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Introduktion: Cancer i huvud-och halsregionen står för cirka 5 % av alla cancerformer 

och den vanligaste behandlingsformen är strålbehandling. Denna behandling kommer 

med ett flertal komplikationer och biverkningar som i sin tur kan leda till att livskvalitén 

kan komma att påverkas. 

Syfte: Att beskriva den upplevda munhälsan hos personer som strålbehandlats i huvud-

halsregionen och påverkan på livskvalitén. 

Frågeställningar: 

– Hur upplever strålbehandlade personer sin munhälsa?  

– Hur upplever de att livskvaliteten påverkats? 

Metod: Litteraturstudie där artiklar sökts i databaserna PubMed och CINAHL. 

Resultat: Personer som har strålbehandlats för cancer i huvud-och halsregionen 

upplever ett flertal biverkningar där xerostomi, mukosit och dysfagi är bland de 

vanligaste. Dessa biverkningar påverkar både munhälsan och även livskvalitén både 

fysiskt, psykiskt och emotionellt. 

Konklusion: De biverkningar som uppstår efter strålbehandling är flera och påverkar 

livskvaliteten. Detta är viktigt att vara medveten om inom tandvården då tandvården har 

en viktig roll i att lindra besvären. 
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1. Introduktion 
Många patienter som behandlats för cancer i huvud-halsregionen utvecklar orala 

komplikationer som många gånger kan vara mycket smärtsamma och begränsa 

patienternas funktion och förmåga att till exempel äta och prata. Detta är något som kan 

ha en stor inverkan psykiskt, socialt och på livskvaliteten (Öhrn 2002). Föreliggande 

arbete syftar till att studera data kring påverkan på munnen hos personer som 

strålbehandlats i huvud-halsregionen och påverkan på livskvaliteten.  

1.1 Cancerformer 
De cancerformer som kan påverka den orala hälsan mest är de i huvud-halsregionen. 

Utvecklandet av cancer i huvud-halsregionen kan bero på miljö- och beteendemässiga 

faktorer eller genetiskt och är därför multifaktoriell (Silva Galbiatti et al. 2013). Det 

innebär ettantal olika tumörtyper som kan uppstå från olika anatomiska strukturer som 

benvävnad, mjukvävnader, salivkörtlar, hud och andra mukosala membran. Ungefär 95 

% av dessa tumörer är cancer i skivepitelet, den primära histologiska drabbade 

vävnadstypen (Cabral Ruback et al. 2012). 

 

Det finns olika typer avcancer i huvud-halsregionen; struphuvud-, svalg-, matstrupe-, 

tung-, spottkörtel-, läpp- och munhålecancer. Vanligtvis upptäcks munhålecancer i ett 

relativt tidigt skede i förhållande till övriga cancerformer i huvud-halsregionen och 

behandlas därför också i regel i ett tidigare skede. Cancer som uppstår i svalget 

upptäcks ofta senare än övriga cancerformer i huvud-halsregionen och kan då ofta vara 

mer avancerad när den upptäcks och behandlas (Glenny et al.2010 ; Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU] 2003). 

1.2 Riskfaktorer 
Både tobaksbruk och alkoholkonsumtion tillhör riskfaktorerna för att utveckla cancer i 

detta område (Glenny et al. 2010). När det gäller tobaksbruket och speciellt rökning är 

det intensiteten och varaktigheten i rökningen som är risken men även innehålletav 

nitrosaminer och polycykliska aromatiska kolväten som har en genotoxicitet effekt. 

Rökstopp har visat sig minska, men inte helt eliminera risken för cancerutveckling 

(Silva Galbiatti et al. 2013). 

 

Studier har visat att av alla cancerformer i kroppen så är 5 % av dessa orala 

cancerformer (Gaitan-Cepeda 2011). Studierna har även visat att en rad olika faktorer 

kan påverka förekomst och frekvensav oral cancer, exempelvis så kan sociala och 

geografiska faktorer ha betydelse. Män drabbas oftare än kvinnor och risken ökar med 

stigande ålder men incidensen ökar mest bland kvinnor, vilket kan sammankopplas till 

tidigare och mer accepterat bruk av tobak och alkohol (Gaitan-Cepeda 2011).  

