representativitet som 
eftersträvas utan en variation som kan belysa det aktuella ämnet så allsidigt som möjligt.  
 
Intervjuer i forskningssammanhang kan vara mer eller mindre standardiserade. Den mer 
standardiserade intervjun innehåller frågor som alltid formuleras på samma sätt och 
presenteras i samma ordning. Väljer man en lägre grad av standardisering har intervjuaren 
större frihet att anpassa frågorna med utgångspunkt från informantens svar och de behöver 
heller inte ställas i någon särskild ordning (Hansagi och Allebeck 1994; Jacobsen-Krag 1993). 
Öppna frågor har inga fasta svarsalternativ och den tillfrågade kan svara fritt med egna ord. 
Slutna frågor är däremot försedda med färdigformulerade svarsalternativ. Vid intervjuer 
används i allmänhet öppna frågor och i enkäter frågor med fasta svarsalternativ (Hansagi och 
Allebeck 1994). 
 
Till en intervju med öppna frågor kan man utforma en intervjuguide som skall vara kortfattad 
och ta upp de delområden som är relevanta för alla informanter att besvara (Trost 1997). Det 
är en metod som ger intervjuer som är tillräckligt strukturerade för att kunna bearbetas och 
jämföras med varandra (Jacobsen-Krag 1993). En intervjuguide som består av frågor med 
öppna svarsalternativ och en låg grad av standardisering gör det möjligt för nya och 
oförutsedda aspekter att dyka upp under intervjuns gång (Jacobsen-Krag 1993). 
 
En intervjusituation innehåller mer än bara verbal kommunikation. Budskap förmedlas även 
genom kroppshållning, gester, mimik och ansiktsuttryck, ögonrörelser, tonfall och tonläge 
(Andersson 1985 ). För en erfaren iakttagare är det något som kan ge ytterligare information 
om informantens upplevelser. Den som intervjuar skall vara neutral inför informantens svar 
och får inte ge uttryck för egna värderingar eller förväntningar som kan påverka informantens 
svar i någon riktning. Ett visst mått av påverkan (bias) från intervjuarens sida är ofrånkomligt 
i de flesta intervjuer. Inte minst gäller det den påverkan som intervjuarens kön, ålder och 
sociala bakgrund kan ha på informantens vilja att dela med sig av uppgifter av mer känslig 
natur (Hansagi och Allebeck 1994). 
 
Intervjusituationen kan innebära en stor påfrestning för informanten och det är viktigt med en 
avspänd och avslappnad attityd hos den som intervjuar, i synnerhet som frågor inom hälso- 
och sjukvården kan vara av mycket personlig och känslig karaktär. Den som intervjuar skall 
invänta informantens svar och inte själv fylla i när informanten tvekar. Den som intervjuar 
skall också säkerställa att svaren tas upp och återges på ett korrekt sätt (Hansagi och Allebeck 
1994). 
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Tidigare studier  
 
Hammerlid (1997, sid 22-26) redovisar ett flertal tidigare studier om livskvalitet hos patienter 
med huvud-halscancer som dock gjorts på ett litet antal patienter och med formulär som inte 
genomgått noggrann prövning. Hon menar också att flertalet studier har koncentrerat sig på 
enskilda aspekter som smärta eller fysiska funktioner. 
 
EORTC QLQ-C30 och EORTC QLQ-H&N 35 har tidigare använts i en svensk studie om 
livskvalitet och röst hos patienter med larynxcancer (Finizia, Hammerlid et al 1998). Syftet 
med denna studie var att jämföra laryngektomerade patienter med patienter som enbart fått 
strålbehandling. Resultaten visade att de patienter som strålbehandlats var mer nöjda med sin 
röst än de laryngektomerade men att den totala livskvaliteten ändå var densamma för båda 
grupperna. Man fann också att strålbehandlade patienter upplevde svårigheter med sin röst 
och sitt tal och därför bör erbjudas röstrehabilitering i större utsträckning än vad som sker 
idag (Finizia, Hammerlid et al 1998). Även i en tidigare svensk studie noterades röstbesvär 
hos strålbehandlade larynxcancerpatienter (Finizia, Lindström et al 1998). 
 
För att få referensvärden till normal livskvalitet har EORTC QLQ-C30 testats på en normal 
population i en stor norsk undersökning (Hjermstad, Fayers, Bjordal, Kaasa 1998). Det är den 
första studie som presenterat referensvärden för EORTC QLQ-C30 ur en normalpopulation 
och kan användas som ett jämförelsematerial i tolkningen av andra undersökningar. En grupp 
på 3000 personer som ansågs vara representativ för hela den norska befolkningen valdes ut 
och 1965 personer deltog sedan i studien. Man fann att kvinnor generellt rapporterade sämre 
funktionell status och livskvalitet än män, men också mer symtom och problem. Man fann 
också att den funktionella statusen blev sämre med stigande ålder (Hjermstad et al 1998).  
 
De första 22 frågorna ur EORTC QLQ- H&N 35 har vid ett tillfälle testats mot en svensk 
normalpopulation i västra Sverige (Svensson och Ruth 1999). En kontrollgrupp med 287 
personer matchades avseende kön och ålder mot den studiegrupp på 309 patienter som ingick 
i Hammerlids studie av livskvalitet hos patienter med huvud-halscancer under åren 1992-96 
(Hammerlid 1997). Patienterna med huvud-halscancer hade signifikant större problem och 
dysfunktion än den matchade kontrollgruppen på nästan alla frågorna. Undantagen var 
problem med hosta och tänder. Man fann därför att de problem eller symptom som mäts med 
hjälp av denna modul är cancerspecifika och ovanliga hos en frisk population (Hammerlid 
1997). 
 
Det finns andra svenska studier där EORTC QLQ-C30 och EORTC QLQ-H&N35 i svensk 
översättning har utvärderats för sina psykometriska egenskaper (Hammerlid, Bjordal,Ahlner- 
Elmqvist, Jannert, Kaasa, Sullivan, Westin 1997; Finizia Hammerlid et al 1998) och befunnits 
vara lämpliga för bedömning av livskvalitet hos patienter med huvud-halscancer. Det har även 
föreslagits att man i framtida svenska studier kan kombinera dessa formulär med S-SECEL 
som innehåller fler frågor om patientens upplevelse av röst och kommunikation. S-SECEL har 
ännu så länge bara använts i en studie med syfte att utvärdera dess psykometriska egenskaper 
(Finizia et al 1999).  
 
Ett flertal undersökningar har bedömt rehabilitering hos laryngektomerade patienter utifrån 
talförmåga och röstkvalitet. Däremot har få studier tidigare granskat den psykosociala 
anpassningen hos denna grupp och hur de klarar av att leva med sin nya röst (Blood 1993). Ett 
antal studier har visat att livskvaliteten hos de laryngektomerade idag är bättre än vad den  
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tidigare ansetts vara (Mathieson, Stam, Scott 1990; Finizia, Hammerlid et al 1998; Finizia et 
al 1999). Den slutsats man kommit fram till är att de röstventiler som använts under senare år 
medför att den laryngektomerade relativt snabbt kan återfå ett funktionellt tal och att det har 
positiv inverkan även på den psykosociala rehabiliteringen.  
 
I en amerikansk studie där 41 laryngektomerade personer intervjuades kunde två grupper med 
olika strategier urskiljas. Den ena gruppen beskrevs som väl anpassade och ansågs ha god 
självkänsla. De bedömde sin kommunikationsförmåga som tillfredsställande och hade förmått 
sig att gå vidare efter laryngektomin. Individerna i den sämre anpassade gruppen visade upp 
en låg självkänsla och satt fast i sina upplevelser av sjukdomen. De bedömde därför också sin 
kommunikation som sämre (Blood, Luther, Stemple 1992). 
 
I Sverige har livskvalitet hos en grupp personer som behandlats för cancer i munhåla och 
svalg tidigare studerats ur ett omvårdnadsperspektiv (Langius 1995). Man fann att det hos 
dessa personer förekom ett flertal sjukdomsrelaterade besvär och funktionella begränsningar 
såväl före som lång tid efter avslutad behandling. De funktionella begränsningarna var större 
vid mer omfattande kirurgiska ingrepp men den upplevda graden av sjukdomsspecifika 
tillstånd kunde inte relateras till omfattningen av det kirurgiska ingreppet (Langius 1995). 
 

Syfte 
 
Det övergripande syftet med denna studie var att beskriva livskvalitet, diagnosspecifika 
besvär, rehabiliteringsbehov och upplevd kommunikationsförmåga hos individer som 
behandlats för cancer i larynx respektive cancer i munhåla/svalg. Studien avser alla nu 
levande patienter i den norra sjukvårdsregionen som insjuknat i cancer i huvud-halsområdet 
under den senaste tioårsperioden. Vi ville också undersöka eventuella skillnader inom 
patientgrupperna med avseende på behandlingsform. 
 
Vår målsättning var vidare att beskriva de laryngektomerades erfarenheter av det 
omhändertagande och den rehabilitering som erbjudits och då särskilt utvärdera den 
logopediska insatsen. Vår förhoppning är att detta examensarbete skall kunna användas som 
ett underlag för att planera framtida åtgärder för omhändertagande och rehabilitering av dessa 
patientgrupper, särskilt logopedisk röst-, tal- och sväljningsrehabilitering. 
 
 
De specifika målsättningarna var: 
 
• Att undersöka och jämföra livskvalitet, diagnosspecifika besvär samt upplevd 

kommunikationsförmåga hos individer som behandlats för cancer i larynx respektive 
cancer i munhåla och svalg.  

 
• Att jämföra livskvalitet, diagnosspecifika besvär samt upplevd kommunikationsförmåga 

hos individer som behandlats för cancer i larynx med laryngektomi eller enbart strålning.  
 
• Att jämföra livskvalitet, diagnosspecifika besvär samt upplevd kommunikationsförmåga 

hos individer som behandlats för cancer i munhåla/svalg med kirurgi eller strålning.  
 
• Att beskriva de laryngektomerades upplevelse av det pre- och postoperativa 

omhändertagandet, samt behovet av rehabilitering, stöd och ytterligare insatser. 
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Material och metod 

Försökspersoner och urvalsmetoder 
 
Avsikten med denna studie var att beskriva olika aspekter av livskvalitet hos alla personer 
som behandlats för cancer i munhåla, svalg eller struphuvud i den norra sjukvårdsregionen 
under den senaste tioårsperioden och samtidigt göra en totalinventering av behovet av 
rehabiliteringsåtgärder. Personuppgifter hämtades därför ur det regionala cancerregistret vid 
Onkologiskt centrum på NUS för alla patienter hos vilka cancer diagnostiserats de senaste 10 
åren och som fortfarande var vid liv. Undersökningen begränsade sig till tumörer i munhåla 
(utom läppar och spottkörtlar) och svalg (utom nasopharynx) samt struphuvud. Sammanlagt 
uppfylldes urvalskriterierna av 252 personer. Studien är godkänd av såväl den forsknings-
etiska kommittén vid Umeå Universitet som datainspektionen (diarienummer 972-2000). 
 

