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Abstrakt 
Bakgrund: Kirurgisk behandling av huvud- och halscancer leder ofta till vanställande 

ärr och deformering i ansiktsregionen. Ansiktet är mycket viktigt i sociala relationer och 

i kommunikationen samt uppfattningen av omvärlden.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer upplever sin situation 

efter en utseendeförändring i ansiktet orsakad av huvud- och halscancer. 

Metod: Litteraturstudien är kvalitativ och inefattar åtta artiklar med kvalitativ ansats 

som sökts via databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Deltagarna i studierna 

skulle ha genomgått kirurgisk behandling av huvud- och halscancer. Artiklarna 

kvalitetsgranskades av författarna och analyserades med inspiration av 

metasyntestänkandet. 

Resultat: Författarnas analys ledde till tre huvudteman, det förändrade jaget, att vara 
i nära relationer och att möta omvärlden, dessutom identifierades åtta subteman. 

Slutsats: Upplevelserna visade sig vara väldigt varierade inom de flesta områdena som 

författarna berörde. Även om det visade sig finnas positiva effekter så dominerade de 

negativa. De utbredda riskerna för psykisk ohälsa visar hur viktigt det är att kunskapen 

inom området förbättras.  

 

Nyckelord: Huvud- och halscancer, upplevelser, utseendeförändring, kirurgi  

 
 
  



 

 

Abstract 

Background: Surgical treatment for head and neck cancer often lead to disfiguring 

scarring and deformation of the face region. The face is very important in social 

relationships and in the communication and perception of the surrounding world.  

Aim: This literature study aimed to illustrate how individuals experienced their 

situation after undergoing facial disfigurement caused by head and neck cancer.  

Method: The literature study has a qualitative approach and includes eight articles of 

qualitative design wich was found via the databases CINHAL, PubMed, and PsychINFO. 

The participants in the studies had underwent surgical treatment for head and neck 

cancer. The articles quality was assured by the authors and were analyzed inspired by 

the meta-synthesis analyze method. 
Result: The authors’ analysis led to three main themes, the altered self, to be in close 
relationships and to meet the outside world, additionally eight sub themes were 

identified.  

Conclusion: The experiences proved extremely varied in most areas that was touched. 

Although it turned out to be some positive impacts the negative ones dominated. The 

widespread risk of mental illness shows how important it is that the knowledge improve. 
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Bakgrund 

Ansiktets betydelse för människan 
Ansiktet är en vital del av utseende och kopplas starkt till en människas personlighet 

och hur man uppfattas av andra (De Sousa 2010). Soni et al. (2010) hävdar i sin studie 

att på samma sätt som hjärtat och njurarnas funktion är att pumpa och filtrera blod, är 

ansiktets funktion att interagera med välden runt om oss. Ansikte förmedlar vår 

identitet, hälsa, kön och etnicitet, såväl som våra känslor och tankar till andra. För oss 

människor som är en social varelse är förmågan att kommunicera med världen runt oss 

en vital del för vår hälsa, välbefinnande och överlevnad. Soni et al. (2010) menar även 

att stigmatisering av personer med ett avvikande utseende i ansiktet är större än för 

personer som tillexempel har kryckor, sitter i rullstol eller har ett amputerat ben. Det 

finns inget fysiskt handikapp som är så förödande för det sociala livet som 

utseendeförändring i ansiktet (Soni et al. 2010). 

 
Huvud- och halscancer 
Elakartade tumörer som uppkommer i området över nyckelbenen räknas till huvud- och 

halscancer, dock räknas inte hjärnan, skallbenet och ryggraden till denna kategori 

(Dropkin 1999). De senaste tio åren har ca 1200 män och ca 650 kvinnor årligen 

drabbats av cancer i huvud- och halsregionen, siffrorna har konstant ökat något varje år 

(Socialstyrelsen, 2012). Dhillon (2013, 87-117) förklarar i avsnittet Head and Neck 
Neoplasia att de tumörformer i ansiktsregionen som förekommer i störst utsträckning 

är de i körtlar, strupe, munhåla, näsa och öra. 

 
Behandling av huvud- och halscancer  

Kirurgisk behandling 
Vid cancer i huvud- och halsregionen är kirurgi det enda sättet att ge patienten en chans 

att bli tumörfri (Omarus 2004, 885). Den primära kirurgiska metoden som används 

inom kirurgi som utförs i ansiktet är plastikkirurgi och karaktäriseras av 
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sin rekonstruktiva inriktning, där transplantation och plastik används. 

Operationstekniken är skonsam och syftet är att en primärläkning sker som inte ger en 

markant ärrbildning. Genom kunskaper inom kärlanatomi är det även möjligt med 

förflyttning av vävnad vilket ger bra förutsättningar för läkning av grava 

vävnadsdefekter. Den estetiska kirurgin går hand i hand med plastikkirurgin och har sin 

förankring i denna och har en viktig del i rekonstruktionen efter avlägsnandet av 

tumörer (Åberg 2012, 461-465).  

 

Strål- och cytostatikabehandling  
Vid ansiktskirurgi där tumörvävnad tas bort ges ofta strålbehandling före och/eller efter 

operationen. Behandlingen kan kompletteras med cytostatika men detta sker endast i 

enstaka fall (Omarus 2004, 885). 

 

Sårvård 
Ingrepp i ansiktet läker ofta snabbt utan infektioner och med liten ärrbildning, då den 

kapillära genomblödningen är god i det området. Förutsättningen för det är att få såret 

helt rent (Edsander-Nord 2013, 581). Ansvaret för sårvård har främst sjuksköterskan. 

För att få en så tillfredsställande sårläkning som möjligt krävs att sjuksköterskan som 

vårdar patienten har fördjupade kunskaper i skötsel av sår och de olika stadierna i 

sårläkningsprocessen. Dokumentation, val av förband och bedömning av sårbädd är av 

stor vikt för att främja läkningsprocessen. Även kunskaper inom nutrition är viktigt för 

sköterskan att behärska då väl nutrierade patienter gynnar utgångsläget i 

läkningsprocessen (Åberg 2012, 465). Sårvård handlar inte bara om behandlingen med 

olika sorters material och behandlingsmetoder utan hela människan, inte bara såret 

måste vårdas. Utgångspunkten måste därför alltid vara totalbehandling där 

vårdpersonal är lyhörd för patientens tankar både angående såret i sig och psykosociala 

parametrar så som aggressivitet, depression, stress, ensamhet och motivation 

(Lindholm 2012, 428-432). 
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Psykologiska, fysiologiska och sociala konsekvenser  
Dropkin (1999) förklarar att de fysiologiska skillnaderna i ansiktet efter kirurgi 

innefattar främst förändring av ansiktskonturen då ofta benvävnad och mjukdelar 

reducerats eller ibland avlägsnats helt. Detta innebär i många fall funktionsrubbningar i 

musklerna och känseln i ansiktet samt. Svårigheter med mimik, att svälja och tala är 

vanliga fysiologiska rubbningar. Rhoten et al. (2013) menar att även strålbehandling 

påverkar utseendet i viss utsträckning. Strålbehandling kan orsaka lymfödem, fibros, 

färgförändring och förlust av elasticitet i huden. De fysiologiska komplikationerna leder 

i regel till att psykologiska och sociala svårigheter uppstår för personerna. Vanliga 

psykologiska åkommor kan vara depression, oro, skamkänslor, isolering och 

undvikande beteende. I det sociala livet upplever många att det är svårare att behålla 

sina sociala nätverk och relationer samt att de utsätts för stigmatisering av olika slag 

(Rhoten 2013). 

