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Sammanfattning: Huvud- och halscancer drabbar i Sverige varje år cirka 1200 
män och kvinnor. Behandling sker främst genom 
strålbehandling och kirurgi. Både sjukdom och behandling 
kan ge svåra och många gånger bestående men som 
patienten måste lära sig leva med. Syftet med denna studie 
var att belysa patienternas upplevelser och erfarenheter efter 
avslutad behandling för huvud- och halscancer. Arbetet 
utfördes som en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar 
analyserades. Resultatet visar att familj och vänner nu sätts i 
första rummet, det visar också på svårigheter hos de som är 
ensamma. Socialt ätande och förändrat utseende är två 
faktorer som inverkar på patienternas liv, och att de tar till 
olika strategier för att inte låta biverkningar och oro för 
sjukdom begränsa livsrummet. Patienterna upplever, trots 
sjukdom och biverkningar, ett stort mått av livskvalitet. 
Mycket kraft och energi läggs dagligen på att fungera så 
normalt som möjligt tillsammans med sig själv och sin 
omgivning. Utbildning i kommunikation och bemötande för 
att rusta sjuksköterskor att möta dessa patienters unika behov 
torde höja kvaliteten på omvårdnaden. Ytterligare forskning 
behövs och då främst med kvalitativ ansats för att belysa 
patienternas personliga upplevelser. 
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Abstract: In Sweden there are about 1200 new cases of head and 
neckcancer reported every year. The main treatments are 
radiotherapy and surgery. Both illness and treatment causes 
the patients bad sequele that they have to adjust to. The aim 
of this study was to obtain what head and neck cancer 
patients experience are after they completed treatment for 
head and neckcancer. The study was carried out as a 
literature study where ten research articles were analyzed. 
The results show that family and friends are what the 
patients value most and it also shows that it could be difficult 
for them who are alone. Social eating and changed 
appearance are two factors that have impact on the patients´ 
life, and that the patients embrace different strategies to 
prevent side effects and anxiety over illness to impact 
negatively in their life space. Despite this, patients do 
experience a good quality of life. It is a high level of power 
and energy these patients mobilize every day in order to live 
as normal as possible with themselves and among the rest of 
the world. Education in communication and treatment 
behavior for nurses to meet these patients´ unique needs 
could contribute to improve the nursing quality. Further 
research is needed, especially qualitative research, to 
highlight patients´ personal experiences. 
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Inledning 

Varje år får närmare 60 000 människor i Sverige någon form av cancer (Socialstyrelsen, 
2011). Att drabbas av och behandlas för en cancer är omvälvande och många gånger 
skrämmande för både patient och anhöriga. Som människa hamnar man i en kris vilket 
kan beskrivas som en plötslig förändring, en ödesdiger rubbning i livet (Cullberg, 
2003). Här hotas människans hela tillvaro och hon har kanske ingen tidigare kunskap 
om hur hon skall hantera detta nya. Hjälplöshet, ångest och aggressivitet kan vara 
exempel på reaktioner över situationen (ibid.). 
Patienten ställs nu inför det faktum att han/hon har en cancer i huvud- och halsområdet. 
Sjukdom och behandling i detta område innebär att funktioner som andning, tal, 
sväljning påverkas och att utseendet kan förändras (Eades, Chasen & Bhargava, 2009). 
Det är biverkningar som många gånger dröjer kvar långt efter avslutad behandling men 
också förändringar som patienten måste lära sig leva med (Callahan, 2004). Patienten 
skall efter behandling klara av att möta och bemöta människor i sin omgivning både 
utifrån att man är drabbad av en cancersjukdom men också utifrån att man på grund av 
sjukdomen kan vara förändrad till utseende och förändrad i sitt sätt att tala och äta 
(ibid.).  
I Sverige står tumörsjukdom för en ökning både av antalet sjukskrivna och för längden 
av sjukskrivningstid (Socialförsäkringsrapport 2009:5). Det räknas även med stigande 
ekonomiska kostnader för cancervården (Statens offentliga utredningar, [SOU], 2009). 
International Council of Nurses, [ICN], beskriver med sin etiska kod att tillsammans 
med samhället i stort så har sjuksköterskan ett ansvar gentemot andra människor att 
främja deras hälsa och sociala behov (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], 2007).  
 
Med tanke på de ytterst påtagliga biverkningar som ofta följer med sjukdom och 
behandling så bör sjuksköterskan, för att kunna bedriva god omvårdnad, ha kännedom 
om dessa och på vilka sätt de kan påverka patienten i hans/hennes dagliga liv. Tidigt 
insatta stödjande resurser för patienterna skulle bland annat kunna bidra till förkortade 
sjukskrivningar, vilket borde resultera i vinst både för den enskilde och för samhället. 
Denna uppsats vill visa vad som finns studerat kring patienters upplevelser och 
erfarenheter om hur biverkningar på olika sätt kan inverka i hans/hennes liv efter 
avslutad behandling. Kunskap om detta torde öka sjuksköterskans möjligheter att se till 
hela patienten och därmed kunna ge bästa möjliga omvårdnad.  
 

Bakgrund 

Huvud- och halscancer (HHC) 

Huvud- och halscancer (HHC) är den breda, övergripande benämningen för de 
elakartade tumörer som förekommer i mellanöra, spottkörtlar, läpp, munhåla, näsa- och 
bihålor, nasofarynx, orofarynx, hypofarynx och larynx och räknas som den femte 
vanligast förekommande formen av cancer i världen (Ferley, Bray, Forman, Mathers & 
Parkin, 2008). Varje år insjuknar i Sverige ca 1200 män och kvinnor i HHC 
(Socialstyrelsen, 2011). Här ses en skillnad mellan könen då det rör sig om 780 män och 
468 kvinnor (ibid.). Generellt för HHC är en 5- års överlevnad på cirka 60 % men det 
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ser olika ut beroende var tumören är lokaliserad (Argiris, Karamouzis, Rabe & Ferris, 
2008).  
De två vanligaste riskfaktorerna för att drabbas av HHC är rökning och hög 
alkoholkonsumtion vilka i kombination med varandra ytterligare ökar risken för att 
drabbas av denna sjukdom (Marur & Forastiere, 2008; Mehanna, Paleri, West & 
Nutting, 2010; Argiris, et al, 2008). Andra kända riskfaktorer är till exempel tuggande 
av betelnötter, järnbrist, kronisk slemhinneinflammation orsakad av t ex trädamm och 
humant papillomvirus (HPV) (Lee et al, 2003; Larsson, Sandström & Westling, 1975; 
Anniko, Mercke & Vedung, 2006; Dayyani et al, 2010).  
Heshet, sår på tungan, ond hals eller en icke smärtsam klumpkänsla i halsen är de 
vanligaste anledningarna till att patienten söker vård. En HPV-relaterad skivepitelcancer 
uppträder oftast med en liten primärtumör och en stor körtel på halsen (Mehanna, Paleri 
et al, 2010). Patienten undersöks med hjälp av endoskopi över huvud- och halsområdet 
och biopsier tas för analys (Marur & Forastiere, 2008). Tumörens storlek och 
utbredning bedöms och om där finns metastaser. Detta görs med hjälp av 
röntgenologisk utrustning så som magnetisk resonanstomografi (MRT) eller 
datortomografi (DT) med kontrast. Positronemissionstomografi (PET) används både 
före och efter behandling för att mäta utbredning av tumören (ibid.).  
Den behandling HHC-patienter genomgår, vars syfte kan vara kurativt eller palliativt, 
består vanligtvis av strålbehandling och kirurgi, var för sig eller i kombinationer med 
varandra (Anniko et al, 2006; Argiris et al, 2008). Kemoterapi kan vara aktuellt i 
palliativa skeden men även tillsammans med radioterapi i kurerande syfte, då i de mer 
avancerade tumörfallen och när kirurgi inte är möjlig (Marur & Forastiere, 2008). Att 
samtidigt med strålbehandling ge cetuximab, en monoklonal antikropp, har visat sig öka 
chansen för överlevnad (Bonner et al, 2010). 
Många specialiteter är delaktiga i behandlingen av dessa patienter och för att optimera 
diagnostisering och behandling för var individuell patient så tas ofta besluten i 
multidisciplinära forum (Mehanna, West et al, 2010; Licitra, Bossi & Locati, 2006; 
Wheless, McKinney & Zanation, 2010). Vilka professioner som ingår i ett 
multidisciplinärt forum kan skilja sig åt mellan sjukhus men som exempel kan följande 
ingå: huvud- och halskirurg, onkologläkare, patolog, röntgenläkare, tandläkare, 
plastikkirurg, käkkirurg, logoped och kontakt/specialistsjuksköterska (i fortsättningen 
används benämningen kontaktsjuksköterska). 