Frågeformulär 

EORTC-QLQ C30 version 3 
European Organisation for Research and Treatment of Cancer – Quality of Life Questionnaire 
 
EORTC-QLQ C30 täcker en rad frågor kring livskvalitet som är relevanta för det stora 
flertalet cancerpatienter. Patienterna får skatta sin egen upplevelse av generell livskvalitet 
under den senaste veckan.  
 
Formuläret består av fem funktionella skalor: fysisk funktion (5 frågor), identitetsfunktion (2 
frågor), emotionell funktion (4 frågor), kognitiv funktion (2 frågor) och social funktion (2 
frågor). Det finns även tre symtomskalor: trötthet (3 frågor), illamående (2 frågor) och smärta 
(2 frågor). Dessutom ingår sex enkla frågor som berör andfåddhet, sömnsvårigheter, dålig 
aptit, förstoppning, diarre och ekonomiska svårigheter. Två frågor tar även upp allmän hälsa 
och total livskvalitet.  
 
Alla frågor och skalor skattas på en fyrgradig skala utom allmän hälsa och total livskvalitet 
som skattas på en sjugradig skala. Resultaten omvandlas till en linjär skala (0-100) i enlighet 
med EORTC QLQ-C30 Scoring Manual (Fayers et al. 1999). EORTC-QLQ C30 version 3 i 
svensk översättning redovisas som bilaga 1. 
 

EORTC-QLQ H&N 35 
European Organisation for Research and Treatment of Cancer - Quality of Life Questionnaire  
Head and Neck module  
 
EORTC-QLQ H&N35 är ett diagnosspecifikt formulär som består av frågor som är särskilt 
relevanta för patienter med huvud-halscancer och som inte tas upp av EORTC-QLQ C30. 
Patienterna får skatta sin egen upplevelse av besvär under den senaste veckan.  
 
Denna bilaga kallas ibland modul och består av sju skalor: Smärta (4 frågor), sväljnings-
svårigheter (5 frågor), känselnedsättning (2 frågor), talsvårigheter (3 frågor), socialt ätande (4 
frågor), sociala kontakter (5 frågor) och sexualitet (2 frågor). Det finns även tio enkla frågor 
som rör besvär med tänder, gapsvårigheter, muntorrhet, seg saliv, hosta, sjukdomskänsla, 
analgetikaförbrukning, näringstillägg, sondmatning, viktminskning och viktökning. 
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De 35 frågorna besvaras enligt samma principer som för EORTC-QLQ C30 och resultaten 
beräknas enligt samma manual (Fayers et al 1999). EORTC-QLQ H&N35 i svensk 
översättning redovisas som bilaga 2. Tillstånd att använda EORTC-QLQ C30 samt EORTC 
H&N 35 i denna undersökning har beviljats av EORTC Quality of Life Study Group. 
 

S-SECEL  
Self evaluation of communication experiences after laryngeal cancer – Swedish version 
 
SECEL är ett formulär för bedömning av kommunikationsförmågan hos patienter som 
laryngektomerats men den svenska översättningen har även använts för strålbehandlade 
larynxcancerpatienter (Finizia et al 1999). Formuläret är konstruerat så att patienten själv får 
bedöma sin kommunikation under de senaste 30 dagarna.  
 
S-SECEL består av 35 frågor totalt och de 34 första frågorna besvaras på en fyrgradig skala  
(0 = aldrig; 1 = ibland; 2 = ofta; 3 = alltid). En högre siffra är en indikation på att patienten 
upplevt större besvär med rösten efter sin behandling. Frågorna är grupperade och summeras i 
tre olika skalor: den generella skalan (5 frågor), miljöskalan (14 frågor) och attitydskalan (15 
frågor) med vardera 15, 42 respektive 45 möjliga poäng. Dessa kan sedan läggas ihop till en 
total skala (Blood 1993) som omfattar 0-102 poäng. Fråga 35: ”Pratar du lika mycket nu som 
före behandlingen av din cancer?” besvaras med något av alternativen ”Ja, Nej eller Mindre” 
och skall redovisas separat. 
 
Med översättarens tillstånd har formuläret i vår studie även distribuerats till patienter som haft 
cancer i munhåla och svalg. Formuleringarna ”struphuvudcancer” i fråga 4 och ”stämbands-
cancer” i fråga 35 har därför förkortats till enbart cancer. S-SECEL redovisas i vår version 
(med reviderade frågor) som bilaga 3. 
 

Intervjuguide 
 
Inför intervjuerna utformade författarna en egen intervjuguide (bilaga 4) i enlighet med de 
metoder som närmare beskrivits i bakgrunden till denna studie (Hansagi et al 1994; Jacobsen-
Krag 1993; Trost 1997). Genom tidigare studier vid Institutionen för etnologi på Umeå 
Universitet (40p) har en av författarna personlig erfarenhet av att utforma och sammanställa 
kvalitativa intervjuer. 
 

Insamling av data 
 
En enkät sattes samman bestående av tre frågeformulär i svensk översättning: EORTC QLQ-
C30, EORTC QLQ-H&N35 samt S-SECEL. Den distribuerades därefter tillsammans med 
nödvändiga instruktioner och en kort information om undersökningens syfte (bilaga 5) med 
post hem till de utvalda försökspersonerna. En svarstalong medföljde där de tillfrågade fick 
lämna sitt samtycke till att delta i undersökningen. Försökspersonerna ombads även att fylla i 
uppgifter om sociodemografiska data och tobaksvanor (bilaga 6).  
 
Svarstalongen kunde återsändas separat eller tillsammans med de ifyllda formulären. Även de 
personer som av någon anledning inte önskade delta i studien uppmanades att sända in sin 
svarstalong. Ett frankerat returkuvert medföljde i utskicket. Sista svarsdatum angavs till en 
månad efter det att formulären postades. De som ej svarat före sista svarsdatum fick en  
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påminnelse per post tillsammans med en ny uppsättning av samma frågeformulär. De som ej 
svarat efter detta försökte vi sedan nå per telefon med en ytterligare påminnelse. 
 
Försökspersonerna tillfrågades även om att deltaga i en kompletterande intervju och samtycke 
till detta kunde lämnas på samma svarstalong som ovan. Av praktiska skäl bestämdes i ett 
senare skede av studien att endast de personer som laryngektomerats var aktuella för en 
uppföljning. De laryngektomerade som tackat ja kontaktades först per telefon och 
intervjuades sedan i sina hem eller på Logopedmottagningen vid NUS. 
 
Båda författarna deltog aktivt under intervjuerna som utgick från den intervjuguide vi själva 
utformat (bilaga 4). Intervjuerna spelades in på DAT-band för senare utskrift och analys. Den 
inspelningsutrustning som användes på logopedmottagningen var en FOSTEX D5 DAT-
bandspelare med mikrofon Sennheiser ME-64 och en portabel TASCAM DA-P1 DAT-
bandspelare med mikrofon AKG C747 vid hembesöken. 
 

Databearbetning 
 
Svaren från de ifyllda enkäterna kodades och överfördes till elektronisk form med hjälp av ett 
mjukvaruprogram för databashantering PARADOX© för Windows® 95 och Windows® NT 
Version 7.0 (Borland International Inc., Scotts Valley, CA). För att beräkna skalpoäng 
respektive totalpoäng för de olika formulären användes kalkylprogrammet Microsoft® Excel 
97 för Windows® 95 (Microsoft Corporation, Redmond, WA) och aktuella manualer för varje 
enskilt formulär. För EORTC QLQ-C30 och EORTC QLQ-H&N35 gäller att siffrorna 
transformerades till en linjär skala 0-100 (Fayers et al 1995). 
 
Microsoft® Excel 97 användes också för att upprätta en databas som förutom rådata bland 
annat består av uppgifter om tumörens utbredning och lokalisation, genomförd behandling, 
ålder och kön. Dessa kliniskt relevanta data hämtades från Öron-, näs- och halskliniken vid 
NUS och endast för de personer som svarat på enkäten. Uppgifter om civilstånd, utbildning, 
arbete och tobaksvanor lades också in i databasen. För att skydda försökspersonernas identitet 
avidentifierades materialet genom en så kallad tudelning vilket innebär att personuppgifter 
som födelsenummer och namn sparades i en separat fil. 
 
I de fall då försökspersonerna ej lämnat svar på enstaka frågor räknades dessa värden bort vid 
beräkningen av skalpoäng på det sätt som föreskrivs i manualen för EORTC QLQ-C30 samt 
EORTC QLQ-H&N35 (Fayers et al 1995). Under förutsättning att minst hälften av frågorna i 
varje skala har besvarats föreskriver instruktionerna för S-SECEL att utelämnade svar ersätts 
med det uträknade medelvärdet av de besvarade frågorna för respektive skala. Om fler än 
hälften av frågorna saknas i en skala får den utgå och det blir heller inget värde på den totala 
skalan (Finizia et al 1999). 
 
För den statistiska analysen användes ett mjukvaruprogram SPSS® för Windows® Standard 
version 10.0.5 (SPSS Inc., Chicago, IL). Eftersom det ursprungliga materialet kan antas vara 
snedfördelat användes icke parametrisk statistik (medianvärden och percentiler) och 
jämförelser gjordes med Kruskal-Wallis test. För utfallet på fråga 35 ur S-SECEL 
genomfördes en chi2-prövning. Då tidigare studier ofta har använt medelvärden har dessa 
angivits även för vårt material. En jämförelse av dessa medelvärden gjordes mot 
referensvärden för EORTC QLQ-C30 från en norsk normalpopulation (Hjermstad et al 1998)  

 14



och referensvärden för delar av EORTC QLQ-H&N35 från en västsvensk normalpopulation 
(Hammerlid 1997). 
 
Det inspelade materialet lyssnades igenom ett flertal gånger och intervjuerna överfördes till 
text i form av en noggrann sammanfattning för varje enskild informant. Vi försökte att på ett 
objektivt sätt redogöra för hur dessa personer själva beskrev sina upplevelser. Deras namn är 
fingerade av integritetsskäl och för att texterna blir mer personliga än om vi genomgående 
skrivit han/hon. Det finns i sammanfattningarna ett antal citat där vi så långt som möjligt 
använt informanternas egna formuleringar. I enstaka fall gjordes dock små korrigeringar för 
att det talade språket skulle bli mer lättläst. Informanterna gavs tillfälle att kommentera de 
färdiga texterna och har givit sitt medgivande till att dessa publiceras. 
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Resultat 
 
Enkäten skickades ut till 252 personer. Bland dem fanns 25 personer som skriftligen tackade 
nej till att delta i undersökningen. Ytterligare 11 personer tackade nej per telefon. 24 personer 
svarade inte alls och en person avled under tiden som utskicket distribuerades. Totalt var det 
191 personer (76%) som önskade delta i undersökningen och skickade in sina ifyllda 
formulär. I ett fall hade försökspersonen svårigheter att själv fylla i enkätsvaren och tog då 
hjälp av en anhörig. I ett annat fall besvarades enkäten per telefon med anledning av kraftig 
synnedsättning hos försökspersonen. 
 
 
Tabell 2. 
Sociodemografiska data och fördelning efter tumörlokalisation och behandlingsform. 
 