 

Att leva med ett ansikte som inte passar in 
Att leva med ett ansikte som faller ur normen, dess fysiska och psykiska effekter samt 

den sociala stigmatiseringen som detta kan medföra, utgör stora utmaningar för 

individen (Lindholm 2012, 434). Personer som upplever detta behöver ofta speciell 

träning för att kunna bemöta omgivningen och stärka självkänslan. Dels för att kunna 

besvara på frågor och informera angående sitt handikapp men också för att hantera den 

nya situationen som uppstår med en förändrad kroppsbild (Lindholm 2012, 434). Enligt 

Bowers (2008) är det troligt att patienter återhämtar sig bättre om de får möjlighet och 

tid att ställa frågor och diskutera sina bekymmer och funderingar. Vidare menar Bowers 

(2008) att det är av vikt att ge personcentrerad information och tid för bearbetning till 

patienten för att skapa en känsla av kontroll över situationen. Hur sjuksköterskan 

bemöter och reagerar på utseendeförändringen är betydande då patienten ofta ser 

sjuksköterskan som en kunnig rådgivare som är ärlig och inte lika emotionellt 

engagerad som exempelvis anhöriga (Bowers 2008).  
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Således är det av stor betydelse för omvårdnaden att sjuksköterskor har kunskap och 

förståelse för hur det är att leva med ett förändrat ansikte efter kirurgisk behandling av 

huvud- och halscancer.  

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att belysa hur personer upplever sin situation efter en 

utseendeförändring i ansiktet orsakad av huvud- och halscancer.  
 

Metod     

Sökmetoder 
Artiklar har sökts i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. De sökord författarna 

använt sig av är facial disfigurment, disfigurment, head and neck, cancer, surgery och 

qualitative. Sökorden har satts samman och kombinerats i samtliga valda databaser. De 

avgränsningar som användes var peer-reviewed och English language. Manuella 

sökningar har utförts i referenslistan på relevanta artiklar. Det totala antalet studier som 

använts till resultatet samt vilka sökord, databaser, avgränsningar, manuell sökning och 

urval redovisas i tabell 2, bilaga 1. 

 

Urval 
Inklusionskriterier som författarna utgick ifrån i urvalet var att artiklarna uteslutande 

skulle ha en kvalitativ ansats och vara godkända av en etisk kommitté samt att 

deltagarna i artiklarna skulle ha genomgått kirurgisk behandling av huvud- och 

halscancer. Samtliga artiklar skulle även vara skrivna på engelska, då det är detta språk 

författarna behärskar, samt att alla skulle vara peer-reviewed för att säkerställa 

vetenskaplig standard, kvalité och objektivitet. Totalt genererade databassökningarna 

237 artiklar som hittades utefter relevanta sökord. Dubbletter som hittades 

exkluderades i urval ett. Urvalet gjordes sedan i tre steg där urval ett bestod av de 

artiklar vars rubrik svarade mot syftet, vilka totalt bestod av 54 artiklar. Vid urval två 

valdes 21 artiklar ut vars abstrakt svarade mot syftet. Artiklarna i urval två lästes sedan 
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fullständigt och de sju som svarade mot syftet blev slutligen urval tre. Då urvalet inte 

genererade tillräckligt antal artiklar gjordes manuella sökningar i artiklarna i urval tre, 

där en relevant artikel hittades utöver de författarna redan valt. De kvarstående åtta 

artiklarna som valts ut kvalitetsgranskades sedan utefter en checklista som utformats av 

Forsberg & Wengström (2013, 206-210). Författarna granskade enskilt artiklarna för att 

inte påverka varandras utlåtanden, sedan sammanställdes kvalitetsgranskningen 

gemensamt och därefter kom författarna överens om den slutgiltiga kvalitén. Alla åtta 

artiklar uppfyllde kraven och fem av dem betraktades som att de hade hög kvalité och 

tre som medel kvalité. Samtliga artiklar valdes sedan ut till studiens resultat. En 

sammanställning av de utvalda artiklarna och kvalitétsgranskning redovisas i tabell 3, 

bilaga 2. 

     

Analys 
Den analysmetod som har använts är inspirerad av metasyntestänkandet av beskrivande 

karaktär, vilket Friberg (2012, 122-124) bland annat förklarar är att redan publicerad 

forskning sammanställs, analyseras och tolkas för att sedan frambringa något nytt. Den 

beskrivande analysen fokuserar på att så lite omtolkning som möjligt görs av 

ursprungsmaterialet. Analysens steg har utförts med stöd av upplägget som Friberg 

(2012, 127-129) redovisar. Detta går i stort ut på att först läsa in sig noga på studierna 

för att sedan urskilja nyckelfynd i resultaten. Sedan görs sammanställningar av varje 

studies resultat, huvudteman och subteman skapas för att urskilja likheter och 

skillnader. Till sist presenteras analysen tydligt tillsammans med en schematisk översikt 

av huvudteman och subteman. 

 

Fördelningen av analysarbetet har skett både individuellt och gemensamt mellan 

författarna. Inläsning och sammanställning av studierna samt idéer till huvudteman och 

subteman har gjorts på egen hand, sedan har materialet genomgåtts gemensamt för att 

sammanställa och jämföra fynden. De delar där författarna inte varit samstämmiga har 

analysen gjorts än en gång fast då gemensamt för att uppnå enighet och komma fram till 

den troligaste tolkningen. Vidare har författarna i viss utsträckning delat upp skrivandet 

av resultatet som sedan genomgåtts tillsammans för att vara försäkrade om ett enhetligt 
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språk arbetet igenom, samt samstämmighet om innehållet. Slutligen identifierades tre 

huvudteman och åtta subteman som redovisas i tabell 1.  

 

Forskningsetik 
I enlighet med vad Forsberg & Wengström (2013, 70) hävdar har de vetenskapliga 

studierna som genomgått etisk granskning och fått ett godkänt tillstånd från en etisk 

kommitté uteslutande valts. Samtliga studier, om etisk reflektion och etiskt tillstånd 

finns redovisas i tabell 3, bilaga 2. Helsingforsdeklarationen (2013) innehåller etiska 

riktlinjer för humanforskning och innehåller bland annat kompetenskrav på forskaren, 

krav på att väga nyttan av forskningen med risker samt krav på informerat samtycke. 

Forskningsdeltagarens välbefinnande ska alltid komma i första hand och stor vikt läggs 

vid att värna om och respektera dennes integritet (Helsingforsdeklarationen 2013). 

Dessa riktlinjer, förkunskaper samt föreställningar har författarna haft i åtanke under 

hela processen och försökt att förhålla sig till, för att inte påverka resultatet. Då 

materialet som används i litteraturstudien redan är publicerat sedan tidigare är risken 

minimal att någon skada görs på forskningsdeltagarna.  

  

Resultat 
 

Författarnas syfte med litteraturstudien var att belysa hur personer upplever sin 

situation efter en utseendeförändring i ansiktet orsakad av huvud- och halscancer.    