Huvud- och halscancerkirurgi kan innebära att funktioner såsom sväljning och tal 
påverkas och förändras och att utseendet förändras/ deformeras (i fortsättningen 
används benämningen förändring) (Eades et al, 2009). Tumörer lokaliserade till läpp, 
bihåla eller näsa lämnar ofta synliga och kvarstående men efter behandling och här kan 
bli aktuellt med protes som ersättning för ett öga eller en näsa. Tumörer lokaliserade till 
tunga eller struphuvud resulterar i att patienten i anslutning till operationen förlorar sin 
röst men också att det efter läkning kvarstår en förändrad röst och/ eller ett förändrat sätt 
att tala. Att kirurgiskt avlägsna struphuvudet innebär, förutom att lära sig tala på nytt 
sätt, även att lära sig svälja och andas på ett nytt sätt (ibid.). 
Strålbehandling som vanligtvis ges fem dagar i veckan under sex till sju veckor ger ofta 
patienten ytterst påtagliga och svåra biverkningar som till exempel inflammation i 
munslemhinnan, smakbortfall, svårigheter att tala, segt slem, gapsvårigheter, 
sväljsmärtor och muntorrhet vilket också är den mest långvariga och ihållande biverkan 
(Larsson, Hedelin & Athlin, 2003; Anniko et al, 2006).  
Vanligtvis varar biverkningarna av strålbehandling i fyra till sex veckor efter avslutad 
behandling. I de fall där patienten även erhåller kemoterapi tillsammans med 
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strålbehandling så har det en tendens att ytterligare förstärka bieffekterna och förlänga 
tiden som dessa håller i sig (Mehanna, West et al, 2010). 
 

Omvårdnad  

 
Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar att möta upp kring patienten och gentemot 
anhöriga. Den erfarenhet sjuksköterskan byggt upp under sitt yrkesverksamma liv gör 
henne/ honom mottaglig och öppen för patientens och de anhörigas bekymmer (Benner, 
Tanner & Chesla, 1999). Genom att ta del av patientens historia och vara uppmärksam 
på hur patienten reagerar i nuvarande situation så inhämtar sjuksköterskan kunskap som 
används för att få en helhetsbild av patienten (ibid.). 
Redan i detta skede då patienten söker för ett symptom och vården påbörjar en 
tumörutredning finns ett stort värde i att patienten får tillgång till en 
kontaktsjuksköterska (Moxon, 2011; Larsson et al, 2003; Larsson, Hedelin & Athlin, 
2007). Dennes uppgift är att vara ett stöd för patienten och finnas lättillgänglig via ett 
telefonnummer, vilket upplevs som en stor trygghet av patienten. 
Kontaktsjuksköterskan ingår som en naturlig del i de multidisciplinära möten som hålls 
kring var patient och fungerar därmed som en länk mellan patient och sjukvård (Moxon, 
2011; Bowers, 2008). Att patienten hålls informerad är av största vikt och 
sjuksköterskan som i denna roll har kunskap om vad som skall ske med patienten kan i 
och med det bemöta patientens frågor (Moxon, 2011). Att få information vid rätt 
tidpunkt hjälper patienten att lättare hantera situationer som uppstår. Vidare resulterar 
en lättillgänglig kontakt mellan sjuksköterska och patient i att sjukvården snabbt kan bli 
varse svåra biverkningar hos patienten och därmed sätta in hjälp för dessa (ibid.).  
Vad som följer med strålbehandling är tugg- och sväljsvårigheter (Larsson et al, 2003). 
Att patienten får svårt att äta kan leda till tappad lust att äta (ibid.). Näringstillskott i 
form av berikade näringsdrycker får komplettera de måltider patienten kan äta och 
klarar patienten inte ta något via munnen så bör ställning tas till behovet av nasogastrisk 
sond alternativt perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Detta både för att förhindra 
undernäring och för att bidra till förbättrad livskvalitet (Larsson et al, 2003; Tidblom 
Ehrsson, Langius-Eklöf, Bark & Laurell, 2004).  
Direkt efter kirurgi, och en tid framöver, kan patienten bli oförmögen att tala. Orsaken 
kan vara till exempel kirurgi i munhålan/tungan eller att struphuvudet är bortopererat. 
Till hjälp för patienten att visa vad han/hon önskar eller behöver hjälp med så finns 
hjälpmedel som bokstavs- och bildtavlor att peka på, alternativt ett elektroniskt 
skrivhjälpmedel (Dobbins et al, 2005). Trots det kan upplevelsen av att inte kunna 
förmedla sig vara traumatisk för patienten. Han/hon är här utelämnad till 
sjuksköterskans förmåga att på ett medkännande sätt försöka känna in vad patienten 
önskar. Här finns ett stort värde i att kontaktsjuksköterskan, gärna tillsammans med 
logoped, träffar patienten redan innan operationen för att i möjligaste förbereda 
patienten (ibid.). 

Hur patienter upplever sitt förändrade utseende och på vilket sätt det inverkar på deras 
liv efter en operation är individuellt (Bowers, 2008). Dock skall många patienter 
konfronteras med ett för all framtid både förändrat utseende och förändrad funktion i 
mun, svalg och luftvägar. Tugg- och sväljproblem påverkar patienterna under lång tid 
efter avslutad strålbehandling och inverkar stort i det dagliga liv som handlar om att 
umgås med andra och att äta i sällskap med andra (Larsson et al, 2003). Både ätproblem 



4 
 

och förändrat utseende kan göra att patienten avstår från att sitta till bords med andra 
människor. Den egna situationen kan ge upphov till skamkänslor (ibid.). 
Patienten behöver stöd och hjälp att hantera sin nya situation. Hur sjuksköterskan 
bemöter patienten i detta sammanhang har stor betydelse för hur patienten i framtiden 
kommer att se på sig själv och möta sin omgivning. Här finns en viktig uppgift då det 
gäller att hjälpa och uppmuntra till att röra sig och umgås med andra på 
vårdavdelningen, att hela tiden jobba för att det sociala rummet skall vidgas för 
patienten (Bowers, 2008).  
Hos patienten fanns en önskan att personalen skulle ha tid för samtal (Furness, 2005). 
Personal som tog sig tid, var vänliga och nåbara var viktiga för upplevelsen av stöd på 
det känslomässiga planet. På liknande sätt undergrävdes detta om personalen visade sig 
brista i tid, omtanke och närvaro i mötet (ibid.). Konradsen, Kirkevold & Zoffmann 
(2009) har tittat på en variant av samspel mellan sjuksköterska och patient som 
genomgått utseendeförändrande kirurgi. Här uppstod en tystnad där ingen av parterna 
berörde förändringen. Patienten, som såg att sjuksköterskan hade mycket att göra, valde 
att inte tala om sin sorg över utseendet eftersom det, trots allt, var ett lyxproblem i 
förhållande till cancersjukdomen. Sjuksköterskan valde att inte nämna utseendet om inte 
patienten väckte frågan (ibid.). Många patienter accepterar efter en tid både sitt nya 
utseende och nedsättningen i funktion (Eades et al, 2009; Callahan, 2004). 

Två faktorer som kan drabba patienten vid besked om cancer och kommande 
behandling är ångest och depression. Tiden mellan diagnos och behandlingsstart visade 
sig vara den mest laddade för patienterna. Fler än hälften led av ångest och depression 
(Veer et al, 2010). Depression var den faktor som fortfarande visade på höga värden vid 
efterföljande återbesök medan grad av ångest hade sänkts (ibid.). Svår depression kan 
påverka både sjukdom och överlevnad (Hutchinson & Korszun, 2008). Under ett 
sjukdomsförlopp är det olika mellan människor när i tid störst insats av stöd kan 
behövas. För några finns behovet redan efter operation medan det hos andra finns ett 
ökat behov efter att en tid passerat (Furness, 2005). Att få stöd av sjukvården upplevs 
viktigt för patienterna men här finns det hos många känslan av att vara utlämnad till sig 
själva, att sjukvården brister i hjälp och stöttning efter avslutad behandling. 
Kontaktsjuksköterskan spelar en fortsatt viktig roll även efter avslutad behandling för 
att hjälpa patienten att bygga upp sitt självförtroende igen (ibid.). Ytterligare en variant 
av kontaktsjuksköterska är sjuksköterskeledda mottagningar dit patienten kan vända sig 
både före, under och efter behandling (Larsson et al, 2007). Dessa upplevs, på liknande 
sätt som inför en kontaktsjuksköterska, som en trygghet på grund av att sjuksköterskan 
har en bred kunskap om sjukdom, behandling och dess följder. I och med att 
sjuksköterskan har kunskap om den enskilde patientens historia så byggs därigenom en 
relation mellan sjuksköterska och patient (ibid.).   

Sjukdom och biverkningar drabbar ofta patienten hårt och kvarstående men är vanligt. 
Vi har inte mycket kunskap om hur patienter upplever sin situation efter genomgången 
behandling. För att sjuksköterskan tidigt och på bästa sätt ska kunna förbereda och 
hjälpa patienten att återfå ett gott liv så är det viktigt att vi tar del av erfarenheterna de 
bär med sig.  
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Syfte  

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser och erfarenheter efter avslutad 
behandling av huvud- och halscancer. 

 

Metod 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie (Friberg, 2006). Målet var att belysa 
kunskapsläget inom detta område. Därmed identifierades, värderades och analyserades 
vetenskapliga artiklar vilka motsvarade studiens syfte. 