 
Sociodemografiska Larynxcancer ( n= 66) Munhåle/ Svalgcancer ( n= 125) 
uppgifter Laryngektomi 

(n=10) 
Strålbehandling 
(n=55) 

Kirurgi 
(n=1) 

Strålbehandling 
(n=46) 

Kirurgi 
(n=79) 

Ålder   Män/Kvinnor      
30-40           1 / 0     1 / 0 
40-50           8 / 7    1 / 1 7 / 6 
50-60         23 / 9 1 / 1 6 / 1 1 / 0 6 / 4 10 / 3
60-70         42 / 27 1 / 0 12 / 9  12 / 10 16 / 9 
70-90         48 / 26 5 / 2 22 / 5  9 / 3 11 / 16 
Kön      
Män 7 (70%) 40 (73%) 1 28 (60,9%) 46 (58,2%) 
Kvinnor 3 (30%) 15 (27%)  18 (39,1%) 33 (41,8%) 
Civilstånd      
Ogift  3 (5,5%)  3 (6,5%) 10 (12,7%) 
Gift/sambo 5 (50%) 37 (67;3%)  33 (71,7) 46 (58,2%) 
Frånskild 2 (20%) 6 (10,9%) 1 8 (17,4%) 12 (15,2%) 
Änka/Änkling 3 (30%) 9 (16,4%)  2 (4,3%) 11 (13,9%) 
Utbildning      
Upp till 9 år 8 (80%) 30 (54,5%)  24 (52,2%) 52 (65,8%) 
Gymnasium 1-2 år 1 (10%) 10 (18,2%) 1 10 (21,7%) 12 (15,2%) 
Gymnasium 3-4 år  3 (5,5%)  3 (6,5%) 2 (2,5%) 
Eftergymn. Utb 1-2år  4 (7,3%)  4 (8,7%) 3 (3,8%) 
Universitet/ Högskola 
mindre än 4 år 

 5 (9,1%)  4 (8,7%) 5 (6,3%) 

Universitet/ Högskola i 
4 år eller mer 

   1 (2,2%) 3 (3,8%) 

Uppgift saknas 1 (10%) 3 (5,5%)   2 (2,5%) 
Sysselsättning      
Hemarbetande    1 (2,2%)  
Förvärvsarbete,( hel 
eller deltid) 

1 (10%) 6 (10,9%) 1 15 (32,6%) 24 (30,4%) 

Pensionär ( förtids-, 
sjuk- eller ålders) 

8 (80%) 49 (89,1%)  28 (60,9%) 51 (64,6%) 

Studerande      
Arbetslös    2 (4,3%) 3 (3,8%) 
Uppgift saknas 1 (10%)     
 
Strålbehandling  = enbart strålbehandlade; Kirurgi  = kirurgi mot primärtumören 
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Sextiosex enkäter besvarades av personer som haft cancer i larynx och 125 av personer som 
haft cancer i munhåla och svalg. Av de 66 personer som haft cancer i larynx är 10 laryng-
ektomerade, en person är opererad men ej helt laryngektomerad och de övriga 55 har fått 
enbart strålbehandling. Av de 125 personer som haft cancer i munhåla och svalg har 79 
genomgått ett kirurgiskt ingrepp mot den primära tumören medan de övriga 46 har fått enbart 
strålbehandling. Lymfkörtelutrymning har vid analysen ej särskilt separerats. Sociodemo-
grafiska data redovisas i tabell 2. 
 

Frågeformulär 
 
Resultaten från de tre frågeformulären redovisas tillsammans med medelvärde, median och 
spridningsmått för alla variabler. I tabell 3 redovisas den grupp som haft larynxcancer och 
gruppen som haft cancer i munhåla/svalg. I tabell 4 redovisas de laryngektomerade och den 
grupp som enbart fått strålbehandling mot sin larynxcancer. I tabell 5 redovisas de personer 
som genomgått kirurgi i munhåla/svalg och den grupp som enbart fått strålbehandling mot sin 
cancer i munhåla/svalg. 
 

Gruppvis jämförelse 
 
I tabell 3 till 5 redovisas även resultaten från de gruppvisa jämförelserna och signifikanta 
skillnader kunde konstateras i följande fall: 
 
Personer med larynxcancer respektive cancer i munhåla/svalg 
 
QLQ-C30 visade att personer med larynxcancer har haft större besvär med 
andningssvårigheter (p<0,01) än personer med cancer i munhåla/svalg. QLQ-H&N35 visade 
att personer med larynxcancer också hade större besvär med tal (p<0,01) och hosta (p<0,001) 
än personer med cancer i munhåla/svalg. QLQ-H&N35 visade också att personer med cancer 
i munhåla/svalg har haft större besvär med smärta (p<0,001), att svälja (p<0,01), socialt 
ätande (p<0,001), tänder (p<0,001), att gapa (p<0,001) och muntorrhet (p<0,05) än personer 
med larynxcancer. S-SECEL visade inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna med 
avseende på tal- och komunikationssvårigheter. 
 
Personer med larynxcancer - laryngektomi respektive strålbehandling  
 
QLQ-C30 visade att strålbehandlade personer har haft större besvär med fysisk funktion 
(p<0,05) än laryngektomerade personer. QLQ-C30 visade också att laryngektomerade 
personer upplevt större ekonomiska svårigheter (p<0,05) än strålbehandlade personer. QLQ-
H&N35 visade att laryngektomerade personer hade större nedsättning av känsel i munnen 
(p<0,001) och färre sociala kontakter (p=0,01) än strålbehandlade personer. QLQ-H&N35 
visade också att strålbehandlade personer haft större besvär med muntorrhet (p=0,05) än 
laryngektomerade personer. S-SECEL visade att laryngektomerade personer upplevt större 
svårigheter med tal och kommunikation än strålbehandlade personer avseende miljöskalan 
(p<0,01), attitydskalan (p=0,001) och totalskalan (p=0,001). 
 
Personer med cancer i munhåla/svalg - kirurgi respektive strålbehandling 
 
QLQ-C30 visade att strålbehandlade personer haft större besvär med identitetsfunktion 
(p<0,05) än opererade personer. QLQ-H&N35 visade att strålbehandlade personer också hade  
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större besvär med smärta (p<0,05), att gapa (p<0,05), muntorrhet (p<0,05) och seg saliv 
(p<0,01). S-SECEL visade inga signifikanta skillnader mellan de två grupperna med avseende 
på tal- och kommunikationssvårigheter. 
 
 
Tabell 3.  
Jämförelse av resultaten från EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-H&N35 och S-SECEL för personer med 
larynxcancer och cancer i munhåla/svalg.  

 
  
Formulär Larynx (n=66)  Munhåla / Svalg (n=125)  
QLQ-C30 Medel Median Percentiler 

(25;75) 
Medel Median Percentiler 

(25,75) 
Allmän hälsa 67,9 66,7 50,0 ; 83,3 65,6 66,7 50,0 ; 83,3 
Fysisk funktion 66,1 66,7 58,3 ; 75,0 67,5 66,7 58,3 ; 83,3 
Identitets funktion 79,0 100,0 50,0 ; 100,0 72,8 83,3 50,0 ; 100,0 
Emotionell funktion 83,3 93,3 73,3 ; 100,0 79,8 86,7 66,7 ; 100,0 
Kognitiv funktion 84,6 83,3 83,3 ; 100,0 83,3 83,3 66,7 ; 100,0 
Social funktion 80,3 100,0 66,7 ; 100,0 79,8 100 66,7 ; 100,0 
Trötthet 28,4 22,2 8,3 ; 44,4 31,6 33,3 0,0 ; 55,6 
Illamående 5,6 0,0 0,0 ; 0,0 5,4 0,0 0,0 ; 0,0 
Smärta  18,9 0,0 0,0 ; 33,3 27,2 16,7 0,0 ; 50,0 
Andningssvårigheter** 39,1 33,3 0,0 ; 66,7 25,7 0,0 0,0 ; 33,3 
Sömnsvårigheter 21,2 0,0 0,0 ; 33,3 24,7 0,0 0,0 ; 33,3 
Aptitlöshet 17,4 0,0 0,0 ; 33,3 18,9 0,0 0,0 ; 33,3 
Förstoppning 9,1 0,0 0,0 ; 0,0 11,3 0,0 0,0 ; 0,0 
Diarré 6,1 0,0 0,0 ; 0,0 6,4 0,0 0,0 ; 0,0 
Ekonomiska svårigheter 12,8 0,0 0,0 ; 33,3 19,5 0,0 0,0 ; 33,3 
QLQ-H&N35 Medel Median Percentiler Medel Median Percentiler 
Smärta *** 10,6 8,3 0,0 ; 16,7 25,7 16,7 0,0 ; 41,7 
Sväljningssvårigheter **  14,0 4,2 0,0 ; 25,0 23,0 16,7 0,0 ; 33,3 
Känselnedsättning 21,7 0,0 0,0 ; 33,3 22,4 16,7 0,0 ; 33,3 
Talsvårigheter**  27,5 22,2 8,3 ; 44,4 18,6 11,1 0,0 ; 33,3 
Socialt ätande *** 10,4 0,0 0,0 ; 8,3 25,3 16,7 0,0 ; 50,0 
Social kontakt 10,6 0,0 0,0 ; 20,0 9,6 0,0 0,0 ; 13,3 
Sexualitet 39,7 33,3 0,0 ; 66,7 38,1 33,3 0,0 ; 66,7 
Tänder***  20,7 0,0 0,0 ; 33,3 41,4 33,3 0,0 ; 66,7 
Gapsvårigheter***  5,6 0,0 0,0 ; 0,0 30,4 33,3 0,0 ; 66,7 
Muntorrhet *  45,5 33,3 0,0 ; 100,0 61,1 66,7 33,3 ; 100,0 
Seg saliv 37,4 33,3 0,0 ; 66,7 39,0 33,3 0,0 ; 66,7 
Hosta ***  37,4 0,0 0,0 ; 66,7 22,1 0,0 0,0 ; 33,3 
Sjuk/dålig 14,1 0,0 0,0 ; 33,3 19,9 0,0 0,0 ; 33,3 
Analgetikaförbrukning 27,7 0,0 0,0 ; 100,0 34,7 0,0 0,0 ; 100,0 
Näringstillägg 15,4 0,0 0,0 ; 0,0 17,6 0,0 0,0 ; 0,0 
Sondmatning 1,6 0,0 0,0 ; 0,0 7,3 0,0 0,0 ; 0,0 
Viktminskning 15,4 0,0 0,0 ; 0,0 12,2 0,0 0,0 ; 0,0 
Viktökning 22,2 0,0 0,0 ; 0,0 19,7 0,0 0,0 ; 0,0 
S-SECEL Medel Median Percentiler Medel Median Percentiler 
Generell skala (0-15) 5,4 5,0 3,0 ; 7,0 4,9 5,0 3,0 ; 7,0 
Miljöskala (0-42) 12,3 11,0 2,0 ; 21,5 9,4 7,0 1,2 ; 15,0 
Attitydskala (0-45) 4,7 1,0 0,0 ; 7,5 4,3 2,0 0,0 ; 6,0 
Total skala (0-102) 22,7 16,0 10,0 ; 32,0 18,8 13,8 7,0 ; 27,0 
 
 
Höga poäng  för allmän hälsa och funktionsskalor representerar hög funktionsnivå (kursiv stil). Höga poäng på 
symtomskalor och S-SECEL representerar stora problem. För signifikansprövning har använts Kruskal-Wallis 
test och signifikanta skillnader mellan grupperna markeras med (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001). 
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Tabell 4. Jämförelse av resultaten från EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-H&N35 och S-SECEL för  

personer som genom laryngektomi eller enbart strålbehandling behandlats för larynxcancer. 
 