Resultatet baseras på åtta studier som har analyserats och genomgått granskning utefter 

studiens syfte. De mest förekommande upplevelserna redovisas i tre huvudteman och 

åtta subteman. Det första huvudtemat rör upplevelser av det förändrade jaget som 

innefattar att genomgå fysisk och psykisk förändring, strategier att hantera sin 
situation och en ny syn på livet. Det andra huvudtemat rör nära relationer som 

innefattar kommunikation, socialt stöd och intimitet. Det tredje huvudtemat rör att 
möta omvärlden som innefattar omvärldens reaktioner och upplevelser av dessa och 

distanseras från samhället.  
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Tabell 1. Översikt över huvud- och subteman 

Huvudtema Subtema 

Det förändrade jaget Genomgå fysisk och psykisk 
förändring 
 
Strategier att hantera sin situation 
 
En ny syn på livet 

Att vara i nära relationer Den förändrade relationen 
 
Kommunikation och stöd, en väg till 
anpassning 
 
Intimitet, viktigt men svårt 

Att möta omvärlden Omvärldens reaktioner och 
upplevelser av dessa 
 
Distanseras från samhället 

 

Det förändrade jaget  

Genomgå fysisk och psykisk förändring     

I samtliga studier beskrivs hur utseendeförändringen i ansiktet efter kirurgisk 

behandling av huvud- och halscancer har påverkat personerna som deltagit, både fysiskt 

och psykiskt (Bonanno & Esmaeli 2012b; Costa et al. 2014; Furness et al. 2006; 

Konradsen et al. 2012; O’brien et al. 2012; Röing et al. 2009; Semple et al. 2008; 

Thambyrajah et al. 2010).  

         

Den fysiska förändringen i ansiktet har i studier visat sig vara av varierande omfattning 

beroende på cancerns utbredning och svårighetsgrad. Deltagarna ger en varierad bild 

över hur upplevelserna av utseendeförändring och förlust av funktion påverkat ansiktet 

och dem själva (Furness et al. 2006; Konradsen et al. 2012; Semple et al. 2008). Semple 



 

 8 

et al (2008) tar i sin studie upp hur viktigt det kan vara med munnen och talets 

funktion. Att inte bli förstådd, speciellt av personer som inte vet om bakgrunden till 

talsvårigheten samt att känna sig oattraktiv och gammal var förekommande känslor. 

Konradsen et al. (2012) beskriver i sin studie deltagare som inte alls accepterar sitt 

utseende, detta kan vara beroende av vilken situation personen befinner sig i. Att se sig i 

spegeln och på fotografier var något som deltagare helst undvek. Furness et al. (2006) 

hävdar att det finns viss skillnad på personers bekymmer beroende på om den fysiska 

förändringen i ansiktet beror på cancer eller inte. De menar att personer med cancer i 

ansiktet i större utsträckning ser utseendeförändringen som ett sekundärt problem. Att 

inte bry sig alls om sitt utseende var förekommande då deltagare såg cancern som det 

absolut största problemet (Furness et al. 2006).  

 

Att vara förändrad psykiskt har i majoriteten av studierna visat sig som både positiva 

och negativa upplevelser (Bonanno & Esmaeli 2012b; Costa et al. 2014; Konradsen et al. 

2012; O'brien et al. 2012; Semple et al. 2008; Thambyrajah et al. 2012). Deltagare från 

hälften av studierna vittnar om att de efter ansiktskirurgin upplevde sig förändrade som 

personer och att de inte var sitt gamla jag, samt att de hade svårt att acceptera sig själva 

(Bonanno & Esmaeli 2012b; Konradsen et al. 2012; O'brien et al. 2012; Semple et al. 

2008). I studien av O'brien et al. (2012) beskrivs hur vissa deltagares hela livet gick i 

bitar i samband med cancerbeskedet och att bit för bit måste försöka byggas upp igen 

när cancern försvunnit. Trots att cancern inte fanns kvar längre vittnar deltagare om att 

aldrig kunna vara den samma igen (O'brien et al. 2012). I tre av studierna beskrivs raka 

motsatsen, då Bonanno & Esmaeli (2012b), Costa et al. (2014) och Thambyrajah et al. 

(2012) tar upp att cancern hade givit deltagare bättre självförtroende, tillfredsställelse 

med sig själva och acceptans av det förändrade utseendet. Thambyrajah et al. (2012) 

beskriver även hur cancern givit möjlighet att utforska sig själv och sitt äktenskap vilket 

kan leda till deltagares befrielse från skam och skuld. 

 

Strategier att hantera sin situation       

Det går att se ett flertal strategier i majoriteten av studierna där deltagare beskriver att 

de använder sig av dessa för att kunna hantera sin situation efter att ha genomgått 
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vanställande kirurgi i ansiktet. De finns många olika sätt och grader av hur strategierna 

kunde gestalta sig. Den strategin som främst framkom var hur deltagare försökte 

använda sig av en positiv inställning till sjukdomen och livet. Även att tala om sina 

upplevelser och sin situation, undvikande, tro och andlighet var vanligt (Bonanno & 

Esmaeli 2012b; Costa et al. 2014; Furness et al. 2006; Konradsen et al. 2012; Semple et 

al. 2008; Thambyrajah et al. 2010).  

 

Inställningen deltagarna hade till sin utseendeförändring och hur de ser på livet med ett 

förändrat ansikte varierade. Trots att de beskriver upplevt lidande och att de mist en del 

av sig själv ser många av deltagarna att det måste möta världen med en positiv 

inställning för att se framåt och att erfarenheterna av cancern också kan vara ett tillfälle 

att återupptäcka och omstrukturera livet (Costa et al. 2014; Semple et al. 2008; 

Thambyrajah et al. 2010). I två studier beskriver deltagare hur de ser de funktioner som 

faktiskt fungerar som det viktigaste, inte de som de mist (Costa et al. 2014 & Semple et 

al. 2008). Thambyrajah et al. (2010) menar i sin studie att ha livet i behåll gör att 

betydelsen av att ha mist en del av sitt ansikte inte blir lika påtagande. 

 

Att tala om sina upplevelser kan vara ett sätt för personer att återfinna meningen med 

livet (Costa et al. 2014). Furness et al. (2006) redovisar i sin studie under temat 

copingstrategier och emotionellt välmående att det fanns olika uppfattningar om hur 

viktigt det var att tala med någon annan om sina upplevelser. Konradsen et al. (2012) & 

Furness et al. (2006) menar att personer har ett behov av att konfrontera och prata med 

andra för att uppnå välmående. Furness et al. (2006) menar också att uppfattningen 

kan vara att det inte finns någon anledning att prata om situationen då det inte skulle 

hjälpa på något vis. I ett par studier framkom att en strategi för att hantera sin situation 

var att skämta om sitt utseende (Bonanno & Esmaeli 2012b & Konradsen et al. 2012).  

 

Konradsen et al. (2012) beskriver hur flykt från oönskade situationer där 

uppmärksamhet riskerar att riktas mot dem och deras förändrade utseende 

förekommer. Att använda huvudbonad, scarf eller att spara ut sitt skägg för att dölja ärr 
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i ansiktet och på halsen beskrevs som strategier en del personer använde sig av (Semple 

et al. 2008). 