Datainsamling 

Datainsamlingen började med en fritextsökning i databaserna Cinahl och PubMed för 
att efterforska omfattningen av artiklar i relation till det valda området. Nästa åtgärd var 
att ta fram sökord som ansågs relevanta utifrån syftet. Det gjordes med hjälp av 
nyckelord ur funna artiklar. Sökningarna gjordes med hjälp av MeSH-termer, CINAHL 
headings och subheadings. I PsycINFO gjordes sökning endast i fritext och resulterade 
enbart i dubletter av redan funna artiklar. Sökorden redovisas i tabell 1, sökordsöversikt. 
Inklusionskriterium var att artiklarna skulle svara mot syftet, vara maximalt tio år 
gamla, researchartiklar och peer reviewed. De skulle även ha inhämtat etiskt 
godkännande. Exklusionskriterium var barn under 18 år, artiklar som belyste anhörigas 
upplevelser och de vilka handlade om patienter i palliativt skede. Av sammanlagt 558 
träffar så lästes 40 abstrakt. Sökhistorik framgår i Tabell 2, bilaga A. Artiklar föll bort 
om de inte visade sig svara mot syftet, om de vände sig till anhöriga eller palliativa 
patienter eller tog med andra diagnoser än huvud- och halscancer. Artiklar som hittats i 
tidigare sökningar redovisas inom parentes under rubriken lästa abstrakt i sökhistoriken. 
De 16 artiklar som gick vidare till urval 1 lästes och kvalitetsgranskades (Willman, 
Stoltz och Bahtsevanis, 2011). Sex artiklar föll bort. Två stycken på grund av att det inte 
framgick om etiskt godkännande fanns, en på grund av att den handlade om patienter 
under pågående behandling, en som inkluderat benigna tumörer, en visade sig svarade 
otydligt mot syftet och en vilken upplevdes ha otydligt resultat. Tio artiklar kvarstod till 
urval 2. Av dessa hade fem stycken kvantitativ forskningsansats och fem kvalitativ. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt  
Sökord PubMed 

MeSH-term 
CINAHL 
Cinahl headings 

PsykINFO 

Huvud och hals cancer head and neck 
neoplasms 

head and neck 
neoplasms 

head and neck 
neoplasms 

Anpassning adaptation adaptation adaptation (fritext) 

Psykologi psychology psychosocial factors psychological (fritext) 

Ångest anxiety anxiety anxiety (fritext) 

Depression depression depression depression (fritext) 

Livskvalitet quality of life quality of life quality of life (fritext) 

Jobb employment employment employment (fritext) 

Sexualitet sexuality sexuality (fritext) sexuality (fritext) 

 

Databearbetning 

Artiklarna lästes med en induktiv ansats och sammanfattades i en artikelöversikt, (se 
tabell 3, bilaga B och C). Här presenteras artiklarnas syfte, metod/urval och slutsats. 
Samtliga artiklar skrevs ut i full text. Av de tio artiklarna bedömdes åtta vara av hög 
kvalitet och två av medel. Alla artiklar lästes åter igen och med hjälp av 
färgmarkeringar så identifierades ur artiklarna de resultat som svarade mot syftet. Dessa 
jämfördes med varandra för att finna skillnader och likheter. Därefter grupperades 
resultaten och av jämförelsen framträdde tre kategorier vilka redovisas under resultat. 
 
 

Resultat 

De vanligaste upplevelserna och erfarenheterna redovisas i tre kategorier med 
undergrupper. Första kategorin upplevelser och erfarenheter av fysiska förändringar 
och psykisk påverkan berör tal, ätande och utseende. Kategori nummer två är 
upplevelser och erfarenheter av att kunna hantera sin situation som handlar om 
strategier och vinster. Kategori nummer tre upplevelser och erfarenheter rörande 
omvärlden inbegriper faktorerna relationer, intimitet och sexualitet och arbetsliv. 

 

Upplevelser och erfarenheter av fysiska förändringar och psykisk 
påverkan 

Tal 

De som opererats för cancer i munhåla och struphuvud var de som upplevde störst 
besvär med sitt tal (Semple, Dunwoody, Kernohan, McCaughan & Sullivan, 2008). Här 
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beskrevs känslor av så djup hopplöshet att det inverkade negativt på livsbilden (ibid.). 
Att andra människor låtsades höra och förstå trots att så inte var fallet var påfrestande 
och resulterade i att patienten drog sig undan andra människor (Röing, Hirsch, 
Holmström & Schuster, 2009). Att använda sig av synonymer som var lättare att uttala 
och att tala långsamt var tillvägagångssätt patienten tog till för att omgivningen skulle 
ha lättare att förstå (Björklund, Sarvimäki & Berg, 2007). Några patienter menade att, 
trots sina svårigheter att tala, så var det inget som hindrade dem i dagliga livet (Semple 
et al, 2008).  

Ätande 

Problem som muntorrhet, seg saliv, smakförändringar, smärta och dregling var 
påtagliga problem för HHC patienter som genomgått behandling (Zwahlen et al, 2008; 
Semple et al, 2008; Thambyrajah, Herold, Altman & Llewellyn, 2010). De som 
upplevde svårast problem med att äta var de som behandlats för cancer i munhåla och 
orofarynx. På grund av besvären tvingades de förändra sina matvanor till att äta mjukare 
mat och det tog också längre tid att äta eftersom de hade svårt att tugga. Patienterna 
lärde sig nya sätt att äta genom att prova sig fram och att aktivt planera sitt ätande. Lukt 
och smak var för många förändrad. (Semple et al, 2008; Björklund et al, 2007). Mat och 
ätande tog för många stor plats över dygnet och trots små portioner tog det lång tid att 
äta (ibid). Både svårigheter att frakta maten genom munnen och operativa defekter i 
munnen innebar att mat fastnade kvar i munnen och det krävdes noggrann munvård 
vilket tog en betydande del av dagens timmar (Björklund et al, 2007). En invitation till 
middag kunde innebära att patienten åt innan han eller hon gick hemifrån (Röing et al, 
2009). Fysiska besvär såsom sväljproblem och att äta tillsammans med andra var 
kopplat till högre grad av depression och ångest, vilket också påverkade livskvaliteten 
hos dessa patienter (Zwahlen et al, 2008).  
Några beskrev dock inte ätandet som ett problem. De var glada att de kunde äta 
överhuvudtaget (Semple et al, 2008). Det var viktigt att vara rädd om sin kropp och 
försöka hålla sig frisk, i och med det hade flera förändrat sina matvanor och nu åt 
hälsosammare (Thambyrajah et al, 2010). 

Utseende 

Flera beskrev att det förändrade utseendet påverkade dem, främst under de första 
månaderna efter kirurgi, i deras dagliga liv genom att självkänslan drabbades negativt 
och att de kände ångest inför att vistas bland människor (Semple et al, 2008). 
Reaktioner hos andra människor såsom stirrande, bortvändande blickar eller helt enkelt 
ignorerande av patienten kunde inge känslan av att inte vara god nog (Röing et al, 
2009). Det var inte självklart att patienter innan kirurgin förstått och fått information om 
vilken stor och omfattande kirurgi de skulle genomgå. I efterhand så var patienterna 
dock medvetna om att de inte hade kunnat inse vidden av sin fysiska förändring 
(Llewellyn, McGurk & Weinman, 2005). Som patient var man medveten om att kirurgi 
var ofrånkomligt för att bli fri cancern och allt eftersom tiden gick så accepterade de 
flesta patienterna sitt utseende (Semple et al, 2008). Några satte sitt hopp till att 
eventuell framtida rekonstruktiv kirurgi skulle förbättra utseendet (Llewellyn et al, 
2005). Liu (2008) visar att trots genomgången rekonstruktiv kirurgi så upplevde flertalet 
patienter ett missnöje över sitt utseende.  
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Upplevelser och erfarenheter av att kunna hantera sin situation 
 
Strategier 

Patienterna utvecklade många olika strategier för att hantera sin osäkerhet och sin rädsla 
inför eventuella återfall i cancersjukdomen. Dessa togs även till i vardagen, till exempel 
var humor tillsammans med positivt tänkande något som hjälpte till att underlätta i 
möten med andra människor (Björklund et al, 2007, Harrington, McGurk & Llewellyn, 
2008, Semple et al, 2008). Positivt tänkande användes även till att stärka det egna jaget 
(ibid.). Känslomässigt stöd var en strategi som handlade om betydelsen av att ha någon 
nära som inte skrämdes av situationen och som orkade finnas till hands, även de stunder 
då ångesten grep tag i patienten (Björklund et al, 2007, Harrington et al, 2008). 
Ytterligare sätt att hantera oro var för många att fokusera på kroppsliga framsteg som 
till exempel viktuppgång vilket sågs som ett friskhetstecken (Semple et al, 2008).  
Kämpaglöd/kampanda var en betydande strategi hos många för att hantera den situation 
man befann sig i. Den hade nära koppling till acceptans som innebar att patienten fann 
sig i situationen och insåg att verkligheten nu såg ut som den gjorde (Semple et al, 
2008; Harrington et al, 2008). Att anpassa sig till, och ta makten över, sitt eget liv var en 
process som pågick hos patienterna genom att om och om igen prova sig fram med 
målet att hitta nya vanor och nya sätt att utföra saker på (Björklund et al, 2007).  
Kämpaglöd var den faktor som ofta bidrog till att patienterna snarast efter behandling 
valde att återuppta sina vanliga sociala aktiviteter (Semple et al, 2008). Denna strategi 
att snarast återgå till det vanliga och utsätta sig för socialt umgänge resulterade i ökande 
självförtroende och efter en tid var så gott som alla betänkligheter och hinder borta 
(ibid.). Att ägna sig åt sin hobby och sina intressen upplevde många var till stor nytta 
både av anledningen att det gav dem annat att fokusera på än cancersjukdom men också 
att det var ett tillfälle att vidga sitt sociala rum (Thambyrajah et al, 2010; Björklund et 
al, 2007). Naturen upplevdes av många som hälsofrämjade, för både kropp och själ 
(Björklund et al, 2007). Några berättade att hela upplevelsen av att ha drabbats av 
cancer hade gått bättre än vad de väntat sig, de upptäckte att de hade större förmåga att 
hantera detta än vad de själva trott (Llewellyn et al, 2005). I en studie ansåg de flesta att 
deras positiva personligheter hade varit dem till hjälp genom cancersjukdomen 
(Thambyrajah et al, 2010). Strategier som självanklagelse, förnekelse, droger var de 
minst använda bland patienterna (Harrington et al, 2008). De och tillstånd såsom 
pessimism, fokuserande på det negativa och känslor av att inte kunna acceptera 
förändringen gjorde att patienten hämmades i att finna lösningar till sin situation 
(Semple et al, 2008). 
I studien där patienter genomgått total laryngectomi och partiell laryngectomi så 
upplevde flertalet ökad grad av depression och ångest efter behandling (Singer et al, 
2008). Ångest föreföll vara kopplat till smärta (Zwahlen et al, 2008). Patienter med 
allvarligare grad av tumörsjukdom visade inte på högre ångest än de med mindre 
avancerad tumör (ibid.). HHC patienter generellt visade på ett relativt lågt medelvärde 
för både ångest och depression. Ångest dock högre än depression (Harrington et al, 
2008). 