 

Formulär Larynx 
 Laryngektomi (n=10) Strålbehandling (n=55) Kirurgi 

(n=1) 
QLQ-C30 Medel Median Percentiler 

(25;75) 
Medel Median Percentiler 

(25;75) 
Medel 

Allmän hälsa 61,1 58,3 50,0 ; 75,0 68,8 66,7 50,0 ; 91,7 83,3 
Fysisk funktion * 73,1 75,0 66,7 ; 77,8 64,5 66,7 58,3 ; 75,0 83,3 
Identitets funktion 61,7 58,3 29,2 ; 100,0 81,8 100,0 66,7 ; 100,0 100,0 
Emotionell funktion 70,8 77,5 46,7 ; 100,0 85,4 93,3 80,0 ; 100,0 93,3 
Kognitiv funktion 83,3 91,7 62,5 ; 100,0 84,5 83,3 83,3 ; 100,0 100,0 
Social funktion 70,4 66,7 58,3 ; 100,0 81,5 100,0 33,3-100,0 100,0 
Trötthet 37,8 22,2 11,1 ; 72,2 27,2 22,2 66,7 ; 100,0 0,0 
Illamående 5,0 0,0 0,0 ; 16,7 5,8 0,0 0,0 ; 44,4 0,0 
Smärta 26,7 16,7 0,0 ; 50,0 17,9 0,0 0,0 ; 0,0 0,0 
Andningssvårigheter 56,7 50,0 25,0 ; 100,0 35,8 33,3 0,0 ; 33,3 33,3 
Sömnsvårigheter 20,0 0,0 0,0 ; 41,7 21,8 0,0 0,0 ; 66,7 0,0 
Aptitlöshet 10,0 0,0 0,0 ; 33,3 19,1 0,0 0,0 ; 33,3 0,0 
Förstoppning 6,7 0,0 0,0 ; 0,0 9,7 0,0 0,0 ; 33,3 0,0 
Diarré 10,0 0,0    0,0 ; 33,3 5,5 0,0 0,0 ; 0,0 0,0 
Ekonomiska svårigheter * 33,3 33,3 0,0 ; 66,7 9,7 0,0 0,0 ; 0,0 0,0 
QLQ-H&N35 Medel Median Percentiler Medel Median Percentiler Medel 
Smärta 7,5 4,2 0,0 ; 8,3 11,4 8,3 0,0 ; 16,7 0,0 
Sväljningssvårigheter 13,3 4,2 0,0 ; 20,8 14,2 0,0 0,0 ; 25,0 8,3 
Känselnedsättning *** 56,7 66,7 29,2 ; 87,5 15,8 0,0 0,0 ; 33,3 0,0 
Talsvårigheter 38,3 38,9 19,4 ; 54,2 25,9 11,1 0,0 ; 33,3 11,1 
Socialt ätande 14,2 4,2 0,0 ; 27,1 9,8 0,0 0,0 ; 8,3 0,0 
Social kontakt ** 25,3 23,3 5,0 ; 36,7 8,1 0,0 0,0 ; 20,0 0,0 
Sexualitet 35,4 33,3 0,0 ; 62,5 41,2 33,3 0,0 ; 66,7 0,0 
Tänder 23,3 0,0 0,0 ; 66,7 20,6 0,0 0,0 ; 33,3 0,0 
Gapsvårigheter 3,3 0,0 0,0 ; 0,0 6,1 0,0 0,0 ; 0,0 0,0 
Muntorrhet * 23,3 0,0 0,0 ; 41,7 50,3 33,3 0,0 ; 100,0 0,0 
Seg saliv 26,7 16,7 0,0 ; 41,7 39,4 33,3 0,0 ; 66,7 33,3 
Hosta 36,7 33,3 0,0 ; 66,7 38,2 33,3 0,0 ; 66,7 0,0 
Sjuk/dålig 20,0 0,0 0,0 ; 33,3 13,3 0,0 0,0 ; 33,3 0,0 
Analgetikaförbrukning 30,0 0,0 0,0 ; 100,0 27,8 0,0 0,0 ; 100,0 0,0 
Näringstillägg 20,0 0,0 0,0 ; 25,0 14,8 0,0 0,0 ; 0,0 0,0 
Sondmatning 0,0 0,0 0,0 ; 0,0 1,9 0,0 0,0 ; 0,0 0,0 
Viktminskning 33,3 0,0 0,0 ; 100,0 12,7 0,0 0,0 ; 0,0 0,0 
Viktökning 44,4 0,0 0,0 ; 100,0 18,9 0,0 0,0 ; 0,0 0,0 
S-SECEL Medel Median Percentiler Medel Median Percentiler Medel 
Generell skala (0-15) 4,6 5,0 3,5 ; 5,0 5,6 6,0 3,4 ; 7,0 2,0 
Miljöskala (0-42) ** 22,1 25,0 15,5 ; 28,6 10,7 7,5 1,1 ; 18,3 15,0 
Attitydskala (0-45) *** 14,0 10,0 8,5 ; 22,5 3,2 1,0 0,0 ; 4,0 1,0 
Total skala (0-102) *** 40,7 38,0 28,5 ; 56,1 19,8 15,0 8,0 ; 27,5 18,0 

 
 
Höga poäng  för allmän hälsa och funktionsskalor representerar hög funktionsnivå (kursiv stil). Höga poäng på 
symtomskalor och S-SECEL representerar stora problem. För signifikansprövning har använts Kruskal-Wallis 
test och signifikanta skillnader mellan grupperna markeras med (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001). 
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Tabell 5. Jämförelse av resultaten från EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-H&N35 och S-SECEL för  

personer som genom strålbehandling eller kirurgi behandlats för cancer i munhåla/svalg.  
 
 

Formulär Munhåla / Svalg 
 Strålbehandling (n=46) Kirurgi (n=79) 
QLQ-C30 Medel Median Percentiler 

(25;75) 
Medel Median Percentiler 

(25;75) 
Allmän hälsa 62,5 58,3 50,0 ; 83,3 67,4 66,7 50,0 ; 91,7 
Fysisk funktion 65,5 66,7 57,6 ; 75,0 68,7 66,7 58,3 ; 83,3 
Identitets funktion * 65,6 66,7 33,3 ; 100,0 77,1 100,0 62,5 ; 100,0 
Emotionell funktion 79,3 83,3 66,7 ; 100,0 80,1 93,3 60,0 ; 100,0 
Kognitiv funktion 84,1 83,3 66,7 ; 100,0 82,9 83,3 66,7 ; 100,0 
Social funktion 76,8 83,3 66,7 ; 100,0 81,6 100,0 66,7 ; 100,0 
Trötthet 33,9 33,3 8,3 ; 55,6 30,2 33,3 0,0 ; 44,4 
Illamående 5,8 0,0 0,0 ; 16,7 5,2 0,0 0,0 ; 0,0 
Smärta 30,4 33,3 0,0 ; 54,2 25,3 16,7 0,0 ; 50,0 
Andningssvårigheter 31,9 33,3 0,0 ; 66,7 22,1 0,0 0,0 ; 33,3 
Sömnsvårigheter 23,2 0,0 0,0 ; 33,3 25,5 0,0 0,0 ; 33,3 
Aptitlöshet 25,0 0,0 0,0 ; 33,3 15,4 0,0 0,0 ; 33,3 
Förstoppning 8,0 0,0 0,0 ; 0,0 13,2 0,0 0,0 ; 33,3 
Diarré 2,9 0,0 0,0 ; 0,0 8,4 0,0 0,0 ; 0,0 
Ekonomiska svårigheter 16,7 0,0 0,0 ; 33,3 21,1 0,0 0,0 ; 33,3 
QLQ-H&N35 Medel Median Percentiler Medel Median Percentiler 
Smärta * 31,0 29,2 8,3 ; 50,0 22,6 8,3 0,0 ; 41,7 
Sväljningssvårigheter 26,8 20,8 8,3 ; 35,4 20,8 16,7 0,0 ; 33,3 
Känselnedsättning 25,0 16,7 0,0 ; 37,5 20,9 16,7 0,0 ; 33,3 
Talsvårigheter 21,9 11,1 0,0 ; 33,3 16,7 11,1 0,0 ; 22,2 
Socialt ätande 28,9 25,0 4,2 ; 50,0 23,2 8,3 0,0 ; 50,0 
Social kontakt 9,7 0,0 0,0 ; 13,3 9,5 0,0 0,0 ; 13,3 
Sexualitet 44,6 33,3 0,0 ; 100,0 33,8 16,7 0,0 ; 66,7 
Tänder 39,9 33,3 0,0 ; 66,7 42,3 33,3 0,0 ; 66,7 
Gapsvårigheter * 39,1 33,3 0,0 ; 66,7 25,3 0,0 0,0 ; 33,3 
Muntorrhet * 70,3 66,7 33,3 ; 100,0 55,7 66,7 33,3 ; 100,0 
Seg saliv ** 50,0 33,3 33,3 ; 100,0 32,5 33,3 0,0 ; 66,7 
Hosta 24,6 33,3 0,0 ; 33,3 20,7 0,0 0,0 ; 33,3 
Sjuk/dålig 24,6 16,7 0,0 ; 33,3 17,1 0,0 0,0 ; 33,3 
Analgetikaförbrukning 37,0 0,0 0,0 ; 100,0 33,3 0,0 0,0 ; 100,0 
Näringstillägg 21,7 0,0 0,0 ; 0,0 15,2 0,0 0,0 ; 0,0 
Sondmatning 10,9 0,0 0,0 ; 0,0 5,1 0,0 0,0 ; 0,0 
Viktminskning 11,4 0,0 0,0 ; 0,0 12,7 0,0 0,0 ; 0,0 
Viktökning 19,6 0,0 0,0 ; 0,0 19,7 0,0 0,0 ; 0,0 
S-SECEL Medel Median Percentiler Medel Median Percentiler 
Generell skala (0-15) 5,5 5,0 3,0 ; 7,0 4,5 4,0 3,0 ; 6,1 
Miljöskala (0-42) 10,0 8,0 1,1 ; 17,0 9,0 7,0 1,8 ; 15,0 
Attitydskala (0-45) 4,4 3,0 0,0 ; 7,3 4,3 1,3 0,0 ; 6,0 
Total skala (0-102) 20,0 14,0 8,0 ; 29,0 18,0 12,5 7,0 ; 24,0 

 
Höga poäng  för allmän hälsa och funktionsskalor representerar hög funktionsnivå (kursivt). Höga poäng på 
symtomskalor och S- SECEL representerar stora problem. För signifikansprövning har använts Kruskal-Wallis 
test och signifikanta skillnader mellan grupperna markeras med (* p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001). 
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De svar som lämnades på fråga 35 i S-SECEL ”Pratar du lika mycket nu som före 
behandlingen av din cancer?” redovisas i tabell 6 med den procentuella fördelningen inom 
varje grupp för de olika svarsalternativen (Ja, Mer eller Mindre). En chi2-prövning av utfallet 
visade att de laryngektomerade är den enda grupp som har angett att de talar mindre nu än 
före behandlingen (p<0.01). Vi konstaterar även att de personer som strålbehandlats för sin 
tumör i munhåla/svalg är den grupp som tydligast har angett att de talar lika mycket nu som 
före behandlingen (p<0.01). 
 