 

För en del deltagare var tron och andlighet ett sätt och att få stöd i att hantera sin 

situation i samband med huvud- och halscancer. I studien av Costa et al. (2014) tas det 

bland annat upp att många av deltagarna hävdar att tron hjälpte dem att acceptera sin 

situation, stärkte förhoppningen om en bättre prognos och framtid, hjälpte dem att orka 

med obehag i samband med behandlingar och som redskap att kontrollera stress och 

oro. Costa et al. (2014) & Thambyrajah et al. (2010) hävdar att personer kan bli hjälpta 

av en stark tro. Fortsättningsvis menar Thambyrajah et al. (2010) att man inte 

nödvändigtvis behöver vara troende för att finna tröst och stöd från kyrkan.   

 

En ny syn på livet  
I flertalet studier beskrev deltagarna hur de prioriterar livet annorlunda efter 

cancerbeskedet och den kirurgiska behandlingen, än vad de gjorde före diagnosen 

(Konradsen et al. 2012; Röing et al. 2009; Semple et al. 2008; Thambyrajah et al. 2010). 

Deltagare beskriver även att de nu tar vara mer på livet medan de kan och tar de chanser 

de får, samt att uppskattningen av vad de har är större (Furness et al. 2006 & 

Thambyrajah et al. 2010). Det framkom i tre av studierna att deltagarna inte tyckte det 

var lika viktigt längre att arbeta i den utsträckningen de gjort tidigare. Deltagare 

framhäver även att de ifrågasatt om det verkligen är detta de vill göra resten av sitt liv 

och att det fanns mer i livet än att arbeta och göra karriär (Röing et al. 2009; Semple et 

al. 2008; Thambyrajah et al. 2010). Röing et al. (2009) förklarar vidare att orsaker till 

detta kan vara att deltagare vill spendera mer tid med familjen och ta sig tid att leva. 

 

Att vara i nära relationer 

Den förändrade relationen 
Relationer kan givetvis påverkas av sjukdomen och utseendeförändringen. Costa et al. 

(2014) visar att den nya situationen kräver en ny utformning av relationer och sociala 

nätverk. De upplevelser som personer i dessa situationer vittnar om kan dels yttra sig på 
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ett negativt sätt där den drabbade, familjen eller partnern inte klarar av att hantera 

situationen. Kondradsen et al. (2012) belyser att ett förhållande kan få sitt slut på grund 

av att personer har svårt att acceptera förändringen som kan ske med sina partners efter 

sjukdom och operation. Däremot visar (Costa et al. 2014; Semple et al. 2008; 

Thambyrajah et al. 2008) att personer upplever att relationen med familj och vänner i 

de flesta fall snarare stärks eller bibehålls än försvagas eller upphör. 

 

Kommunikation och socialt stöd, en väg till anpassning 
Kommunikation har visat sig vara ett av de viktigaste hjälpmedlen för att återbygga 

relationer. Vikten av öppenhet och viljan att uttrycka känslor, behov, önskemål och 

rädslor var av många ansett som en viktig faktor för att kunna uppnå närhet och tillit i 

en relation igen (O’brien et al. 2012). O’brien et al. (2012) belyser att en positiv effekt 

personer upplevde efter diagnos och behandling är att de hade lättare att uttrycka sina 

känslor och inte höll saker för sig själv. I samma studie uppmärksammas också några 

fall där kommunikationen i relationer är bristfällig eller obefintlig. I dessa fall ledde det 

till att de drabbade byggde upp känslor av frustration, bitterhet och ilska. Konradsen et 

al. (2012) visar också på att kommunikationen kan fallera och misslyckas, då beskrevs 

känslor av att känna sig negligerad och att inte bli tagen på allvar. Att personer nära de 

drabbade inte har förståelse för den vanställde personens känslor och behov 

förekommer också, då förmedlades känslor av besvikelse och ilska. 

 

Socialt stöd från personer i nära relationer är något som många vill ha och oftast 

behöver. Deltagare i olika studier beskriver hur viktigt det varit för dem och att de inte 

hade klarat sig utan detta (Furness et al. 2006; Röing et al. 2009; Semple et al. 2008). 

Furness et al. (2006) menar att ett bra socialt stöd är en stor resurs för en god 

anpassning efter utseendeförändring. Vidare har Furness et al. (2006) kommit fram till 

att det motsatta, dåligt eller avsaknad av socialt stöd, tvärtom hindrar anpassningen och 

lägger än mer tyngd på personen som behöver stöd. I studien av Furness et al. (2006) 

används termer som ’överbeskyddande’ och ‘avfärdande’ när misslyckade försök att ge 

stöd beskrivs. Vidare förklarar Furness et al. (2006) hur överbeskyddande och 

sympatiserande kan leda till upplevelser av att situationen förskönas på ett dåligt sätt. 
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Att inte vara överbeskyddande utan ärlig och ‘normal’ är något som deltagare i andra 

studier också menar är något viktigt för att ge bra stöd (Semple et al. 2008). 

 

Intimitet, viktigt men svårt 
Fysisk kontakt är något som är viktigt i en nära relation. O’brien et al. (2012) visar i sin 

studie att kunna pussa och krama sina nära är något som är väldigt viktigt för de flesta 

personer. Det finns flera saker som kan göra detta svårt efter huvud- och halscancer, 

tillexempel brist på känsel, funktion, förlust av tänder eller muntorrhet. O’brien et al. 

(2012) beskriver att på grund av de fysiska komplikationerna så kan spontaniteten i de 

intima relationerna försvinna. 

 

O’brien et al. (2012) har riktat in sin studie på intima relationer och är den enda studien 

som utforskar hur sexlivet hos denna grupp människor påverkas. I intervjuerna beskrivs 

hur potensen och sexlusten minskat eller försvunnit (O’brien et al. 2012). Vidare menar  

O’brien et al. (2012) att orsaken i många fall är behandlingen de genomgår, att den är 

fysiskt och psykiskt påfrestande vilket medför problem för det sexuella livet. I 

intervjuerna vittnar flera att just tröttheten de upplever gör att sexlivet kommer i andra 

hand eller glöms bort eftersom lusten inte finns där (O’brien et al. 2012). 

 

Att möta omvärlden 

Omvärldens reaktioner och upplevelserna av dessa 
En stor del av anpassningen till livet efter utseendeförändring i ansiktet handlar om 

omvärldens syn på detta. De flesta av studierna författarna granskat visar på att 

omvärldens reaktioner påverkat deltagarna i olika grad och främst på ett negativt sätt 

(Bonanno & Esmaeli 2012b; Costa et al. 2014; Furness et al. 2006; Konradsen et al. 

2012; O’brien et al. 2012; Röing et al. 2009; Semple et al. 2008).  

 

Något som många upplever är att personer i omgivningen stirrar på dem på grund det 

förändrade utseendet (Bonanno & Esmaeli 2012b & Röing et al. 2009). Bonanno & 

Esmaeli (2012b) menar att de personer som utsätts för detta känner obehag och att de 
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är obekväma i dessa situationer. Bonanno & Esmaeli (2012b) utvecklar vidare att 

omgivningens stirrande är värst på platser med mycket okända människor så som 

restauranger och köpcentrum. Studier visar däremot på att många deltagare vänjer sig 

med att personer stirrar och att de inte tar åt sig eller tillåter sig själva att bli illa berörda 

(Bonanno & Esmaeli 2012b & Furness et al. 2006).  