Vinster 

Efter avslutad behandling så prioriterades annat i livet än det gjort innan diagnos. Nu 
upplevdes att livskvalitet fann man i nära relationer och att dessa var viktigare än jobb 
och pengar (Thambyrajah et al, 2010; Harrington et al, 2008; Röing et al, 2009). Nu 
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fanns en vilja att göra saker innan det var för sent. Här fanns en ny uppskattning av livet 
som innebar att även om man var medveten om risken för ett förkortat liv så skulle inte 
livskvaliteten försämras (Thambyrajah et al, 2010). Faktorer som ålder, kön, huruvida 
man hade jobb eller inte, civilstånd eller utbildning spelade inte någon roll för hur 
patienterna lyckades uppnå känslan av att ha vunnit ny insikt ur sin situation. Samtliga 
som deltog i studien uppnådde åtminstone ett visst mått av positiv förändring 
(Harrington et al, 2008). Patienterna hade också blivit varse positiva egenskaper i sin 
egen karaktär som till exempel gladlynthet, sinne för humor och att vara vänlig och 
kamratlig gentemot andra (Thambyrajah et al, 2010). Genom mental träning och positivt 
tänkande så ökade tron på dem själva, att klara av saker de aldrig tidigare gjort ingav 
känslan av triumf. De ville inte se sig själva som offer (Björklund et al, 2007). En viktig 
sak var att fortsättningsvis klara av att delta i det vardagliga arbetet och de anpassade 
därför detta efter sin egen förmåga att orka med det. I och med det så upplevdes vinster 
som starkare kropp, minskad trötthet och minskad psykisk stress. Det, i sin tur, skapade 
positiva känslor som tillfredsställelse och glädje (ibid.). I jämförelse med en cancer-fri 
grupp människor så var patienternas upplevelse av livskvalitet avsevärt högre. Det fanns 
inget som talade för att ålder eller hur lång tid det gått sedan diagnos hade betydelse för 
hur patienterna rankade sin upplevelse av livskvalitet (Zwahlen et al, 2008). I studien av 
Low et al (2009) så besvarades ett livskvalitetsformulär rörande fysiska besvär och trots 
att flertalet rapporterade problem inom flera av dessa domäner så visade de i 
hälsorelaterade livskvalitetsformulär på upplevelsen av livskvalitet som bra och mycket 
bra. 

 

Upplevelser och erfarenheter rörande omvärlden 

Relationer 

Patienterna behövde de nära relationer de hade. Det var nödvändigt för dem med någon 
som inte skrämdes av deras cancersjukdom, någon som tordes lyssna på deras ångest 
och rädslor (Björklund et al, 2007). Några hade tidigare lagt mer energi på till exempel 
jobb än på familj och det mönstret förändrades nu i och med sjukdomen. Tiden hade 
blivit dyrbar och man ville lägga tiden på det man prioriterade högst i livet, det vill säga 
familj och vänner (Thambyrajah et al, 2010; Röing et al, 2009). Sjukdom och 
behandling gjorde patienterna varse om att de var beroende av andras stöd och 
förståelse men en patient blev också medveten om att hon var behövd, att hennes barn 
älskade henne och förväntade sig att hon skulle kämpa på och överleva (ibid.). För 
några innebar cancerdiagnos och behandling att de upplevde sig förlora sin identitet, sin 
självkänsla och känslan av det enkla och nöjsamma umgängesliv de tidigare haft 
(Semple et al, 2008). Förändrat ätmönster tillsammans med ett förändrat utseende kunde 
bidra till att patienterna avstod från sociala sammanhang (Semple et al, 2008; Röing et 
al, 2009). Det förekom att vänner och bekanta slutade höra av sig (Röing et al, 2009). I 
och med sådana reaktioner från omvärlden kunde patienten uppleva att han/hon var 
ensam i sin sjukdom. Här ingav omgivningens reaktioner känslan av att vara socialt 
isolerad från vänner och bekanta. En patient uttryckte att ett telefonsamtal hade räckt, 
och betytt väldigt mycket, för att ha känt sig tillhöra omvärlden (ibid.).  
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Intimitet och sexualitet  

Cirka en tredjedel av deltagarna uppgav att de led av minskat till mycket minskat 
sexuellt intresse och sexuell glädje (Low et al, 2009). Patienterna skilde på sexuella 
problem och problem med intimitet, det ena behövde inte innebära det andra men av de 
som uppgav intimitetsproblem så uttryckte flertalet av dem även minskat sexuellt 
intresse och minskad sexuell glädje. Nedstämdhet var en faktor som på ett negativt sätt 
kunde inverka på både intresse och glädje med sex och ge problem med intimitet (ibid.). 
Även Singer et al (2008) visade på att anledningen till sexuella problem ofta kunde 
kopplas till hög grad av ångest och även till allvarlighetsgraden av cancersjukdomen. 
Hos patienter med larynx- och orofaryngeal cancer så beskrev deltagarna att sexuella 
svårigheter var för dem ett stort problem. Mer än hälften upplevde sitt sexliv sämre 
alternativt mycket sämre än före diagnos (Singer et al, 2008). Däremot ansåg 
majoriteten av trakealkanylbärare, som hade en partner, att deras sexliv inte påverkades 
av trakeostomin. Dock uppgav många i samma grupp att trakealkanylen hade försämrat 
deras sexliv och det främst av anledningar som slembildning, minskad ork och 
andningsljud. Ett fåtal rapporterade förbättrat sexliv (ibid.). 

Arbetsliv 

Efter genomgången sjukdom och behandling så förändrades sättet att prioritera i livet, 
somliga önskade jobba mindre och istället ägna tiden åt familj och njuta av livet. 
Sjukdom och behandling kunde också inverka på möjligheterna att återgå till jobb 
(Semple et al, 2008; Liu, 2008). På grund av svårigheter att återgå till sitt gamla jobb 
var det en relativt stor del av patienterna som bytte jobb efter avslutad behandling (Liu, 
2008). Oro för ekonomi var en anledning att snart återvända till arbete. De med 
förändrade utseende uttryckte även oro över hur de skulle bli bemötta av sina 
arbetskamrater (Semple et al, 2008). De som innan diagnos hade en fast anställning 
rapporterade större tillfredsställelse med sitt utseende än arbetslösa och de med 
kroppsarbete upplevde större tillfredsställelse med sitt utseende än egna företagare (Liu, 
2008). De som återgick till sina arbeten visade sig ofta, till att börja med, behöva arbeta 
mindre i tid eller få lättad arbetsbörda (Semple et al, 2008). Två faktorer som kunde 
inverka negativt på dem som inte kunde återgå till arbetslivet var oro över ekonomi och 
en känsla av ökat beroende av sina familjemedlemmar (ibid.). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Om begreppet HHC finns mycket skrivet men det var svårare att hitta artiklar som 
svarade mot syftet. Sökorden valdes utifrån att fånga både positiva och negativa 
upplevelser och på vilket sätt patienter tog sig an sin situation. Cinahl, PubMed och 
PsycINFO var de databaser som användes för sökning av artiklar. Det på grund av att de 
har ett brett utbud av artiklar rörande hälso- och sjukvård och psykologi. Förhoppning 
fanns att PsycINFO skulle tillföra artiklar där de två andra databaserna inte kunde men 
så blev inte fallet, här var ett mindre utbud och ett antal dubletter. Cinahl innehöll flest 
träffar och därefter var det i PubMed artiklarna hittades. Genomgående i samtliga 
sökningar användes begreppet head and neckneoplasms och majoriteten av funna 
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artiklar låg under MeSH term och Cinahl headings, psychological och psychosocial. 
Dessa söktermer omfattade, så gott som, samtliga resterande sökord som användes 
vilket kan ses som en styrka. Fritextsökning på ”sexualitet” och ”jobb” var ett försök att 
hitta ytterligare artiklar inom dessa specifika områden. Trots att dessa två sökord ansågs 
relevanta så resulterade de inte i någon mängd artiklar. Oklart om det är en svaghet i 
sökningen eller om det finns väldigt lite forskat kring dessa två ämnen. Både sökning, 
läsning och urval har gjorts av en person vilket kan ses som en svaghet. Samtliga 
artiklar är skrivna på engelska och här finns risk för feltolkning. Första sökningen 
resulterade i relativt stor mängd träffar. Rubrikerna avgjorde huruvida de passade mot 
syftet. Här finns risk att betydelsefulla artiklar inte uppmärksammades. 40 abstrakt 
lästes med fokus på syfte och inklusionskriterier och därmed var det 16 artiklar som 
gick till urval 1. I och med djupare läsning och kvalitetsbedömning av dessa så föll 
ytterligare sex artiklar bort. Det hade varit önskvärt att kunna presentera fler än tio 
artiklar men bortfallen, som beskrivs under rubrik datainsamling, känns adekvata. 
Tidsbegränsning sattes på tio år, den äldsta artikeln är från 2005, det tolkas som att det 
är första på senare år som ett försiktigt intresse vaknat i ämnet upplevelser efter 
behandling. Av de tio valda artiklar hade fem stycken kvantitativ forskningsansats och 
fem kvalitativ sådan. Det upplevs positivt att i denna studie presentera resultat från lika 
många kvalitativa som kvantitativa artiklar. Kvalitativa artiklar för på ett mer 
beskrivande sätt fram patientens upplevelser och erfarenheter. I vilken världsdel 
studierna var utförda var inget exklusionskriterium men angående generaliserbarhet i 
resultatet så upplevs det värdefullt att nio studier är utförda i Europa. En artikel 
utmärker sig genom att vara utförd i Kina och trots att författaren anser att resultatet 
överensstämmer med västerländska studier så upplevs tveksamheter angående 
generaliserbarhet. Kanske hade originaltexten gjort det lättare att urskilja likheter och 
skillnader.  
Resultaten i de valda artiklarna färgmarkerades. Vidare skrevs de ner på lappar vilka 
grupperades utifrån vad som stod på lappen. Här framträdde tydliga och klara områden 
vilka bildade fyra grupper som vid ytterligare genomläsning och bearbetning 
utmynnade i de tre kategorier som presenteras under resultat. Artiklarna säger inte emot 
varandra, däremot kan tyngdpunkten ligga lite olika för vad de visar på. Här upplevs 
likheter i resultat som positivt då ett resultat som pekar åt samma håll ökar 
trovärdigheten.  
 