 
Tabell 6. Fördelning inom de olika grupperna för svarsalternativen från fråga 35 ur S-SECEL 

”Pratar du lika mycket nu som före behandlingen av din cancer?” 
 
 

Lokalisation/behandling Ja (%) Mer (%) Mindre (%) 
    
Larynx (totalt): 56,1 3,0 40,9 
Laryngektomi: 20,0 0,0 80,0* 
Strålbehandling larynx: 61,8 3,6 34,5 
    
Munhåla/svalg (totalt): 63,9 3,3 32,8 
Kirurgi munhåla/svalg 60,0 3,8 36,2 
Strålbehandling munhåla/svalg 
 

88,2* 0,0 11,8 

 
* p< 0.01 
 

Jämförelse med referensvärden 
 
I tabell 7 redovisas medelvärden för vår population tillsammans med de referensvärden 
(medelvärden) som finns tillgängliga på en norsk normalpopulation för EORTC QLQ-C30 
(Hjermstad et al 1998). Ett urval av det norska materialet matchades efter ålder och antal 
personer i vår studiepopulation för en optimal jämförelse. Någon statistisk prövning av 
skillnader mellan de båda grupperna kunde dessvärre inte göras. Vi konstaterade att vår 
studiepopulation angett en funktionsnivå som motsvarade referensgruppen för allmän hälsa 
och samtliga funktionsskalor. En viss skillnad förelåg för fysisk funktion där vår 
studiepopulation hade uppgett något sämre funktion än den norska referensgruppen. Vi 
konstaterade också att vår studiepopulation hade angett något större problem på 
symtomskalorna för illamående, andningssvårigheter och finansiella svårigheter än 
referensgruppen, men något mindre problem på symtomskalorna för aptitlöshet, förstoppning 
och diarré.  
 
I tabell 8 redovisas medelvärden för vår population tillsammans med de värden (medelvärden) 
som finns tillgängliga ur en västsvensk normalpopulation för 4 av skalorna och 5 av frågorna 
från EORTC QLQ-H&N35 (Hammerlid 1997). Det var inte möjligt för oss att göra någon 
matchning för ålder eller antal mellan grupperna. Ingen statistisk prövning gjordes för 
signifikanta skillnader mellan de båda grupperna. Vi konstaterade att vår studiepopulation 
angett större besvär än den västsvenska normalpopulationen för samtliga skalor och frågor.  
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En kvotberäkning visar också att gapsvårigheter var 11 gånger vanligare bland 
tumörpatienterna än hos normalpopulationen. 
 
 
Tabell 7. Jämförelse av resultaten från EORTC QLQ-C30 för samtliga försökspersoner i vår  

population med referensvärden ur en normalpopulation (Hjermstad et al 1998). 
 
 
Formulär Medelvärden totalt Kvot 
QLQ-C30 Studiepopulation (n=191) Referensvärden (n=191)  
Allmän hälsa 66,4 72,1 0,92 
Fysisk funktion 67,0 81,1 0,83 
Identitets funktion  75,0 76,3 0,98 
Emotionell funktion 81,0 83,6 0,97 
Kognitiv funktion 83,8 82,6 1,01 
Social funktion 80,0 82,2 0,97 
Trötthet 30,5 30,0 0,98 
Illamående 5,5 4,3 0,78 
Smärta 24,3 25,4 1,05 
Andningssvårigheter 30,3 20,0 0,66 
Sömnsvårigheter 23,5 25,0 1,06 
Aptitlöshet 18,4 21,4 1,16 
Förstoppning 10,5 15,1 1,44 
Diarré 6,3 10,2 1,62 
Ekonomiska svårigheter 17,2 10,3 0,60 

 
Referensgruppen har matchats ålders- och antalsmässigt mot vår studiepopulation. Höga poäng för allmän 
hälsa och funktionsskalor representerar hög funktionsnivå (kursiv stil) men höga poäng på symtomskalor 
representerar stora problem. Värdet på kvoten visar om vår studiepopulation angett att de mår bättre (>1,0) 
eller sämre (<1,0) än referensgruppen. 
 
 
Tabell 8. Jämförelse av resultaten från EORTC QLQ-H&N35 för samtliga försökspersoner i vår 

population med referensvärden ur en västsvensk normalpopulation (Hammerlid 1997).  
 
 
Formulär Medelvärden totalt Kvot 
QLQ-H&N35 Studiepopulation 

(n=191) 
Västsvensk normal-
population  (n=287) 

 

Smärta 20,5 3 6,8 
Sväljningsvårigheter 19,9 3 6,6 
Känselnedsättning 22,2 3 7,4 
Socialt ätande 20,1 3 6,7 
Tänder 34,2 12 2,8 
Gapsvårigheter 21,8 2 10,9 
Muntorrhet 55,7 17 3,3 
Hosta 27,4 18 1,5 
Sjuk/ dålig 17,9 11 1,6 
 
 
Jämförelsen omfattar 4 skalor och 5 enkla frågor. Höga poäng motsvarar stora problem. Värdet på kvoten visar 
om vår studiepopulation angett att de mår sämre (>1,0) eller bättre (<1,0) än referensgruppen. 
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Intervjuer 
 
Av de tio laryngektomerade försökspersonerna var det fem som tackade ja till att delta i en 
intervju om sina upplevelser i samband med ingreppet och den psykosociala situationen 
efteråt. Intervjuerna redovisas som en sammanfattning för varje enskild person. Intervjuerna 
visade att fyra av informanterna i hög grad lyfte fram det personliga engagemanget hos den 
ansvarige läkaren. Den femte beskrev istället negativa erfarenheter av ett bristande 
engagemang hos sin läkare. Fyra av informanterna ansåg att insatserna i allmänhet varit 
tillräckliga men av dessa fyra önskade en också ett bättre omhändertagande av de anhöriga. 
 
Endast en av informanterna träffade logoped före operationen men alla fem fick träffa en 
logoped efteråt. Tre av dem hade önskat ytterligare insatser av logoped. Fyra informanter fick 
träffa en tidigare laryngektomerad person i samband med operationen. Ingen av informanterna 
erbjöds kontakt med patientföreningen i samband med operationen men idag har tre av dem 
kontakt med Laryngförbundet. 
 
De flesta informanter hade funnit stöd hos sin närmaste omgivning. Tre av dem beskrev 
negativa reaktioner från andra människor och en ansåg sig till och med ha blivit illa bemött. 
Tre stycken hade någon gång känt sig hindrade på grund av sitt tal. Två personer hade varit 
med om incidenter i sjukvården och det var tre som upplevde att det saknas kunskap om eller 
erfarenheter av laryngektomerade inom vården. 
 

Informanter 
 
Eva är en medelålders kvinna som opererades för tre år sedan. Intervjun genomfördes i 
hennes hem 2000-11-09. 
 
Eva har endast genomgått en partiell laryngektomi vilket innebär att hennes röstkälla är 
bevarad och att hon inte behöver använda röstventil. Eva var den första som opererades med 
en ny metod i Umeå och hon upplevde själva ingreppet som besvärligt. Sårläkningen 
fungerade inte riktigt som den skulle och hon fick bland annat en fistel på halsen. Eva är 
sjukskriven från sitt arbete vid en matbespisning men tycker att hon har fått ett bra stöd av 
arbetskamraterna och inte minst av sin man. 
 
Före operationen träffade hon den ansvarige läkaren som informerade om vad ingreppet 
skulle innebära. Kontakten med honom beskriver Eva som ”jättebra” och ”helt underbar”. 
Hon menar att läkaren verkligen har varit den som hjälpt henne. Särskilt uppskattade hon att 
han inte förskönade något, utan snarare tvärtom. Hon fick träffa en person som tidigare 
laryngektomerats men har inte haft kontakt med någon patientförening. Det förekom ingen 
information om Laryngförbundet och Eva vet inte om hon har behov av det nu när det gått så 
lång tid. 
 
Efter operationen har Eva haft fortsatt kontakt med den ansvarige läkaren. Hon har alltid 
kunnat ringa och tycker det är viktigt att även en läkare kan skämta om saker och ting. En 
kurator hjälpte henne vid ett återbesök med kontakter på hemorten och ett år efter operationen 
fick hon träffa en logoped på sitt länsdelssjukhus. Det resulterade i en intensiv terapi under tre 
dagar med röst- och talträning. 
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Omgivningens bemötande har varit bra men en del människor reagerar på hennes hesa röst. 
Hon tycker det är svårt att göra sig hörd bland mycket folk och känner sig utanför ibland. Det 
är ansträngande för henne att tala och hon pratar mindre än vad hon gjorde förut. Eva har 
accepterat den röst hon fått nu men hade hoppats på att den skulle bli bättre. Återbesöken 
upplever hon som psykiskt påfrestande eftersom det alltid finns en viss spänning och rädsla 
för recidiv som ger upphov till funderingar. 
 
Eva tycker själv att insatserna har varit tillräckliga men betonar att det är viktigt med 
kontinuitet vid återbesöken och att man får träffa samma personer. Då känner man sig lugn 
och trygg. Något som Eva framför allt har saknat är mer information till de anhöriga och hon 
tror att de nog har mycket större problem än de drabbade själva. Eva misstänker också att 
många drabbade kanske inte själva informerar sin partner eftersom de själva är så involverade 
och därför har lättare att klara av sin situation. Hon beskriver det som att man växer in i 
sjukdomen och att den blir en del av personen. 
 
 
Karl är en äldre man som laryngektomerades för tre år sedan. Han intervjuades i sitt hem 
2000-11-16. 
 
Karl är pensionär men kom genom sitt arbete i kontakt med asbest som han tror kan vara en 
av orsakerna till att han fått cancer. Läkarna uppgav enligt honom att de inte trodde att hans 
rökning var den huvudsakliga orsaken. Han lever ensam och var änkeman redan när han 
laryngektomerades. Före operationen fick Karl information av den ansvarige läkaren: ”Nåja 
det var ju som mera kortfattat. Han hade bråttom och så. Det gick ju ganska snabbt för han 
är ju som van med sånt där”. Karl tycker ändå att han fick förklarat för sig vad som skulle 
hända med talet men ingen sade något om röstventilen. Han fick också veta att han skulle 
mista smaken och lukten men att det nog skulle komma tillbaka lite så småningom. Det är 
svårt för honom att laga mat när han inte kan känna någon smak, men lite salt och sött har han 
nu åter börjat känna. Informationen var kortfattad även efter operationen och läkaren frågade i 
princip bara hur Karl mådde. Vid något tillfälle fick också Karls dotter och hennes man tala 
med läkaren. 
 