 

Något som också händer personer i denna situation är att de blir tvungna att besvara 

frågor av olika slag från bekanta och främlingar som rör utseendeförändringen 

(Bonanno & Esmaeli 2012b; Furness et al. 2006; Konradsen et al 2012). Detta upplevs 

på olika sätt, de flesta studierna visar på att det överlag upplevs negativt. Författarna till 

två studier visar däremot på exempel där personer inte har några problem med frågor 

eller helt enkelt inte upplever att personer frågar obekväma frågor (Bonanno & Esmaeli 

2012b & Furness et al. 2006). Bonanno & Esmaeli (2012b) belyser också att det finns 

situationer då det kan vara positivt och förlösande att få förklara för andra. När frågorna 

är okänsliga eller rent av elaka så beskriver deltagare i studierna av Bonanno & Esmaeli 

(2012b) & Konradsen et al. (2012) att de känner sig ledsna och missförstådda.  

 

Distanseras från samhället 
Som det förklarats ovan har omvärlden en stor påverkan på personer med en 

utseendeförändring i ansiktet och känslorna är i huvudsak negativa med en del 

undantag. Detta får också konsekvenser hos många, i flera studier kommer författarna 

fram till att personer i stor utsträckning isolerar sig från samhället och undviker olika 

sociala situationer (Bonanno & Esmaeli 2012b; Costa et al 2014; Furness et al. 2006; 

Konradsen et al. 2012; O’brien et al. 2012; Semple et al. 2008). De upplevelser som 

visade sig vanligast förekommande var obekväma blickar, frågor och situationer på 

allmänna platser där det vistas mycket människor så som restauranger och köpcentrum 

(Bonanno & Esmaeli 2012b). Semple et al. (2008) visar att det är just dessa platser som 

deltagare helst undviker. Costa et al. (2014), Kondradsen et al. (2012) & O’brein et al. 

(2012) uppger att det är risken för att känna skam och oro att skapa känslor av avsmak 

hos andra gör att många stannar hemma och undviker sociala situationer. Just detta 

undvikande beteende är något som återkommer i flera studier. Författarna till dessa 
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studier beskriver att undvika sociala situationer för att slippa eller begränsa de negativa 

känslorna som kan uppstå vid möten med andra personer är vanligt (Furness et al. 

2006; Konradsen et al. 2012; Röing et al. 2009). 

   

Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att belysa hur personer upplever sin situation efter 

utseendeförändring i ansiktet orsakad av huvud- och halscancer. Upplevelserna av detta 

har visat sig vara väldigt komplexa och ofta skiljer sig upplevelserna mycket från person 

till person. Detta har medfört att resultatet på vissa områden är svårt att generalisera 

men däremot har det belyst hur viktigt det är att se till varje individs behov.  

 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudien visar på att vikten av talets funktion när det handlar om fysiska och 

funktionella förändringar efter huvud- och halscancerkirurgi samt att inte kunna bli 

förstådd av omvärlden påverkar personer negativt. Penner (2009) tar upp i sin studie 

att talet för många inte främst avgör huruvida livskvalitén påverkas, då det finns 

utvecklade tekniker för rehabilitering av talet och rösten. Vidare hävdar Penner (2009) 

att empiriska studier i ganska stor utsträckning fokuserar på den funktionella aspekten 

av tal och röstrehabilitering och att det är brist på forskning som riktar in sig på 

psykosociala konsekvenser för personer som blivit behandlade för huvud- och 

halscancer som upplever svårigheter med talet.  

 

Litteraturstudien visar på ett antal strategier som används för att kunna hantera sin 

situation efter vanställande kirurgi i ansiktet. Det visade sig att många av deltagarna 

använde sig av sin positiva inställning som hjälp att se framåt och att erfarenheterna av 

cancern var ett tillfälle att återupptäcka och omstrukturera livet. Penner (2009) tar upp 

i sin studie att personer som aktivt använder sig av strategier för att hantera sin 

situation i lägre grad är deprimerade och har bättre livskvalité. Detta styrks även av 

Harrington, McGurk & Llewellyn (2008) då de i sin kvantitativa studie redovisar att 

optimism och positivt synsätt var mest signifikant hos deltagarna när det gällde 
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strategier att hantera sin situation. Vidare menar de att sättet en person ser på sina 

erfarenheter är avgörande för den psykologiska hälsan.  

 

I litteraturstudiens resultat visas att relationer påverkas i hög grad av huvud- och 

halscancer. En del relationer splittrades och andra växte sig starkare. De senare 

alternativet visade sig vara mest förekommande i litteraturstudien. Harrington, McGurk 

& Llewellyn (2008) visar hur deltagare i studien ansåg att en av de största positiva 

effekterna efter huvud- och halscancer var just att relationerna till familj och vänner 

stärkts. De beskriver att de kommit sina nära och kära närmare och uppskattar 

relationerna mer än tidigare (Harrington, McGurk & Llewellyn 2008).  

 

Litteraturstudien visar att socialt stöd i det närmaste är en förutsättning för att kunna 

anpassa sig till den nya situationen efter behandling av huvud- och halscancer. 

Resultatet visar att många personer som haft cancer, genomgått behandling och blivit 

utseendeförändrade uppger att de inte hade klarat av situationen utan stöd från andra. 

Parker et al. (2013) visar på samma sak och menar att socialt stöd kan vara direkt 

livräddande. Även Katz et al. (2003) som genomfört en kvantitativ studie med 82 

deltagare visar på ett starkt samband mellan en hög grad av socialt stöd och välmående. 

Litteraturstudien tar upp stöd och support som framförallt kommer från vänner och 

familj men Parker et al. (2013) menar att stöd från personer som vart i samma situation 

också kan vara värdefullt. 

 

Det intima livet med nära och sexlivet beskrevs kort i litteraturstudien. Det var bara en 

av studierna som ingick i litteraturstudien där området togs upp, detta gjorde att 

trovärdigheten är tveksam. Att det finns lite forskning på området är något som Penner 

et al. (2009) bekräftar. Författarna ansåg att det var en och viktig del och ville belysa 

detta område även fast det var svårt att dra generella slutsatser. Författarna kom dock 

fram till att sexlusten ofta försämras eller försvinner och att det är på grund av de 

psykiska och fysiska påfrestningarna de utsattes för genom hela sjukdomsförloppet. 

Penner et al. (2009) menar på samma sätt att det är vanligt med minskad sexlust och 

libido efter cancerbehandling. 
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Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatser dras att även konsekvenserna av 

omvärldens reaktioner allt för ofta leder till negativa och obehagliga upplevelser. I den 

kvantitativa studien av Hagedoorn & Molleman (2006) har de undersökt sambandet 

mellan utseendeförändring i ansiktet och andra människors otrevliga beteende och har 

precis som författarna kommit fram till att det leder till negativa och obehagliga 

upplevelser. Moore et al. (2014) beskriver att känslan av att känna sig annorlunda leder 

till besvär och ständig påminnelse om sin utseendeförändring. I litteraturstudien 

beskrevs hur flest problem angående möten med andra människor uppkom på platser 

där det fanns mycket okända människor. Slutsatsen som dras angående detta i 

litteraturstudien är att känslan av att känna sig annorlunda troligtvis oftast uppkommer 

på sådana platser. 

 

Litteraturstudien visade att personer som blivit utseendeförändrade i ansiktet i stor 

utsträckning isolerade sig i hemmet och undvek platser och situationer med okända 

människor för att slippa konfrontera obekväma blickar och frågor. Hagedoorn & 

Molleman (2006) visar också på ett signifikant samband mellan social isolering och 

vanställdhet. Vidare belyser Hagedoorn & Molleman (2006) att självbilden i stor 

utsträckning har med graden av isolering att göra. De menar att en god upplevd 

självbild leder till att personer isolerar sig i mindre utsträckning än de som har en dålig 

självbild.  