Resultatdiskussion 

Artiklarna är granskade utifrån Willman et al´s (2011) kvalitetsmall. De bedömdes 
därefter utifrån sin vetenskapliga kvalitet på en skala från hög till låg och åtta av dem 
befanns hålla hög kvalitet och två av dem gavs betyget medel. Detta av anledning som 
att deltagandet bestod av enbart män alternativt ett fåtal kvinnor. Här finns risk att 
kvinnors röst inte kommer fram så tydligt och det finns ingen anledning att anta att 
kvinnors och mäns upplevelser ser likadana ut. Man får dock ha i åtanke att majoriteten 
som drabbas av HHC är män. Artiklarna har inhämtat etiskt tillstånd vilket var ett krav 
för inkludering. I samtliga artiklar har deltagarna genomgått och avslutat behandling för 
huvud- halscancer. Att en artikel enbart handlade om män och två hade tydlig majoritet 
av manliga deltagande ses som en brist. Sju artiklar hade ganska jämnt deltagande av 
både män och kvinnor vilket upplevdes positivt. I en artikel har författaren inkluderat 
anhöriga, endast resultat från patienter finns medtaget i detta arbete. De flesta studier är 
utförda i Europa, varav två i Sverige. En studie är dock utförd i Kina och inkluderades 
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då den belyste arbets-frågan för denna patientgrupp. Några av artiklarna använde sig av 
samma instrument, HADS, för att mäta grad av ångest och depression och, till viss del, 
även likadana instrument för att mäta livskvalitet vilket underlättar vid jämförande av 
resultat. Två av artiklarna vänder sig specifikt till de med munhålecancer och en artikel 
berör larynxcancer. De ses som en tillgång eftersom de belyser två patientgrupper som 
genomgår en betydande fysisk förändring. Resterande sju artiklar har tittat på HHC 
generellt. Sex artiklar har ett relativt stort bortfall, fem av dem beskriver bortfallet. 
Främst de kvalitativa artiklarna har ett litet antal deltagande men ger istället en djupare 
förståelse för det patienterna upplever. Som läsare av denna studie är det viktigt att 
tänka på att inte alla patienter upplever förändringar till följd av cancersjukdom som 
negativa. De förändringar som beskrivits i resultatdelen bör inte ses som enskilda 
företeelser utan de är de områden som de flesta patienter drabbas av men där 
tyngdpunkt för var och en kan ligga lite olika (Semple et al, 2008).  
De fysiska förändringar som tal, sväljning och utseende som omnämns i flera av 
artiklarna påverkar patienterna i olika hög grad (Semple et al, 2008; Zwahlen et al, 
2008; Röing et al, 2009; Llewellyn et al, 2005; Liu, 2007; Thambyrajah et al, 2010, 
Harrington et al, 2008 & Björklund et al, 2007). Detta stöds av Eades et al (2009) och 
Bowers (2008). De är betydelsefulla faktorer eftersom det på många sätt är via dem som 
vi blir sedda av andra i vår omgivning. Ansiktet är det första mötande ser och redan där 
görs kanske en första ”bedömning”. Vidare kan ett sluddrigt och otydligt tal ge 
associationer till att vederbörande är alkoholpåverkad. Detta kan leda till att patienten 
känner sig utsatt och upplever sig tvungen att hela tiden försöka förklara orsaken till 
sina problem. Detta beskriver Larsson et al (2003) då de talar om skamkänsla, som i 
värsta fall kan resultera i att patienten väljer att dra sig undan omvärlden.  

Ätproblematiken kunde inverka negativt på patienten så till den grad att han/hon valde 
bort att äta tillsammans med andra (Zwahlen et al, 2008; Semple et al, 2008; Röing et 
al, 2009, Larsson et al, 2003). Ett förändrat ätmönster var dock inte alltid kopplat till en 
negativ känsla. I studierna av Röing et al (2009), Thambyrajah et al (2010), Björklund 
et al, (2007) & Semple et al (2008) så fördjupar sig patienterna inte i svårigheterna med 
ätandet utan tyngdpunkten ligger på kampanda och vilja att hantera den verklighet man 
lever i.  
Även talsvårigheter påverkar stort och kan resultera i minskat livsrum, att patienten drar 
sig undan sociala aktiviteter (Semple et al, 2008; Röing et al, 2009). Så stora besvär 
med mun och svalg att det inverkar hämmande i talet, att äta och umgås tillsammans 
med andra människor visade sig vara faktorer som kunde bidra till nedstämdhet och 
depression (Zwahlen et al, 2008; Semple et al, 2008; Harrington et al, 2008). Som 
Bowers (2008) tar upp så är det viktigt med stödjande insatser så att patienten inte 
fastnar i dessa negativa tillstånd. Det bör vara en del i omvårdnaden redan innan 
behandlingsstart och fortsätta efter avslutad behandling. Furness (2005) visar att 
patienten har en önskan att sjuksköterskan skall ta sig tid för samtal. Här finns ett värde 
i att sjuksköterskan tar initiativet till samtal och även ställer de svåra frågorna. Detta 
förhållningssätt beskriver Krebs (2008) rörande sexualitet, men upplevs vara en bra 
strategi även då det handlar om hur patienten känner inför, till exempel, sitt förändrade 
utseende. Ett öppet och ogenerat bemötande från sjuksköterskan kan bidra till att 
avdramatisera och hjälpa patienten att bygga upp sin självkänsla. 
Förändrat utseende kunde vara en källa till ångest och minskad självkänsla (Semple et 
al, 2008). Första tiden efter kirurgi var svårast för att senare klinga av och acceptans 
uppstod (Llewellyn et al, 2005; Semple et al, 2008). För att undvika att fastna i en 
negativ känsla och social begränsning så försökte patienten att snarast återgå till sitt 
normala liv och tog här hjälp av olika strategier som till exempel humor och positivt 
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tänkande (Björklund et al, 2007; Semple et al, 2008). Patienten lade en förhoppning på 
att utseende, i framtiden, skulle kunna förbättras med hjälp av rekonstruktiv kirurgi 
(Llewellyn et al, 2005). De tankarna och förhoppningarna kan ställas mot Liu (2007) 
som visar just på patienter vilka genomgått rekonstruktiv mikrokirurgi, här sågs en 
sänkning av tillfredsställelsen över utseendet jämfört med innan åtgärd. Här måste både 
patient och kirurg vara medvetna om och tydliga med vilka förväntningar som finns 
med ett ingrepp. Sammantaget, då det handlar om att äta, tala och utseende, så drabbas 
några hårdare än andra av biverkningar. Här syns också att patienter har olika sätt att 
hantera sin situation. Studien visar att det finns behov av stöd men även att patienterna 
innehar mycket styrka och att de kämpar för att leva så normalt som möjligt. Genom 
kontaktsjuksköterskor ökar chansen att se varje patient som den individ han/ hon är 
(Moxon, 2011; Larsson, 2003; Larsson, 2007). Inte minst är här viktigt att tidigt 
uppmuntra patienten innan begränsningar uppstår men också att tidigt se och fånga upp 
de patienter som inte har kraften att ta sig igenom på egen hand.  
Konradsen et al (2009) tar upp en mer beklaglig sida där sjuksköterskan visar på både 
okunskap och oförmåga att bemöta och agera gentemot patienten på ett professionellt 
sätt. Detta agerande stämmer inte mot Benner et al (1999) som beskriver, den 
rutinerade, sjuksköterskan som trygg i sin roll och som arbetar utifrån en helhetssyn. 
Målsättningen att göra gott förmodas finnas hos de flesta sjuksköterskor. Därmed kan 
spekuleras i om ett förhållningssätt där sjuksköterskan undviker att beröra de svåra 
frågorna snarare bottnar i egna rädslor och fördomar, än ovilja att hjälpa patienten. 
Begränsningar av den arten kan komma sig av oerfarenhet och bristande kunskap. 