Efter operationen fick Karl träffa en logoped men det upplevde han som kortfattat det också. 
Hon frågade honom om han kunde säga ”god dag” och ”god dag” kunde han ju säga. Han 
försöker verka nöjd med det omhändertagande han fått men hade nog önskat mer talträning: 
”Man skall ju inte klaga för att de har ju så mycket att göra de där läkarna och all personal, 
men nog har jag fått pröva själv det här med talet och (fått höra) att jag gör så bra själv och 
du är så duktig och så. Fy faan, man försöker bara göra sitt bästa”.  
 
I samband med operationen drabbades Karl av komplikationer och var sängliggande i ett 
halvår på olika sjukhus. Han hade inte någon mer kontakt med logoped under den tiden men 
försökte själv träna talet. Först på hemorten kände han att han blev väl omhändertagen och 
hade därefter kontakt med logoped under ett års tid, flera gånger i veckan. Han minns att det 
var bra att få lära sig olika tekniker för att prata och provade även en röstgenerator. Karl 
träffade aldrig någon laryngektomerad person i samband med själva operationen men hos 
logopeden fick han en gång träffa en som ibland även håller föredrag om sin sjukdom. Karl 
menar att det är något som han själv inte skulle kunna göra med sitt dåliga tal. Karl har inte 
haft någon kontakt med Laryngförbundet men kallades vid ett tillfälle till en konferens i 
Umeå. 
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Karl berättar att hans ventil fungerar dåligt. Han tycker därför att det är svårt att prata och det 
tar på krafterna. Ventilbyten har han under några år fått göra i Umeå och han tycker att det 
omhändertagandet har varit bra. Nu har en läkare på hemorten lärt sig att utföra ventilbyten 
och Karl slipper därmed långa resor. Det var problem i början med att svälja också minns 
Karl. De första två veckorna efter operationen sondmatades han. Det gjorde lite ont när han 
svalde men det har gått över nu.  
 
Efter hemkomsten fick han träffa en kurator som hjälpt honom med en del praktiska saker. 
Karl tycker att det var behövligt att bland annat få hjälp med att ringa. Idag har han hjälp av 
en sjuksyster som ser till att han har den utrustning han behöver och skickar efter det som 
saknas. På frågan om hur han upplevt reaktioner från omgivningen tystnar han en lång stund 
och blir märkbart ledsen. Sedan berättar han att det inte längre är någon som hälsar på, ingen 
som ringer, knappt hans egna barn. Han känner sig bortglömd. Det är hemskt sällan som han 
själv går hem till någon eftersom ingen ringer. Hans sociala umgänge består av bingo men där 
känner han att han blir väl bemött och alla hälsar på honom.  
 
Karls erfarenheter av att kommunicera med obekanta människor har varit mindre bra. De 
flesta säger bara ”Oj, oj, nej, nej prata inte …” och om han håller för ventilen säger de ”Jo, 
jag ser…” som om de tror att han pekar på den. ”I TV visas information om alla möjliga 
sjukdomar men folk tror att jag är en sån där dum person. Om man ringer någon obekant så 
säger de ”kra, kra” och lägger på luren. Folk borde få veta att de inte behöver vara rädda 
om det låter illa i telefon. De tror väl att man är en sån där ful gubbe eller nåt. Det är 
jobbigt”. Det har också hänt att han blivit illa bemött hos vissa myndigheter och företag men 
inom landstinget tycker han att personalen är mer införstådd och vet vad det gäller.  
 
 
Gösta är en äldre man som laryngektomerades för tre år sedan. Han intervjuades på 
logopedmottagningen vid NUS 2000-11-03. 
 
Efter en inledande strålbehandling fick Gösta komma på regelbundna återbesök men till slut 
blev en operation nödvändig. Gösta var redan tidigt införstådd med vad en laryngektomi 
skulle innebära eftersom hans far också fått sitt struphuvud bortopererat. Genom åren har 
Gösta arbetat som chaufför men de sista åren arbetade han på ett sågverk. 
 
Före operationen informerades Gösta både av ansvarig läkare och logoped. Han fick veta att 
han inte längre skulle kunna tala som förut och att lukten och smaken skulle försvinna. Den 
logoped Gösta träffade sa inte så mycket mer än att han skulle få en röstventil och att hon 
skulle återkomma före hemfärden med träningsråd. Någon annan träffade han inte under tiden 
före och efter själva ingreppet. Efter ytterligare två månader fick Gösta besöka logoped på 
hemorten men hade då redan lärt sig att tala själv. Han hade tränat hemma med hjälp av de 
övningsblad han fått och behövde ingen ytterligare träning. Det har gått bra för honom att äta 
efter laryngektomin men ibland saknar han att inte kunna känna någon lukt. 
 
Gösta tycker att det fungerat bra med ventiltalet och han klarar själv den dagliga skötseln. Det 
blir besvärligt om en ventil läcker och han måste då åka till Umeå för att byta. Gösta är nöjd 
med de insatser som gjorts i samband med laryngektomin och nu återstår endast regelbundna 
besök för ventilbyten. Gösta har även provat ventiler med så kallad ”handsfree” men de 
fungerar inte tillfredsställande och måste förbättras anser han. Det var bra att slippa använda 
fingret men det gick tyngre att andas. Han träffade aldrig någon tidigare laryngektomerad  
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person utan tog själv kontakt med Laryngförbundet ett halvt år senare. Han är nu aktiv i den 
nybildade lokalföreningen för Övre Norrland. 
 
Gösta funderar inte så mycket på vad han har varit med om och vad som skulle hända om 
cancern kom tillbaka: ”Jag har bestämt mig för att inte tänka på det som varit. Om jag går 
och inbillar mig att jag har cancer, inte blir jag bättre av det. Det är bara att köra på så 
länge det går”. Gösta kommer ihåg hur hans far hade det och menar att det blivit helt 
annorlunda för honom. Fadern opererades på femtiotalet och fick använda en röstgenerator 
istället för ventiltal men han blev frisk och levde länge efter operationen.  
 
En gång sökte Gösta akut för magont och fick besked om att han skulle opereras för en tumör 
i tjocktarmen. På operationsbordet ville personalen sätta en vanlig mask över näsa och mun på 
honom men då fick han själv säga till om att det inte gick. En liknande händelse har inträffat 
senare då personalen försökte ge honom syrgas genom näsan: ”Jag sa att det där har ingen 
betydelse; näsan är bara till för att ha glasögon på”. Först då förstod de och det tycker Gösta 
var dåligt. Han har upplevt att det saknats utrustning på vårdavdelningarna för att ta hand om 
en laryngektomerad person och att det saknas kunskap. Vid ett tillfälle har Gösta tagit med sin 
sambo som fått visa sjukhuspersonalen hur de skall sköta ventilen.  
 
Gösta beskriver sig själv som en person som alltid rusat iväg och pratat med alla möjliga 
människor men nu tycker han det är svårt att få rösten att räcka till i bullriga miljöer. Andra 
människor verkar heller inte prata mer än nödvändigt med honom eftersom de tror att det är 
besvärligt för honom att tala men han upplever det ändå som att folk är lite nyfikna och 
egentligen vill prata. Det brukar gå bättre bara han får berätta. Gösta tycker också att han har 
fått ett bra stöd av sin omgivning men tror inte att det går att komma ifrån att familjen blir 
lidande. Vänner och släktingar har sagt till honom att rösten låter nästan som förut men det 
håller han själv inte med om: ”Inte vet jag om det är för att trösta? Jag klarar mig ju i alla 
fall! Inte som förut men det har jag ju inte räknat med heller”. 
 
 
Sverker är en äldre man som opererades för åtta år sedan. Intervjun genomfördes på 
logopedmottagningen vid NUS 2000-10-30. 
 
Sverker var sjukpensionär redan när han laryngektomerades och har fått sin sjukdom klassad 
som arbetsskada. Han körde maskiner tidigare och har fått veta av läkarna att cancern kan ha 
orsakats av kombinationen diesel och rökning. Dagen då det var dags för operation kommer 
Sverker ihåg som en mörk dag. Han var egentligen motståndare till att den skulle genomföras 
men tycker annars inte att det var så mycket med det. Sverker berättar att det stora problemet 
var att vakna upp och inte kunna säga någonting och han är glad att han hade sin sambo med 
sig på sjukhuset. Sverker berättar om hur han skrev papperslappar och klistrade på bröstet så 
att han till slut nästan såg ut som en julgran. 
 
Omhändertagandet före operationen beskriver Sverker som mycket bra: ”Han var ju 
jätteduktig den ansvarige läkaren. Vilken underbar människa! Fast han var ledig på 
kvällarna så kunde han komma in och sitta och prata. Det är inte många som offrar den 
tiden”. Sverker kommer ihåg att han även träffade narkosläkaren, en annan läkare, en 
psykolog och en diakonissa. Någon logoped fick han inte träffa förrän efter operationen men 
tycker att det vore bra om man fick tala med en logoped långt tidigare och få veta vad det 
innebär att bli opererad. Läkaren och psykologen informerade om en del konsekvenser men 
det lägger man inte på minnet menar han. 
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Psykologen frågade honom hur han mådde, hur han tänkte och om det fanns några problem. 
Det gick väl bra att säga vad man hade för problem men man måste ju själv lösa dem, menar 
Sverker. Det fanns ändå ett behov av att få prata ut ordentligt om vissa saker men någon 
annan form av stöd eller rehabilitering har han inte fått. Han bär istället med sig ett råd som 
han fick av den ansvarige läkaren: ”Var som du har varit förut; jobba och stå i. Om det 
kommer blod och slem går kläderna att tvätta”. Det var samma läkare som anmälde honom 
till patientföreningen men Sverker tycker att det har varit dåligt med information. Han tror att 
det lätt blev så för att föreningen låg långt borta, men har nu engagerat sig i den nybildade 
lokalföreningen för Övre Norrland. Den enda kontakt han haft tidigare har inneburit att betala 
in medlemsavgiften. Sverker vill särskilt arbeta för de laryngektomerades rätt att få ut sin 
handikappersättning och enligt honom är det något som kan vara svårt i vissa fall. 
 
Omhändertagandet efter operationen beskriver Sverker också som mycket bra. Han tror inte 
att han haft det stöd han nu fått om det inte varit just för den ansvarige läkaren: ”Han ringde 
ju ibland hem till mig och frågade hur jag hade det så han var ju värdefull. Detsamma gäller 
alla de som jobbade här. Det var ju suveränt och det är ju så det ska vara”. Så här i efterhand 
önskar Sverker att han haft någon att prata med som var opererad tidigare. Det fanns en man i 
samma korridor på sjukhuset men honom kunde Sverker inte förstå. Nu har han själv vid ett 
flertal tillfällen blivit ombedd att informera andra patienter som skall opereras.  
 