 

En stor del av fynden i litteraturstudiens resultat, främst de som behandlas under temat 

att möta omvärlden, visar att personer med en utseendeförändring på grund av cancer i 

ansiktet utsätts för stigmatisering i samhället. Resultatet visar på några situationer som 

upplevs som extra besvärande för patienten, där de upplever stigma och utsätts för 

besvärande frågor och blickar. Det är viktigt att förstår att stigma inte bara uppstår när 

personer blir dåligt behandlade som i dessa situationer utan att stigmatisering uppstår 

när personer blir behandlade på ett annorlunda sätt än andra i samhället (Bonanno & 

Esmaeli 2012a). En slutsats som dras i litteraturstudiens resultat är att överdriven 
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sympati också kan leda till stigmatisering. För att minska stigmatiseringen för dem är 

det viktigt att samhället informeras i området så att det inte känns lika främmande. 

 

Genomgående i resultatet har det identifierats att personers upplevelser efter 

utseendeförändring i ansiktet orsakad av huvud- och halscancer är mycket individuell. 

En slutsats som dras är att detta också ger en stark indikation på att personcentrering är 

viktigt i omvårdnaden kring personerna för att tillmötesgå de olika behov som finns. Då 

huvudfynden involverar upplevelser från personlig, mellanmänsklig och samhällelig 

nivå där fysiskt, psykiskt och socialt mående beblandas är det viktigt att 

personcentreringen utgår från dessa aspekter. Författarna upplever att fokus i dagsläget 

främst ligger på att överleva cancer. Med dagens utveckling av behandlingsmöjligheter i 

samband med cancer är chansen till överlevnad större än någonsin (Bonanno & Esmaeli 

(2012a). Författarna tror att detta kommer leda till att fokus får ändrad riktning och att 

det kommer bli ett allt större behov av ett utvecklat skyddsnät med stöd och hjälp till de 

personer som överlevt cancern.    

 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatsen dras att sjuksköterskans roll är viktig 

för att uppnå personcentrerad vård, öka förståelsen av stigma hos patienter och i 

samhället. På detta vis kan stigma motverkas. Därför är det av högsta vikt att 

sjuksköterskor har god evidensbaserad kunskap inom dessa områden för att kunna ge 

god omvårdnad. En anna slutsats som dras är att en del av sjuksköterskans ansvar runt 

dessa patienter bör vara att informera om hur stigma kan uppstå, i vilka situationer och 

att det är omgivningen som skapar stigma, inte patienten. Detta styrks i studien av 

Bonanno & Esmaeli (2012a).  

 

Litteraturstudiens betydelse för omvårdnad är att öka kunskapen och förståelsen för hur 

personer som genomgått behandling av huvud- och halscancer och blivit 

utseendeförändrade upplever sin situation, vilka känslor som förmedlas och vilka 

problem som uppstår. Förståelsen av detta är en vital del för att sjuksköterskor skall 

kunna ge omvårdnad av hög kvalité och se till att patienter får bra förutsättningar för en 

god anpassning till livet med ett ansikte som inte passar in. 
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På grund av avsaknaden av data har inte ålder, kön, genus eller etnicitet använts som 

några utgångspunkter i studien och det har därför inte studerats på skillnader eller 

likheter i dessa områden. Studier inom dessa områden skulle öka förståelsen ytterligare 

och troligtvis leda till förbättrad personcentrerad vård om det visar sig att skillnader 

finns mellan dessa grupper.  

 

Metoddiskussion 
Forsberg & Wengström (2013, 54) menar att när det rör sig om att studera upplevelser 

av omvärlden används den kvalitativa ansatsen då den inriktar sig på tolkning och att 

bringa mening och ökad förståelse. Bättre förståelse för innebörden av lidande, hur 

hälsofaktorer påverkar livet och hur patienters behov, förväntningar och erfarenheter 

kan mötas, fås genom kvalitativa studier (Friberg 2012, 121).      

Trovärdighet i en studie med kvalitativ ansats byggs upp med utgångspunkterna 

giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet. Trovärdighet handlar om den 

förförståelse författarna har vilket är den bild som redan finns inom ämnet, tidigare 

erfarenheter och kunskaper i det som ska studeras (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012, 196-197). Att ha både kvinnor och män från olika åldersgrupper med i en studie 

bidrar till att varierade erfarenheter och upplevelser blir belysta. Även ett större antal 

deltagare ger utrymme för fler variationer av det som ska studeras. Tillsammans har 

ovanstående faktorer betydelse för resultatets giltighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, 198). Att vara flera författare som gemensamt genomför en analys ser 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012, 198) som något som ökar tillförlitligheten i 

resultatet. För att överförbarhet ska uppnås i resultatet är det av vikt att framställa ett 

grundligt urval, deltagare, datainsamling, analys och förhållandena kring studien 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, 198-199).  

 

Studier med en kvalitativ ansats var mest lämpade att använda utifrån det valda syftet 

då personers upplevelser skulle beskrivas. Författarna har tagit i beaktning att 

förförståelsen av ämnet som ska studeras kan domineras av att deltagarna i störst 

utsträckning har negativa upplevelser. Tron på att negativa uppfattningar är 
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dominerande kan vara svårt att undgå när det handlar om en cancerdiagnos och en 

utseendeförändring. För att uppnå trovärdighet har författarna haft detta i åtanke under 

hela processen. Under studiens gång har författarna hittat resultat som även påvisar 

positiva upplevelser. I kvalitetsgranskningen fann författarna fem studier av hög kvalité 

och tre av medel kvalité utefter författarnas egna uppfattningar med stöd av checklistan 

som utformats av Forsberg & Wengström (2013, 206-210). Detta ser författarna som en 

styrka då den sammanlagda höga kvalitén styrker att studierna har vetenskaplig 

korrekthet vilket visar på ökad trovärdighet i resultatdelarna. De åtta valda studierna 

innefattade sammanlagt 119 deltagare, var av 56 utgjordes av kvinnor och 63 av män. 

Författarna anser att den jämna könsfördelningen och det totala antalet deltagare 

bidragit till att resultatets variation av erfarenheter och upplevelser lett till ökad 

giltighet. En svaghet med litteraturstudien är att studierna som använts var genomförda 

i många olika länder och därför anser författarna att studien inte är överförbar på något 

särskilt land eller kultur. Däremot gör detta att den visar en intressant bild över hur det 

kan se ut globalt. Författarna har också haft i beaktning att deltagares upplevelser kan 

skilja sig åt beroende på religion och social klass. Vidare har författarna reflekterat över 

hur sjukdomssystemen ser ut i de olika länderna där studierna genomförts, och att även 

det gör att upplevelserna kan skilja sig åt. Exempelvis visar Moore et al. (2014) som 

gjort sin studie i Australien att det blir en ytterligare börda att vara tvungen att tänka på 

hur vården ska finansieras. Då samtliga studier är skrivna på engelska och sedan 

översatta till svenska finns viss risk för feltolkningar. Vid misstänksamhet om 

innebörden av ord och uttryck har lexikon används, samt att författarna bollat med 

varandra om tolkningen för att komma fram till den innebörd som verkar mest korrekt.  