Angående livskvalitet så visar Zwahlen et al (2008) att många patienter upplever sig ha 
god livskvalitet och i jämförelse med friska upplever patienterna sig ha högre 
livskvalitet. Det överensstämmer med Low et al (2009) där resultat visar att trots fysiska 
bekymmer så upplever patienterna en hög grad av livskvalitet. En förklaring till detta 
skulle kunna vara att de värdesätter andra saker i livet men även att de har gått igenom 
en omvälvande tid och då de sedan kommer ur de akuta faserna så kan en känsla av 
välbefinnande infinna sig. 

Ett antal av de studier som belyser strategier för att hantera situationen och huruvida 
patienterna här finner några vinster har en kvalitativ forskningsansats (Semple et al, 
2008; Röing, 2009; Thambyrajah et al, 2010). Antalet deltagare är inte stort men 
resultatet säger mycket och blir personligt. Häri ligger ett stort värde för att inhämta 
kunskap om patienters upplevelser. Familj och vänner var viktiga för patienterna 
(Semple et al, 2008; Björklund et al, 2007; Röing, 2009; Thambyrajah et al, 2010, 
Harrington et al, 2008). Att ha någon att luta sig emot och som orkade lyssna var viktigt 
(Björklund et al, 2007; Röing, 2009). Här kan kontaktsjuksköterskan vara till hjälp för 
de som inte har något nätverk. Det faktum att patienten har nära relationer betyder inte 
att han/hon inte behöver och skall få stöd från sjukvården. Harrington (2008) beskriver 
att strategier som självförnekelse och droger var sällan sedda företeelser men de 
förekommer. Vi ser också att vänner och bekanta slutar att ringa eller bjuda hem 
patienten (Semple et al, 2008; Zwahlen et al, 2008; Röing, 2009).  
Som Zwahlen et al (2008); Singer et al (2008); Harrington et al, (2008) & Veer et al, 
(2010) beskriver så drabbades många patienter av ångest och depression. 
Förutsättningarna för att ta sig ur dessa tillstånd kan se olika ut för olika individer. 
Kanske är det lättare för omgivningen att finnas till och stötta en människa som är stark 
i sig själv jämfört med att stötta en människa som är utelämnad till ångest och 
depression. Just faktorer som optimism och positiva tankar är sådana som kan bidra till 
känslan av att ha vunnit något ur sin sjukdom (Harrington et al, 2008). Thambyrajah et 
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al (2010) visar på resultat som överensstämmer med Low et al (2009), Eades et al 
(2009) och Callahan (2004), att trots förändrat utseende och funktionella svårigheter så 
växer en acceptans fram. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om både de 
svårigheter som patienten kan uppleva, kanske främst under en första tid, men också att 
patienten kan komma stärkt ur sina svårigheter. Att våga bemöta patienten ärligt och 
öppet torde kanske kunna bidra till att hjälpa patienten i den processen.  
Flertalet patienter beskrev att sexlivet försämrades efter diagnos, att de upplevde 
minskad sexuell lust och glädje (Low et al, 2009; Singer et al, 2008). Man såg att 
nedstämdhet och ångest inverkade negativt på det sexuella (ibid.). Här finns liknande 
risk som Konradsen et al (2009) beskriver, att det uppstår en tystnad mellan 
sjuksköterska och patient. Guthrie (1998) visar att sexualitet är ett ämne sjuksköterskan 
undviker att beröra om inte patienten själv tar upp frågan. I sina försök att se till hela 
patienten så bör sjuksköterskan vara medveten om att sexualitet är en stor del av en 
människa och skall tas med i helhetssynen. Krebs (2008) beskriver också att patienten 
vanligtvis vill och uppskattar om sjuksköterskan frågar om detta.  
Vad gäller arbetslivet så visar resultatet på att patienter, i och med sitt nya 
förhållningssätt till livet och vad som känns viktigt för dem, har en önskan att arbeta 
mindre. De vill njuta av det goda i livet. Resultatet visar också på oro för ekonomi och 
ett ökat beroende av anhöriga hos dem som inte kunde återgå i arbete (Semple et al, 
2008). Liu (2007) såg att ett flertal patienter bytte arbete på grund av fysiska 
svårigheter. Om sistnämnda resultat av Liu (2007) är överförbart till svenska 
förhållanden känns oklart. Det framgår inte om patienterna även bytte arbetsgivare eller 
om möjlighet till förändring fanns inom företaget. I Socialförsäkringsrapport (2009:5) 
visas på ökat antal sjukskrivna och längden av sjukskrivningstid just för människor med 
tumörsjukdom. Det talar för att man här bör kunna lägga ytterligare resurser för att 
vända på dessa siffror.  

 
Konklusion 
 
Resultatet visar att patienternas upplevelser och erfarenheter efter avslutad behandling 
består i förändringar av fysisk, psykisk och social natur. Många av de framkomna 
förändringarna är av den arten att patienten skall leva med dem länge, kanske för alltid. 
Styrkan att hantera sin situation fann många i närheten av människor som stod dem 
nära, vilka nu prioriterades högst i livet. Socialt ätande och förändrat utseende är två 
faktorer som inverkar på många patienters liv, och patienterna tar till olika strategier för 
att inte låta biverkningar och oro för sjukdomen begränsa deras livsrum. Patienterna 
strävar efter att leva så normalt som möjligt, detta kämpande pågår dygnet runt och 
kräver mycket kraft och energi. Trots sjukdom och besvär så upplever patienterna 
många gånger hög livskvalitet. Men här finns även ett antal patienter där det sociala 
nätverket sviker och patienter som av olika anledning inte klarar av sin situation och 
fastnar i till exempel depression eller droger.  
Det är överraskande lite forskat kring både sexualitet/intimitet och arbetsliv, både vad 
gäller hur patienten upplever förändring av fysiskt natur men även hur det inverkar på 
patientens välbefinnande. De är viktiga faktorer i en människas liv och bör inte 
glömmas bort eller negligeras. På vilket sätt patienterna upplever sin resa efter 
genomgången behandling ser olika ut för var och en men samtliga patienter går genom 
detta en stor erfarenhet rikare. Dessa erfarenheter är det viktigt att både ta del av och dra 
lärdom av. 
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Implikation 

Artiklarna visar att kännedom finns om de biverkningar som drabbar patienterna. För att 
tydligare fånga patienternas upplevelser och erfarenheter kring de omvälvande 
livsförändringarna de genomgår behövs fördjupad forskning och det med kvalitativ 
ansats. Vad gäller faktorer som intimitet/sexualitet och arbetsliv så behövs mer 
forskning, alla kategorier, men även här av kvalitativt slag då det upplevs angeläget att 
få ta del av patienternas tankar och känslor. Ytterligare finns det anledning att belysa 
både de patienter som inte har något socialt stöd omkring sig och de som inte själva 
klarar av att hantera sin situation. Studien visar att kommunikation och bemötande är 
viktigt. Här bör sjuksköterskan redan i sin grundutbildning få övning och redskap för att 
utveckla denna sida hos sig själv. Att ha kunniga och erfarna sjuksköterskor som jobbar 
för denna patientgrupp torde höja kvaliteten på omvårdnaden.  
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Tabell 2 Sökhistorik                     Bilaga A 
Datu
m 

Databas Sökord/Limits/Boolska 
operatorer 

Antal 
träffa
r 

Lästa 
abstrak
t 

Urva
l 1 

Urva
l 2 

2012-
03-14 

CINAHL (MH "Head and Neck 
Neoplasms+/PF")  

214 12 (4*) 6 5 

2012-
03-15 

CINAHL (MH "Head and Neck 
Neoplasms+") AND (MH 
"Adaptation, Psychological+") 
AND (MH "Quality of Life+") 

21 3 (3*) 0  

2012-
03-15 

CINAHL (MH "Head and Neck 
Neoplasms+") AND (MH 
"Anxiety+") AND (MH 
"Depression+") 

22 4 (1*) 0  

2012-
03-15 

CINAHL ( head and neck neoplasms ) 
AND sexuality (fritext) 

15 2 0  

2012-
03-15 

CINAHL (MH "Head and Neck 
Neoplasms+") AND (MH 
"Employment+") 

19 0 (4*) 0  

2012-
03-15 

PsycINF
O 

( head and neck neoplasms ) 
AND quality of life (fritext) 

69 3 (4*) 0  

2012-
03-15 

PsycINF
O 

( head and neck neoplasms ) 
AND Psychological AND 
Adaptation (fritext) 