Talträningen påbörjades av en logoped som lärde honom att säga ”aaa” men henne fick han 
bara träffa två gånger. De påstod att de hade så mycket att göra att de inte kunde ge honom 
mera. ”Då sa jag att jag är ju människa också, men jag gav mig tusan på att lära mig och så 
lärde jag mig att prata.” Det tog honom bara fjorton dagar men /h/ och /g/ är ljud som han 
fortfarande tycker är svåra att uttala. Sedan dess har han inte träffat logoped någon mer gång 
och det anser han är alldeles för dåligt. 
 
Sverker skulle vilja att de laryngektomerade både fick mer talträning och mer information 
inför operationen. Vid ett tillfälle blev han själv ombedd av den ansvarige läkaren att lära en 
annan patient att prata. Talträningen är för honom den viktigaste förutsättningen för att man 
skall kunna fungera i samhället. Sverker är själv nöjd med den röst han fått och tror att den 
motsvarar de förutsättningar han haft. Han tycker också att patienthotellet i Umeå borde vara 
utrustat med en sug för att göra vistelsen enklare för de laryngektomerade vid återbesöken. 
 
Sverker kan inte minnas att någon pratade med honom om svårigheter med att äta eller svälja. 
Han berättar att det varit problem med varm mat och är det fortfarande men att det inte beror 
på operationen utan på strålningen som brände sönder allt. På det stora hela går det bra för 
honom att äta men det är inte som förr. Han måste tugga ordentligt och ibland fastnar det mat 
vid ventilen. Det är särskilt besvärligt med apelsiner som måste pressas för att inte fruktköttet 
skall fastna. Det är något man får vänja sig vid menar han. Två gånger har han tappat ner 
ventilen i matstrupen men det har gått bra att prata ändå utan ventilen. 
 
På länssjukhuset blev Sverker inte lika väl omhändertagen då han skrevs ut från Umeå: ”De 
hade skickat ett videoband till den nye läkaren, men han hade inte haft tid att informera sig så 
han ville lägga in mig vilket jag ju vägrade”. Sverker åkte hem istället och en distrikts-
sköterska skulle ansvara för alla praktiska detaljer men det fungerade inte heller bra. Istället 
fick hans sambo ta ett stort ansvar och han anser att mottagande sjukhus måste ha bättre 
kunskap. Vid ett tillfälle satte sjukvårdspersonal också en mask över näsa och mun när de 
skulle söva honom. På hemorten har Sverker själv informerat sjukvårdspersonalen eftersom  
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han tycker det är viktigt att sprida kunskapen vidare. Som många andra bär han också ett kort 
i plånboken som talar om att han är laryngektomerad. 
 
Sverker berättar om hur han förändrades efter operationen. Han tyckte att det var mycket 
besvärande med omgivningens reaktioner den första tiden och han kände sig betittad överallt. 
Han for alltid tidigt till affären när de öppnade och ville helst inte gå ut på ett helt år. Det var 
hans sambo som drog ut honom så att han skulle få se annat folk. ”När man öppnade mun på 
affären så stannade ju folk och tittade som om de undrade vad det är för en dåre de har 
släppt ut. Ungdomarna vet vad det handlar om men äldre på landsbygden har svårare att 
förstå”. 
 
 
Olof är en medelålders man som opererades för åtta år sedan. Han intervjuades i sitt hem 
2000-11-16 
 
Omhändertagandet före operationen beskriver Olof som mycket bra. Den ansvarige läkaren 
kom upp och förklarade hur det skulle gå till och han talade även om att Olof inte skulle 
kunna prata när han vaknade upp. Efter operationen kom hans fru på besök men då fick Olof 
inte prata utan bara skriva på lappar som någon lagt fram åt honom. Olof tycker att allting 
gick bra och att alla biträden och sköterskor var mycket duktiga och trevliga. Han kände sig 
väl omhändertagen och fick även träffa en kurator. Olof kan däremot inte minnas att han 
träffade någon logoped före operationen. Det var den ansvarige läkaren som berättade för 
honom att han skulle kunna lära sig att prata igen men att han måste vara tyst i tre veckor 
först. Först då skulle han få träffa en logoped och börja lära sig att prata igen.  
 
Logopeden träffade han ungefär en månad efter operationen och kunde då prata med en gång. 
Han har inte behövt träffa henne någon mer gång sedan dess och Olof känner att han haft tur 
men tror att många kan få hålla på länge innan de kan prata. Han tycker att han har fått ett bra 
tal utifrån sina förutsättningar och tror att röstventiler är det bästa alternativ som finns idag för 
den som laryngektomerats. Olof känner till att det finns modeller som gör det möjligt att tala 
”handsfree” men har hört att det kan bli svårt att andas med dem. Läkaren pratade aldrig om 
svårigheter med att svälja och det har Olof heller inte haft några problem med, men den första 
tiden efter operationen fick han näring genom en nässond. 
 
Olof har aldrig behövt känna sig illa bemött men kan ändå berätta om reaktioner hos 
omgivningen: ”Det som jag tycker är lite obehagligt är när man går i affärer. Att ungar tittar 
det får man ta, men när äldre människor ställer sig och stirrar på en då tycker jag att det är 
jobbigt”. Olof menar att det ändå inte är han utan de som tittar som får skämmas. Han brukar 
själv titta tillbaka på dem. Olof tycker att det har gått bra även för de anhöriga men tror inte 
att de fick någon egen information eller togs om hand på något speciellt sätt. 
 
Olof fick träffa en nyligen laryngektomerad person i god tid före sin egen operation och 
ytterligare en i samband med själva ingreppet. Någon kontakt med patientföreningen upplever 
Olof inte att han haft. Han har varit passiv medlem i Gävleborgs lokalförening men tror att det 
blir bättre nu när det startar en lokal verksamhet i Umeå. Olof arbetade tidigare med maskiner 
och lastbilar men kunde inte fortsätta med det efter operationen. Han försökte arbeta vidare 
under något år men arbetsmiljön var för dammig och han sjukpensionerades sedan. 
 
På hemorten har Olof noterat bristande rutiner och avsaknad av material inom sjukvården till 
följd av att där tidigare inte funnits någon person som varit laryngektomerad. Ett tag fanns det  
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en läkare på hemorten som kunde byta ventil åt honom men nu måste Olof åka till Umeå för 
detta. Han har i övrigt inga negativa erfarenheter av sjukvården och anser heller inte att det 
hade behövts mer insatser. Han tror att många som insjuknar blir rädda för cancern och skulle 
behöva mer hjälp med bearbetning av det. 
 
Olof är helt nöjd med det omhändertagande han fått och vill särskilt lyfta fram den ansvarige 
läkarens betydelse: ”Han är en duktig läkare men han är också duktig på att prata och kunna 
skoja. Det behövs!” 
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Diskussion 
 

Livskvalitet 
 
Det övergripande syftet med enkäten var att beskriva livskvalitet, diagnosspecifika besvär och 
kommunikationssvårigheter hos alla nu levande individer som behandlats för cancer i larynx 
respektive munhåla/svalg i den norra sjukvårdsregionen under den senaste tioårsperioden. 
Syftet var också att undersöka om det fanns skillnader mellan olika grupper och göra en 
totalinventering av behovet av rehabiliteringsåtgärder. Vi kommer här att kommentera 
enkätresultatet och särskilt faktorer som är av betydelse för logopedisk röst-, tal- och 
sväljningsrehabilitering. 
 
Svarsfrekvensen i vår undersökning var god och överensstämmer med rapporterade 
svarsfrekvenser i andra undersökningar (Hjermstad, Fossa, Bjordal, Kaasa 1995; Bjordal et al 
1999). Det kan bero på att det är ett angeläget ämne och att frågeformulären är relativt enkla 
att fylla i. Eftersom denna studie skall vara en totalinventering är det positivt med en hög 
svarsfrekvens. Tidigare studier har visat att patienter som av en eller annan anledning väljer 
att inte fullfölja eller delta i studier av detta slag ofta har en allvarligare grundsjukdom och 
sämre livskvalitet (Hammerlid 1997). Det bekräftas av att det bland de personer som ej 
besvarat vår enkät fanns några som per telefon uppgav ohälsa som orsak till att de inte ville 
delta i studien. Kliniska data som styrker detta har ej tagits fram inom ramen för vår 
undersökning. En annan tänkbar orsak till att vissa personer inte vill medverka i en studie 
relaterad till hälsa kan vara att de känner sig fullt friska. Bortfallet i en studie utgörs därför 
vanligen av element som med sina svar skulle ligga högt över eller långt under medelvärdet 
(Hammerlid 1997; Dalenius 1968 ). 
 
Den tidigare undersökning som gjorts med EORTC QLQ-C30 på en norsk normalpopulation 
(Hjermstad et al 1998) visade att friska män rapporterade en bättre funktionell status än 
kvinnor och att friska kvinnor rapporterade större symptom än män. Bedömningen av den 
funktionella statusen sjönk också med stigande ålder hos de norska försökspersonerna 
(Hjermstad et al 1998). Inom ramen för vårt examensarbete har inte funnits tid att bearbeta 
svarsmaterialet utifrån sociodemografiska faktorer som ålder och kön, men det är sannolikt att 
även dessa kan ha en viss påverkan på en människas upplevda livskvalitet. Vi har heller inte 
bearbetat materialet utifrån andra kliniska parametrar än tumörens lokalisation och 
behandlingsform. Det är därför angeläget att i framtida studier ytterligare bearbeta det 
insamlade materialet. 
 
Samtliga personer i vår undersökning upplevde en försämrad livskvalitet oavsett tumörens 
lokalisation och behandlingsform. Det är också tydligt att man upplevt en nedsatt fysisk 
funktion oavsett tumörens lokalisation. De laryngektomerade är den enda grupp som utifrån 
behandlingsform inte har upplevt någon nedsättning av den fysiska funktionen; däremot av 
sin identitetsfunktion! Det är ingen omöjlighet att detta har ett samband med en förändrad 
röstfunktion som resultat av behandlingsformen. Sannolikt föreligger här ett tydligt samband 
med att de laryngektomerade har uppgett större svårigheter med att kommunicera till skillnad 
från övriga grupper och att därför både tumörens lokalisation och behandlingsform har haft 
inverkan på detta. Det överensstämmer också med att de laryngektomerade har angett ett lägre 
värde för sin allmänna hälsa, inklusive total livskvalitet, i jämförelse med de övriga 
grupperna. 
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En tumör i munhåla, svalg eller larynx påverkar talapparaten på olika sätt beroende på dess 
lokalisation. Vid behandling av larynxcancer påverkas röstkällan i stor utsträckning medan 
det vid behandling av cancer i munhåla/svalg är artikulationsförmågan som påverkas. Det 
finns ändå inga tydliga skillnader i upplevelsen av tal och kommunikation mellan dessa två 
grupper. Det finns heller inga skillnader mellan personer som behandlats med kirurgi eller 
enbart strålning för sin cancer i munhåla/svalg. Däremot upplever laryngektomerade personer 
större negativa erfarenheter av tal och kommunikation än de personer med larynxcancer som 
enbart strålbehandlats. Det kan även sättas i samband med att de laryngektomerade har angett 
större svårigheter med sociala kontakter än dem som enbart strålbehandlats. 
 