 

Svagheter i studien har i många fall sin grund i att författarna fann få kvalitativa studier 

i sina sökningar på området som svarade mot syftet. Trots att syftet och sökord under 

artikelsökningens gång modifierades hittades ändå bara ett begränsat antal studier. 

Detta resulterade i att författarna var tvungna att göra undantag i inklusion- och 

exklusionskriterierna. Ett undantag gjordes i studien av Bonanno & Esmaeli (2012b) där 

även anhörigas upplevelser togs upp. I analysen och resultatet tog författarna däremot 

endast med deltagarnas upplevelser, inte de anhörigas. Ett annat undantag gjordes i 
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studien av Furness et al. (2006) där studien inte enbart tog upp personer som 

genomgått ansiktskirurgi orsakat av cancer utan också ansiktstrauman, 

ansiktsförlamning och transplantationer på grund av hudsjukdomar. Även här valde 

författarna att bortse från undantagsgrupperna i resultatet. Hade det funnits ett större 

antal studier som svarade mot syftet hade urvalet, inklusion- och exklusionskriterierna 

förmodligen sett annorlunda ut. Författarna anser att om mer förkunskap hade funnits 

vid val av metod, hade en empirisk studie kunnat lämpa sig bättre. Detta grundar 

författarna på att få studier funnits via artikelsökningarna och att området är relativt 

outforskat.  

 

Forskningsetisk diskussion 
Samtliga utvalda studier saknar en tydligt strukturerad etisk reflektion, däremot är alla 

etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Författarna har varit observanta 

på om oetiska metoder och förhållningssätt har använts i studierna samt om något 

indikerat om att deltagares integritet har kränkts. Genom detta har författarna använt 

sig av god forskningssed i den utsträckningen det varit möjligt.  

 

Personer som genomgått behandling av huvud- och halscancer kan uppleva att de är i en 

utsatt position i samband med situationer då de berör sina upplevelser i samband med 

vårdkontakt. Därför bör det tas i beaktning att all vårdpersonal ska besitta en etisk 

medvetenhet och att denna bör genomsyra all kontakt med patienterna för att värna om 

och respektera integriteten.  

      

Konklusion 
Att leva med ett ansikte som inte passar in är en komplex situation som kantas av 

fysiska, psykiska och sociala utmaningar. Resultatet i litteraturstudien belyser att 

upplevelserna är många och högst individuella. Författarna visar på både positiva och 

negativa aspekter av utseendeförändring efter kirurgisk behandling av huvud- och 

halscancer. Behovet av stöd har visat sig vara stort både från anhöriga och 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan har en betydande roll för att motverka och 
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uppmärksamma stigmatisering samt för att ge en god personcentrerad vård. För att 

möjliggöra detta behöver sjuksköterskan ha förståelse för hur personer som genomgått 

behandling av huvud- och halscancer upplever sin situation. Litteraturstudien bidrar 

med kunskap som kan ligga till grund för att öka förståelsen och därmed kvalitén på 

omvårdnaden.  

 

Författarna har upptäckt att det finns kunskapsluckor i forskningen gällande hur kön, 

genus, etnicitet och social klass påverkar personer som genomgått kirurgisk behandling 

av huvud- och halscancer. Även områden som smärta och intimitet är 

underrepresenterade i befintlig forskning. Författarna anser att ovanstående områden 

bör bli föremål för framtida forskning för att höja kvalitén på omvårdnaden ytterligare 

samt öka förståelsen för personer som har en utseendeförändring i ansiktet på grund av 

huvud- och halscancer. 
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Tabell 2. Sökmatris och Urval.                                                                                                                 Bilaga 1. 

 

 
1 Antal utvalda artiklar efter lästa titlar. 
2 Antal valda artiklar efter lästa abstrakt. 
3 Antal valda artiklar efter lästa artiklar och kvalitetskontroll. 
Sökord: Disfigurement (Cinahl heading), qualitative studies (Cinahl heading), qualitative research (Mesh term), surgery (fritext), head and 
neck (fritext), cancer (fritext), facial disfigurement (fritext).

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 11 Urval 22 Urval 33 

2014-04-10 Cinhal (facial disfigurement 
OR disfigurement OR 
head and neck) AND 
qualitat* AND 
cancer  
 

Peer Reviewed och 
English Language 

89 22 8 4 

2014-04-10 PubMed ("facial 
disfigurement" OR 
disfigurement OR 
head and neck) AND 
cancer AND qualitat* 
AND surgery) 

English Language 114 17 6 1 

2014-04-22 PsycINFO (facial disfigurement 
OR disfigurement OR 
head and neck) AND 
qualitat* AND cancer 

Peer Reviewd och 
English Language 

34 15 7 2 

2014-02-22 Manuell-
sökning 

     1 

Totalt    237 54 21 8 



Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.                 Bilaga 2. 

 

 
Författare, titel, 
år, tidskrift, land  

Syfte Metod Antal deltagare, 
etisk granskning, 
etisk reflektion 

Resultat Kvalité 

Bonanno, A. & 
Esmaeli, B. Facial 
disfigurement, 
Stigma, and 
cancer: 
Interaction 
between patients 
and members of 
secondary groups. 
(2012).  
 
Sociological 
spectrum.  
 
USA.   

Att undersöka det 
sociala samspelet 
mellan personer 
med ett vanställt 
ansikte p.g.a. 
cancer och 
främlingar samt 
löst bekanta.  

Kvalitativ 
ansats. 
 
Djupintervjuer. 
 
Grundad teori 
analysmetod. 

14 deltagare som 
genomgått 
kirurgisk 
behandling av 
malign cancer i 
huvud och 
nackområdet. 
 
8 män. 
6 kvinnor. 
 
Oklart. (OBS) 
Nej. 

I resultatet kom författarna 
fram till tre kategorier för att 
illustrera interaktionen 
mellan deltagare och andra. 
De tre kategorierna var 
påträngande beteende, 
smpati och medvetet 
ignorerande från 
omgivningen. Endast vid 
medvetet ignorerande fan 
man att stigmatisering ej 
förekom. 

Medel 

Costa, E. F. et al.                        
A qualitative study 
of the dimensions 
of patients’ 
perceptions of 
facial 
disfigurement 
after head and 
neck cancer 

Att undersöka 
bakomliggande 
aspekter av 
patienters 
uppfattning och 
erfarenheter av 
vanställdhet i 
ansiktet efter 
kirurgisk 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Individuella 
semistrukturer
ade 
djupintervjuer. 
 
Grundad teori. 

10 deltagare som 
genomgått kirurgi 
där maligna 
tumörer avlägsnats 
från huvud-
halsregionen, 
minst 6 månader 
efter operation. 
 

Resultatet visade att 
konsekvensen av sjukdomen 
samt följderna av de 
kirurgiska ingreppen 
påverkade flera aspekter av 
deras liv I olika grad. Tre 
huvudteman identifierades, 
upptäckten av cancer, 
konfrontera cancer och 

Hög. 
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Författare, titel, 
år, tidskrift, land  

Syfte Metod Antal deltagare, 
etisk granskning, 
etisk reflektion 

Resultat Kvalité 

surgery. (2013).  

Special care 
dentist.  

Brasilien. 

 
 

cancerbehandling.  
Deduktiv – 
induktiv 
inehållsanalys. 

5 kvinnor. 
5 män. 
 
Etiskt granskad. 
 