3 (1*) 0  

2012-
03-15 

PsycINF
O 

( head and neck neoplasms ) 
AND sexuality (fritext) 

3 0 0  

2012-
03-15 

PsycINF
O 

( head and neck neoplasms ) 
AND anxiety AND depression 
(fritext) 

21 0 0  

2012-
03-15 

PsycINF
O 

( head and neck neoplasms ) 
AND employment (fritext) 

4 0 (1*) 0  

2012-
03-14 

PubMed ("Head and Neck 
Neoplasms"[Mesh] AND 
"Head and Neck 
Neoplasms/psychology"[Mesh
]) AND "Adaptation, 
Psychological"[Mesh]) AND 
"Quality of Life"[Mesh] 

73 9 (3*) 6 3 

2012-
03-14 

PubMed ("Head and Neck 
Neoplasms"[Mesh] AND 
"Anxiety"[Mesh]) AND 
"Depression"[Mesh] 

43 3 (1*) 1  

2012-
03-15 

PubMed "Head and Neck 
Neoplasms"[Mesh] AND 
"Sexuality"[Mesh] 

16 2  2 2 

2012-
03-15 

PubMed "Head and Neck 
Neoplasms"[Mesh] AND 
"Employment"[Mesh] 

35 2 (2*) 1  

* Siffran inom parentes är artiklar vilka funnits i tidigare sökningar 



 

Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                                    Bilaga B1                               
Publika-
tionsår, 
land, 
databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2008 
Sverige 
Cinahl 

Björklund m, 
Sarvimäki A, 
Berg A 

Health promotion 
and empowerment 
from the 
perspektive of 
individuals living 
with head and 
neck cancer 

Syftet var att 
belysa 
hälsofrämjande 
sett utifrån 
personer som 
lever med HHC 

Kvalitativ studie. 17 personer tillfrågades. 
Fyra män och fyra kvinnor tackade ja. 
Studien var etiskt godkänd. 
Semistrukturerade intervjuer utfördes, tre 
patienter på sjukhuset och fem patienter i 
deras hem. Inget bortfall. 

Det upplevdes viktigt att han någon nära 
till hands. Nu värdesattes hemmet och var 
ny dag på ett nytt sätt. Strategier som 
humor och positivt tänkande hjälpte 
patienten att delta i sociala sammanhang 
trots förändrat utseende.  Naturen 
upplevdes hälsofrämjande för kropp och 
själ. Patienterna tog kontroll över livet, till 
exempel genom att anamma nya sätt att äta 
och ville inte vara ett offer utan tro på sin 
egen förmåga.  

Hög 

2005 
United 
KingdomC
inahl 

 

Llewellyn 
C.D, McGurk 
M, Weinman J 

Striking the right 
balance: A 
qualitative pilot 
study examining 
the role of 
information on 
the development 
of expectations in 
patients treated 
for head and neck 
cancer 

Syftet var att 
undersöka 
djupet i  
1) de 
förväntningar 
patienten hade 
innan 
behandling och i 
vilken 
utsträckning 
dessa har, efter 
behandling, 
uppnåtts. 2) Att 
undersöka 
vilken roll 
information 
spelade på 
utvecklingen av 
förväntningar  

Kvalitativ studie. Patienter från två huvud- 
hals kliniker fångades upp. 15 patienter 
tillfrågades. 13 patienter inkluderades, 10 
kvinnor och 3 män. Studien var etiskt 
godkänd. Semi-strukturerade intervjuer 
utfördes. 12% bortfall, det beskrivs. 

Det var svårt innan kirurgi att föreställa sig 
vidden av utseendeförändringen. Därmed 
även svårt att vara realistiskt i sina tankar 
över återhämtning. Här fanns både 
upplevelsen av positiv överraskning och 
besvikelse. Förväntningar låg högt för att 
med tiden klinga av. Det fanns en oro över 
förändrat utseende och det fanns 
förhoppning om att framtida rekonstruktiv 
kirurgi skulle hjälpa patienterna till ett 
bättre utseende. 

Hög 

 



 

Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                                   Bilaga B2 
Publika-
tionsår, 
land, 
databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2009 
Sverige 
PubMed 

Röing M, 
Hirsch J.M, 
Holmström I 

Making new 
meanings of 
being in the 
world after 
treatment for 
oral cancer 

Syftet var att 
undersöka vad 
det kan innebära 
att leva med 
konsekvenserna 
av 
munhålecancer 

Kvalitativ med hermineutisk ansats där 
författaren med hjälp av filosoferna 
Heidegger, Gadamer och Ricoeur försöker 
fånga en djupare förståelse för hur det är att 
leva med munhålecancer. Studien var etiskt 
godkänd. Intervjuer skedde på författarens 
rum, de bandades och skrevs ner ordagrant. En 
”follow-up” (uppföljande) studie  4 år efter 
behandling då denna patientgrupp om 7 
personer ingick i en studie, av samma 
författare, under behandlingstiden. Två hade 
avlidit så 5 patienter, 2 kvinnor och 3 män, 
intervjuades i denna studie. Inget bortfall. 

Stirrande eller ignorerande ingav en 
patient med förändrat utseende 
upplevelsen av att inte duga/ passa in i 
världen. Tiden var dyrbar och fokus låg på 
sig själv och dem man älskade. En patient 
blev varse om beroende av andras stöd och 
förståelse. En patient upplevde livet 
väldigt jobbigt, människor hörde inte vad 
hon sa och hon saknade att ingen ringde 
eller kontaktade henne. Att bli socialt 
isolerad kan inge en känsla av att inte höra 
till i andra människors värld. 

Hög 

2008 
Nordirland 
Cinahl 

Semple C.J, 
Dunwoody L, 
Kernohan 
W.G, 
McCaughan E, 
Sullivan K 

Changes and 
challenges to 
patients´ 
lifestyle 
patterns 
following 
treatment for 
head and 
neck cancer 

Att undersöka 
de förändringar 
och utmaningar 
som förändrar  
huvud- 
halscancer 
(HHC) 
patienters 
livsstil efter 
avslutad 
behandling 

En kvalitativ studie. 10 patienter tillfrågades, 
6 män och 4 kvinnor. Dessa fick ett brev hem 
via post. De kontaktades även via 
telefonsamtal och alla 10 tackade ja. Studien 
var etiskt godkänd. Den semi- strukturella 
intervjun skedde i patientens hem. 
Intervjuerna bandades och nedskrevs 
ordagrant. Man använde även ett protokoll för 
demografiska data, intervjuarens kommentarer 
och anteckningar vilka dokumenterades i 
omedelbar anslutning till intervjun. Inga 
anhöriga eller vänner deltog. Bortfall framgår 
inte. Inget bortfall. 

Strategier som t ex humor och positivt 
tänkande använde man för att hantera 
känslor av osäkerhet och rädsla för återfall. 
Svårast att äta hade patienter med tumör i 
munhåla och orofarynx. Cancer kunde inge 
en känsla av förlust – av identitet, 
självkänsla eller av tidigare sociala 
aktiviteter som t ex äta ute. Ytterligare 
upplevdes minskad självkänsla, hopplöshet 
inför framtiden och fysiska nedsättningar 
vilka hämmade sociala aktiviteter. 
Negativt var att inte kunna jobba och 
förändrat utseende kunde ge ångest första 
tiden men accepterades allt eftersom.   

Hög 

 
 
 



 

Tabell 3 Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod        Bilaga B3 
Publika-
tionsår, 
land, 
databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2010 
United 
KingdomC
inahl 

Thambyrajah C, 
Herold J, 
Altman K, 
Llewellyn C 

”Cancer 
doesn´t 
mean 
curtains”: 
Benefit 
finding in 
patients with 
head and 
neck cancer 
in remission 

Syftet var att 
titta djupare på 
hur huvud- hals 
cancer patienter 
som nyligen 
genomgått 
behandling 
kunde 
identifiera 
positiva 
konsekvenser 
till följd av 
deras sjukdom 
och att 
undersöka 
karaktären av 
möjlig positiv 
mognad. 

En kvalitativ studie. 30 patienter tillfrågades 
och 20 tackade Ja, 10 män och 10 kvinnor. 
Studien var etiskt godkänd. Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in och skrevs ner 
ordagrant. 33% bortfall, beskrivs inte. 

Många omvärderade livet och gjorde 
omprioriteringar. Nära relationer var 
viktiga. Man fann positiva egenskaper hos 
sig själva så som positivitet, optimism, 
gladlynthet, att vara en utåtriktad natur, 
sinne för humor och att vara en god 
kamrat. Några upplevde ätförändringar 
positivt då de blev hälsomedvetna. 
Patienterna upplevde ökat självförtroende 
genom känsla av makt i sitt liv och 
generellt ökad självaktning. Nästan alla 
upplevde hobby till nytta för att vidga det 
sociala rummet och fokusera på annat än 
sjukdom.  Samtliga visade på en koppling 
mellan deras personlighet och cancer, de 
upplevde att deras positiva personligheter 
hjälpt dem genom sjukdomen. 