En tumör i larynx och dess behandling påverkar i hög grad luftvägarna och utifrån detta 
stödjer våra resultat ett rimligt antagande, nämligen att dessa personer upplever större besvär 
med andning och hosta än personer som behandlats för cancer i munhåla/svalg. Att personer 
som behandlats för tumörer i munhåla/svalg istället har större svårigheter med att gapa, att 
svälja och med socialt ätande förefaller också rimligt med tanke på tumörens lokalisation. 
Strålbehandling påverkar i regel salivproduktionen negativt och det är därför inte oväntat att 
personer som strålbehandlats, oavsett lokalisation, har angett större besvär med muntorrhet än 
de personer som genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Vår undersökning visade också att personer 
som behandlats för cancer i munhåla/svalg har upplevt större besvär med muntorrhet än de 
personer som har behandlats för cancer i larynx.  
 
Våra resultat överensstämmer väl med en tidigare norsk undersökning (Bjordal et al 1999) där 
personer som behandlats för larynxcancer upplevde större besvär med just talsvårigheter och 
hosta än personer som behandlats för cancer i munhåla/svalg. Resultaten överensstämmer 
också såtillvida att personer som behandlats för munhålecancer i den norska undersökningen 
angett större besvär med smärta, tandstatus och att gapa, samt att personer som behandlats för 
svalgcancer angett större problem med att svälja och med socialt ätande (Bjordal et al 1999). 
Vad gäller tal och kommunikation hos personer som behandlats för larynxcancer 
överensstämmer våra resultat mycket väl med en tidigare svensk studie som gjordes i 
samband med utvärdering av mätinstrumentet S-SECEL (Finizia et al 1999).  
 
För en del av våra försökspersoner har det gått en tid efter det att behandlingen avslutades. 
Det är därför inte anmärkningsvärt att den generella livskvaliteten hos vår studiepopulation 
totalt sett är på en nästan normal nivå, vilket indikeras av en jämförelse mot referensvärden ur 
en norsk normalpopulation (Hjermstad et al 1998). Även om försökspersonerna upplever 
kvarstående besvär efter sin behandling är det möjligt att de har accepterat sin situation och 
anpassat sig efter de nya förutsättningarna. En tydlig indikation om att våra försökspersoner 
upplever problem som inte är vanliga i en normalpopulation, utan specifika för patienter med 
huvud/halscancer, ser vi i en jämförelse mot referensvärden ur en västsvensk normal-
population (Hammerlid 1997) för de diagnosspecifika frågorna.  
 
Sammanfattningsvis gav en jämförelse mellan de olika grupperna i vår studie endast några få 
signifikanta skillnader avseende generell livskvalitet. Större skillnader mellan olika grupper i 
vår studie kunde iakttas för mer diagnosspecifika besvär. Det överensstämmer med en tidigare 
norsk studie som konstaterade att de diagnosspecifika frågorna och skalorna i EORTC QLQ- 
H&N35 verkade vara mer känsliga för skillnader mellan grupper än frågorna och skalorna i 
det generella formuläret EORTC QLQ-C30 (Bjordal et al 1999). 
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Omhändertagande 
 
Den primära logopediska målsättningen vid rehabiliteringen av laryngektomerade personer är 
att de skall uppnå bästa möjliga kommunikationsförmåga utifrån sina individuella 
förutsättningar. Resultatet av rehabiliteringen är beroende av många olika faktorer, bland 
annat omfattningen av ett eventuellt kirurgiskt ingrepp, vårdtid på sjukhus, besök av en 
tidigare laryngektomerad person, ett socialt stöd, en förändrad livsstil, eventuell förekomst av 
kronisk smärta och vilka möjligheter man har till kommunikation. Det är viktigt att bredda 
kunskapen om alla faktorer som kan påverka resultatet av rehabiliteringen av denna 
patientgrupp (Mathieson, Stam, Scott 1990). Syftet med de uppföljande intervjuerna som 
gjordes inom ramen för vår undersökning var därför att ta reda på hur de laryngektomerade 
har upplevt det pre- och postoperativa omhändertagandet, den rehabilitering och andra 
insatser som de erbjudits samt hur deras vardag påverkats. 
 
Det som betytt mest för de personer som vi intervjuade var utan tvekan det personliga 
engagemang som de mött hos den ansvarige läkaren. Vi tror att det till viss del kan ha 
kompenserat för andra brister som funnits i rehabiliteringen av de laryngektomerade. De 
intervjuade är samtliga opererade under en period då det varit brist på logopeder på flertalet 
orter i den norra sjukvårdsregionen. Möjligheterna till ett fullgott logopediskt 
omhändertagande har därför varit små, men trots detta har samtliga fått träffa logoped vid 
något tillfälle efter sin operation. De senaste åren har situationen förbättrats något. De flesta 
av de intervjuade hade önskat ytterligare insatser av logoped trots att de i allmänhet var nöjda 
med de totala insatserna. 
 
Ett teamperspektiv (Casper och Colton 1998) är det optimala vid rehabiliteringen av 
laryngektomerade personer men vid NUS finns idag inget övergripande vårdprogram för 
denna patientgrupp. Däremot finns det riktlinjer för handläggning av patienter med maligna 
huvud-halstumörer i norra sjukvårdsregionen mellan Öron-, näs och halsklinikerna i den norra 
sjukvårdsregionen och Onkologiska kliniken vid NUS i Umeå (1996). Något teamarbete i 
egentlig mening föreligger ändå inte kring dessa patienter. Vid logopedmottagningen på NUS 
har nyligen ett logopediskt vårdprogram antagits för denna patientgrupp efter rutiner som har 
utarbetats under de senaste två åren. Begränsade logopediska resurser har tidigare gjort att 
patienterna inte alltid har kunnat remitteras. I detta vårdprogram föreskrivs bland annat att en 
person som skall laryngektomeras bör erbjudas kontakt med en tidigare laryngektomerad 
person. De personer vi intervjuade som fått denna möjlighet har även upplevt det som mycket 
värdefullt. Det är därför angeläget att man som läkare/logoped har dessa personliga kontakter 
med tidigare patienter. Med sina personliga erfarenheter kan en tidigare laryngektomerad 
person ge ett annat stöd än någon som inte har samma erfarenhet. Det är också önskvärt att 
den som skall träffa en person som skall opereras så långt det är möjligt har samma ålder, kön 
och liknande intressen. Det har tidigare skrivits att möjligheten att få träffa och prata med 
någon som lärt sig tala med röstventil kan vara ovärderlig för en person som står inför en 
operation (Casper och Colton 1998). 
 
Vårdprogrammet säger också att kontakt skall förmedlas mellan den laryngektomerade och en 
patientförening. Det har tidigare inte funnits någon lokalavdelning av Laryngförbundet i övre 
Norrland vilket har bidragit till stora brister i informationen till dem som har opererats. Från 
och med hösten 2000 finns det en förening med säte i Umeå och förhoppningen är att det skall 
kunna utvecklas ett nära samarbete mellan logopedmottagningen vid NUS och denna  
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lokalavdelning. Vi ser det också som önskvärt att övriga logopedmottagningar i den norra 
sjukvårdsregionen etablerar en egen kontakt med denna förening. 
I vårdprogrammet föreskrivs också en regelbunden uppföljning av de laryngektomerade och 
att resultatet av talrehabiliteringen bör utvärderas med jämna mellanrum. Trots brister i 
omhändertagandet anser vi att de flesta av de intervjuade personerna har ett godtagbart tal 
utifrån sina förutsättningar, men att de borde ha följts upp i större utsträckning än vad som nu 
har kunnat ske. I ett fall bidrog en dåligt fungerande röstventil tillsammans med en inte helt 
optimal teknik till att personen hade stora svårigheter med att tala och göra sig förstådd bland 
obekanta. Vi ser det som mycket viktigt att man som logoped inte avslutar kontakten med den 
laryngektomerade för tidigt eftersom resultatet av talrehabiliteringen i sin tur kan påverka 
livskvaliteten och den psykosociala rehabiliteringen. En av de intervjuade efterlyser också att 
de anhöriga involveras i allt som rör sjukdomen, dess behandling och rehabilitering. Även 
Mathieson et al (1990) efterlyser mer forskning om hur man kan involvera de anhöriga i 
rehabiliteringen av de laryngektomerade och betydelsen av detta. Vi tror att det kan vara av 
stor betydelse att engagera de anhöriga i rehabiliteringen av de laryngektomerades tal och 
kommunikation. 
 
Efter en laryngektomi påverkas patientens röstfunktion avseende akustiska, fysiologiska och 
perceptuella förutsättningar vilket får inverkan på talhastighet, förståelighet och röststyrka 
(Casper och Colton 1998). Att de personer vi intervjuade ibland har känt sig hindrade av sitt 
tal är därför lätt att förstå. Några av dem har också mött negativa reaktioner hos andra 
människor. Det senare beror med stor sannolikhet på en bristande kunskap om 
laryngektomerade och deras tal hos gemene man. Många verkar dessutom tro att det är 
mycket ansträngande att tala för den laryngektomerade. Vi ser det därför som uppenbart att 
det skulle behövas betydligt mer information till allmänheten om denna patientgrupp. Utifrån 
våra intervjuer förefaller det också som om det saknas kunskap om laryngektomerade inom 
vården och det måste ses som anmärkningsvärt och allvarligt. Genom Laryngförbundet har vi 
även fått kännedom om att incidenter liknande dem vi beskrivit ovan förekommit i övriga 
delar av landet. Det tyder helt klart på att vårdpersonal behöver bättre utbildning och mer 
information om denna patientgrupp. 
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Slutsatser 
 
Livskvalitet hos personer som behandlats för cancer i munhåla, svalg eller larynx påverkas av 
tumörens lokalisation och dess behandling. Besvär som kan relateras till tal och 
kommunikation påverkas inte av tumörens lokalisation, men vår undersökning visar att 
behandlingsformen har betydelse för upplevda kommunikationssvårigheter hos personer med 
larynxcancer, dock inte för personer med cancer i munhåla och svalg. 
 
Det framgår även att de laryngektomerade som grupp upplever svårigheter som tydligt skiljer 
sig från den övriga studiepopulationen, framför allt med avseende på tal och kommunikation. 
Resultaten från våra enkäter och intervjuer antyder var för sig att de laryngektomerade känt 
sig hindrade av sitt tal och att en person med ventiltal i allmänhet uppfattas som avvikande av 
personer i sin omgivning.  
 
Ett personligt engagemang hos läkare och övrig vårdpersonal är av stor betydelse för de 
laryngektomerades totala upplevelse av behandling och rehabilitering. Det är angeläget med 
teamsamverkan och ett övergripande vårdprogram i arbetet med dessa patienter. Det behövs 
bättre utbildning och mer information om denna patientgrupp till såväl alla kategorier av 
vårdpersonal som till allmänheten. Det är också önskvärt att alla logopedmottagningar i den 
norra sjukvårdsregionen etablerar en egen kontakt med Laryngförbundet. 
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