Nej. 

vanstäldhet samt 
rekonstruktion av den egna 
identiteten. De presenterade 
kännslorna i de olika 
perioderna samt olika coping 
strategier för att hantera 
situationen. 

Furness, P. et al. 
Coming to terms: 
A grounded theory 
of adaptation to 
facial surgery in 
adulthood. (2006).  

Journal of health 
psychology.  

Storbritannien.  

Att undersöka 
upplevelsen av 
anpassningen för 
vuxna som 
genomgått 
vanställande 
ansiktskirurgi.  

Kvalitativ och 
kvantitativ 
ansats. 
 
Djupintervju, 
individuella, 
varav vissa per 
telefon, och i 
grupp. 
 
Demografisk 
enkät.  
Grundad teori 
analysmetod. 
 
 

29 deltagare som 
genomgått 
vanställande 
ansiktskirurgi. 
 
65% kvinnor. 
35% män. 
 
 

I resultatet har författarna 
presenterat en modell för hur 
personer som genomgått 
ansiktskirurgi anpassat sig 
och relationen mellan fyra 
områden. Dessa var, behov 
som uppkommer av 
situationen, influenser och 
resurser som påverkar 
situationen, reaktion på och 
hur man handskas med 
situationen och 
konsekvenser av situationen. 

Medel 
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Författare, titel, 
år, tidskrift, land  

Syfte Metod Antal deltagare, 
etisk granskning, 
etisk reflektion 

Resultat Kvalité 

Konradsen, H. et 
al. Breaking th 
silence: 
integration of 
facial 
disfigurement 
after surgical 
treatment for 
cancer. (2012).  
 
Qualitative health 
research.  
 
Danmark & Nya 
Zeeland 

Att öka 
förståelsen av den 
pågående process 
i hur patienter lär 
sig att leva men 
vanställdhet 
under det första 
postoperativa året 
efter kirurgisk 
behandling av 
huvud och 
halscancer. 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Individuella 
intervjuer och 
inspelade 
konverrsatione
r mellan 
sjuksköterska 
och patient. 
 
Grundad teori 
analys metod. 

12 deltagare (15 
initialt) som 
genomgått huvud- 
nack- eller 
ögoncancerkirurgi 
som intervjuade 
vid tre tillfällen, 
några dagar, 6 
månader och ett år 
efter operation. 
 
6 kvinnor. 
9 män. 
 
Etiskt granskad. 
Nej. 
 
 
 
 

Det visade sig att patienters 
största problem efter 
vanställande kirurgi var 
känslan av isolering från 
omvärlden. De fann att 
patienterna eller andra 
personer löste detta genom 
att våga prata om 
vanstäldheten.  
 

Hög. 
 



Tabell 3. Artikelöversikt och kvalitetsgranskning.                 Bilaga 2. 

 

 
Författare, titel, 
år, tidskrift, land  
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etisk granskning, 
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Resultat Kvalité 

O`Brien, K. et al. 
An exploration of 
the perceived 
changes in 
intimacy of 
patients’ 
relationships 
following head and 
neck cancer. 
(2012).  
 
Journal of clinical 
nursing.  
 
Storbritannien.  
 

Att undersöka och 
beskriva 
patienters 
upplevelser av 
förändringar i 
deras intima 
relationer som en 
konsekvens av 
kirurgisk huvud 
och 
halscancerbehandl
ing. 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Semistrukturer
ade 
djupintervjuer. 
 
Tematisk 
analysmetod. 
 
 

16 deltagare med 
huvud och 
halscancer som 
behandlats för 
minst 12 månader 
sedan och som fyllt 
i en så kallad 
intimitetsskala. 
 
4 kvinnor. 
12 män. 
 
Etiskt granskad. 
 
Nej. 

Resultatet delades upp i tre 
breda teman, personlig 
identitet, återta sociala 
nätverk och nära relationer. 
De fann att den förändrade 
positionen i samhället, 
påverkan som det gör för 
viljan att återta sin position 
och vilken grad av 
behandling de fått kan 
påverka individers förmåga 
att återta intima relationer 
med familj och partners. 

Hög. 
 

Röing, M. et al. 
Making new 
meanings of being 
in the world after 
treatment for oral 
cancer. (2009).  
 
Qualitative health 
research.  

Att undersöka vad 
det skulle kunna 
betyda att leva 
med 
konsekvenserna 
efter kirurgisk 
behandling av oral 
cancer. 
 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Djupintervjuer. 
 
Hermeneutisk 
analysmetod. 

5 deltagare som 
genomgått 
behandling för oral 
cancer, 4 år efter 
påbörjad 
behandling. 
 
2 kvinnor. 
3 män. 

Resultatet visade att 
konsekvenserna av oral 
cancer påverkade 
livssituationen för samtliga 
deltagare. Svaren i 
intervjuerna delades upp i 
tre huvudteman, existera 
som sig själv, existera i 
andras ögon och existera 

Hög. 
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Resultat Kvalité 

 
Sverige. 

 
 

 

 
Etiskt granskad. 
 
Nej. 
 

med andra.  
 
 

Semple, C.J. et al. 
Changes and 
challenges to 
patients’ lifestyle 
patterns following 
treatment for head 
and neck cancer. 
(2008).  
 
Journal of 
advanced nursing.  
 
Storbritannien. 

Att undersöka de 
förändringar och 
utmaningar i 
patienters livsstil 
till följd av 
kirurgisk huvud 
och 
halscancerbehandl
ing. 
 

Kvalitativ 
ansats.  
 
Semistrukturer
ade intervjuer. 
 
Tematisk 
analysmetod. 
 

10 deltagare som 
diagnosticerats 
med huvud-
halscancer och som 
avslutat sin 
behandling 6-12 
månader tidigare. 
 
4 kvinnor. 
6 män. 
 
Etiskt granskad. 
 
Nej. 

Resultatet delades upp i 7 
teman, fysiska förändringar, 
oro kring cancern, arbete och 
vardagssysslor, relationer 
med andra människor, social 
funktion, personliga coping-
strategier och 
informationsbehov. Fynden 
visade på att bekymren och 
utmaningarna inte kunde 
hittas i något specifikt tema 
utan fanns i flera av dem 
vilket visade på 
komplexiteten av området. 

Hög. 
 

Thambyrajah, C. 
et al. “Cancer 
doesn't mean 
curtains”: Benefit 
finding in patients 
with head and 

Att djupgående 
undersöka om 
patienter som 
genomgått 
kirurgisk 
behandling för 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Semistrukturer
ade intervjuer. 
 

20 deltagare med 
en huvud och 
halscancer diagnos 
som avslutat 
behandling för 6-
18 månader sedan.  

I resultatet visas fyra 
huvudteman, kännslor om 
’jaget’, familj och vänner, 
livs prioriteringar och 
andlighet och religion. 
Författarna beskriver att 

Medel 
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neck cancer in 
remission. (2010).  

Journal of 
psychosocial 
oncology.  

Storbritannien. 

huvud och 
halscancer 
upplevt några 
positiva 
konsekvenser av 
sjukdomen och 
hur de växt fram. 

”Framework” 
analys metod. 

 
10 kvinnor. 
10 män. 
 
Etiskt granskad. 
Nej. 

trotts de dominerande 
negativa upplevelserna som 
ofta associeras men huvud 
och halscancer så finns det 
positiva aspekter. 
 

 
 