 

Hög 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Tabell 3 Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod        Bilaga C1                  
Publika-
tionsår, 
land, 
databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2008 
England 
Cinahl 

Harrington S, 
McGurk M, 
Llewellyn C.D 

Positive 
conseque-
nces of head 
and neck 
cancer: Key 
correlates of 
finding 
benefit 

Syftet var 1, att 
undersöka i vilken 
omfattning 
patienter 
behandlade för 
huvud- halscancer 
(HHC) erfar 
positiva 
konsekvenser av 
sin sjukdom och 
2, att identifiera 
faktorer som 
påverkar denna 
patientgrupp att 
finna fördelar p g 
a sin sjukdom  

En kvantitativ studie, en tvärsnittsstudie. Totalt 
138 patienter tillfrågades och 76 stycken deltog. 
37 män och 39 kvinnor i åldrarna 32-97. 
Inklusionskriterium var avslutad behandling för 
huvud- halscancer för tidigast 6 månader sedan. 
Studien var etiskt godkänd. Huvudfrågan gällde 
upplevelser av positiva förändringar, efter 
behandling, mättes med hjälp av frågor vanligen 
använda bröstcancerstudier. Ytterligare 
variabler som mättes var grad av optimism 
(LOT-R), för grad av ångest/depression 
användes HADS, för att belysa strategier för att 
hantera sin situation användes The Brief Cope. 
Data analyserades med hjälp av SPSS 12. 45% 
bortfall, det redovisas. 

Depression visade sig i högre grad hos 
patienter med svåra fysiska bekymmer. 
Positivt tänkande och optimism var 
relaterat till att finna vinster. Samtliga 
upplevde någon vinst ur det hela, t ex 
ur kärlek och support från andra och 
ökad acceptans till det som inte går att 
ändra på. Lärde sig ta saker och ting 
som de kom. Ålder, kön, utbildning, 
civilstånd eller jobb/inte jobb 
inverkade inte på upplevelsen av att 
funnit vinster. Vanliga strategier var 
acceptans, känslomässigt stöd, 
självdistraktion, positivt tänkande. 
Strategier som självanklagelse, 
förnekelse, droger, att ”koppla ifrån” 
användes minst av alla. 

Hög 

2008 
Kina 
PsyINFO 

Liu, H-E Changes of 
satisfaction 
with 
appearance 
and working 
status for 
head and 
neck tumor 
patients 

Syftet var att 
undersöka 
förändringar I 
tillfredställelse 
över utseende och 
sysselsättningsgra
d för huvud- 
halscancer (HHC) 
patienter efter 
tumörresektion 
och rekonstruktiv 
mikro- kirurgi 

En kvantitativ studie. En retrospektiv 
tvärsnittsstudie med systematiskt insamlande av 
deltagare. Tillfrågade 525 patienter och 125 
svarade. 97 patienter inkluderades. 88 män och 
9 kvinnor. Inklusionskriterium var HHC och 
genomgången rekonstruktiv mikrokirurgi sex 
månader innan studiestart. Studien var etiskt 
godkänd. Instrument var BIVAS, för att mäta 
den subjektiva tillfredsställelsen av den egna 
kroppen och BAS för att bedöma patientens 
attityd och uppfattning av sin kropp. Data 
analyserades med hjälp av SPSS-PC Win 12.0. 
53% bortfall, det beskrivs. 

Några upplevde förbättrat utseende. 
Fast anställda upplevde sig mindre 
bekymrade över sitt utseende än de 
som inte arbetade. Manliga deltagare 
var mer nöjd med sitt förändrade 
utseende än de kvinnliga. Trots 
rekonstruktiv kirurgi så var 
tillfredsställelsen över både sitt 
utseende och sin arbetsförmåga 
förändrad hos de flesta patienterna. 
Resultat upplevs, av författaren, vara 
jämförbart med den forskning som 
bedrivits i västvärlden.  

Medel 



 

Tabell 3 Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod        Bilaga C2 
Publika-
tionsår, 
land, 
databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2009 
United 
Kingdom 
PubMed 

Low C, 
Fullarton M, 
Parkinson E, 
O´Brien K, 
Jackson S.R, 
Lowe D, 
Rogers S.N 

Issues of 
intimacy and 
sexual 
dysfunction 
following 
major head 
and neck 
cancer 
treatment 

Syftet var att 
utforska patienters 
upplevelse av 
intimitets- och 
sexuell 
dysfunktion efter 
behandling av 
HHC och att 
utforska om det 
fanns koppling till 
patientkaraktäristi
ka 

Kvantitativ studie. Tillfrågade 353 patienter och 
350 inkluderades, 235 män och 115 kvinnor. 
Exkluderades gjordes patienter med hud- och 
spottkörtelcancer, palliativ behandling och 
pågående sjukdom. Studien var etiskt godkänd. 
Frågeformulär sändes hem och påminnelse fyra 
veckor senare. EORTC H&N35 användes för att 
mäta sexuellt intresse och glädje. UW-QOL v4 är 
en variant för att mäta livskvalitet. Ett antal egna 
designade frågor rörande intimitet. För statistisk 
analys framgår inte. 32% bortfall, det beskrivs. 

En tredjedel av alla svaranden visade 
på upplevelsen av sexuella problem 
som minskad lust och glädje och en 
fjärdedel rapporterade problem med 
intimitet. Dock behövde inte 
intimitetsproblem betyda att man 
också hade sexuella problem och 
tvärtom. 

Hög 

2008 
Tyskland 
PubMed 

Singer S, 
Danker H, 
Dietz A, 
Kienast U, 
Pabst F, 
Meister E.F, 
Oeken J, 
Thiele A, 
Schwarz R 

Sexual 
problems after 
total or partial 
laryngectomy 

Att undersöka 
sexuella problem 
som kan uppstå 
efter kirurgi av 
cancer på 
struphuvudet och 
möjligen peka på 
faktorer som kan 
inverka 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie där sex sjukhus i 
Tyskland deltar. Inklusionskriterium 1:alla som 
genomgått total laryngectomi och  2:, de som 
genomgått partiell laryngectomi. I grupp 1 fann 
man 387 personer av vilka 224 patienter 
tillfrågades, av dessa tackade 199 Ja till att delta. I 
grupp 2 så fann man 230 möjliga patienter, av 
dessa tillfrågades 185 och 154 patienter tackade 
Ja till att delta. Studien var etiskt godkänd. 
Fullständiga data tillgänglig från 206 patienter, 
192 män och 14 kvinnor. Instrumenten var: 
EORTC QLQ-H&N35 för mätning av 
livskvalitet, denna med tilläggsfrågor rörande 
sexuella problem. HADS för att mäta 
ångest/depression. För statistisk analys användes 
SPSS. Ca 50% bortfall, det beskrivs. 

Man fann inte att sexuella problem 
kopplades direkt till cancer och 
behandlingen. Däremot att ångest och 
avancerad cancer var faktorer som 
bidrog till sexuella problem. Man 
kunde koppla sänkt välbefinnande 
och ångest till sexuella svårigheter. 
Två tredjedelar av deltagarna 
upplevde inte att trakeostomin 
inverkade negativt på sexlivet. 

Hög 

 



 

Tabell 3 Artikelöversikt/ forskning med kvantitativ metod        Bilaga C3 
Publika-
tionsår, 
land, 
databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Veten-
skaplig 
kvalitet 

2008 
Schweiz 
PubMed 

Zwahlen R.A, 
Dannemann C, 
Grätz K.W, 
Studer G, 
Zwahlen D, 
Moergeli H, 
Drabe N, 
Büchi S, 
Jenewein J 

Quality of 
life and 
psychiatric 
morbidity in 
patients 
successfully 
treated for 
oral cavity 
squamous 
cell cancer 
and their 
wives 

Tre syften med studien: 
1, att bedöma den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten hos 
framgångsrikt 
behandlade (6 månader 
recidivfri) huvud- 
halscancer (HHC) 
patienter.  
2, att jämföra 
upplevelsen av 
livskvalitet hos 
patienten med fru och 
den friska population 
3, att bedöma 
utbredningen av 
psykiatrisk störning 
och ångest hos 
patienter och deras 
fruar 

En kvantitativ studie. Av 60 tillfrågade så 
tackade 31 manliga patienter i åldern 33-77 år 
och deras friska, kvinnliga hälfter ja till att 
delta.  Patienter hade genomgått behandling 
för huvud- halscancer mellan januari 1998 och 
december 2004 och var tumörfria. Alla 
tillfrågade fick information och skrev under 
sitt deltagande. Studien var etiskt godkänd. 
Frågeformulären innehöll frågor rörande 
ångest/depression, HADS, för att mäta 
subjektiv livskvalitet hos patient, maka och 
cancerfri befolkning användes WHOQOL-
BREF. Med EORTC mätte man somatiska 
symptom och med hjälp av en 
neuropsykiatrisk intervju, M.I.N.I., så utfördes 
en strukturerad neuropsykiatrisk intervju. 
Deltagaren fyllde i enkäterna och tog med 
dem till ett möte där även intervjun skedde. 
För statistisk analys användes SPSS 12.01 for 
Windows. 50% bortfall, beskrivs inte. 

Man såg att kroppsliga symptom 
som t ex att äta i sällskap och 
graden av ångest/depression följdes 
åt med upplevelsen av minskad 
livskvalitet. Jämfört med cancerfri 
grupp så visade sig patienterna 
uppleva god livskvalitet. Det skilde 
sig inte mellan hur allvarlig 
sjukdom man hade, inte heller sågs 
någon skillnad vad gäller ålder och 
hur lång tid som gått sedan diagnos. 

Medel 

 

 

 

 
 
 
 

 