Det finns två primära typer av cancer i matstrupen; skivepitelcancer och cancer i 

körtelvävnad (Kamangar et al. 2009). Kamangar et al. (2009) fann ett starkt samband 

med skivepitelcancer och rökning, men inte mellan rökning och cancer i körtelvävnad.  

 

Även kosten kan ha betydelse för förhöjdsjukdomsrisk. En studie har visat ett samband 

mellan lågt intag av frukt och grönsaker och ökad risk för att utveckla cancer i huvud-

hals regionen (Galbiatti et al. 2013). Andra riskfaktorer kan vara exponering av 

cancerframkallande ämnen, bristande munhygien, irritation i munslemhinnan, 
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exponering av ultraviolett ljus, lågt Body Mass Index (BMI) och ärftlighet. Dessa 

faktorer kan individuellt eller i kombination ha betydelse för utvecklandet av cancer 

(Silva Galbiatti et al 2013).  

 

Glenny et al. (2010) fann att det finns studier som tyder på en ökad incidens av cancer i 

huvud-halsregionen samt minskad överlevnad hos personer med en lägre 

socioekonomisk status. Även om alkohol och tobak är två stora riskfaktorer tillsammans 

med flera andra så förekommer det många fall (29,7 %) av varierande cancer former i 

huvud-halsregionen där ingen av dessa riskfaktorer är närvarande (Angel et al. 2012). 

 

Humant papillomvirus 16 (HPV- 16) har visat sig vara en oberoende riskfaktor för att 

utveckla cancer i huvud-hals regionen, dock är spridningsvägen inte fastställd (Silva 

Galbiatti et al. 2013). Zandberg (2012) fann att i mellan 23 och 35 % av alla biopsier i 

huvud-halsregionen så har HPV identifierats. De som drabbas av cancer där HPV har 

identifieras är oftast cirka 10 år yngre än genomsnittsåldern för de individer som får 

cancer i detta område. De är oftare icke-rökare och konsumerar alkohol i mindre grad. 

De drabbade svarade dock ofta bättre på behandling än de med icke HPV associerade 

tumörer men orsakerna till detta är oklara. Teorier angående detta handlar om en ökad 

känslighet för strålbehandling och cellgifter samt olikheter i immunförsvarets värdsvar 

(Zandberg 2012).  

 

Primära åtgärder för att förebygga eller fördröja sjukdomsutveckling kan exempelvis 

vara att sluta röka, begränsa tobakskonsumtionen, begränsa exponeringen för passiv 

tobaksrök, screening för HPV, god munhälsa, goda kostvanor och god stresshantering 

(Silva Galbiatti et al. 2013). 

1.3 Behandlingsformer 
Kirurgi har varit den form av behandling som använts mest inom cancer i huvud-

halsregionen, detta väljs utifrån tumörens storlek, var den är lokaliserad, närheten till 

ben och djupet på tumören (Epstein et al. 2012). Strålbehandling har använts i Sverige 

sedan 1950-talet och extern strålbehandling är den som används mest (Yoshimura et al. 

2011). 

Cellgifter är också en vanlig behandlingsform mot cancer i huvud-halsregionen, ofta i 

kombination med eller följt av strålbehandling (Bourhis et al. 2012). Det är även vanligt 

med cellgiftsbehandling som komplement efter kirurgi. I en reviewstudie av Shridar et 

al. (2013) visade det sig att överlevnadschansen ökade om både strålbehandling och 

kirurgi användes tillsammans än enbart kirurgi. Cellgifter tillsammans med 

strålningsbehandling har också visat sig vara framgångsrikt vid maligna tumörer för att 

förbättra kontrollen och även öka livslängden (Shridar et al.2013). 

Det finns en metod som kallas brachyterapi som ger en exakt stråldos till tumören så de 

omkringliggande vävnaderna skonas, som hjärta, lungor, lever och det som är mest 

relevant i detta fall – salivkörtlarna (Shridar et al. 2013). Denna metod har visat bra 

resultat och att denna behandling ger lägre psykiska och mentala stressnivåer, då den 

ges under lokalanestesi och risken för komplikationer är mindre (Yoshimura et al. 

2011).  
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Behandlingsgången vid strålbehandling börjar med en utredning som bestämmer vilket 

behandlingsalternativ som passar bäst avseende tumörens typ, ursprung samt hur den är 

utbredd. Strålbehandlingen ordineras gällande hur många behandlingar, total 

behandlingstid och vilken målvolym som ska ges. Ordinationen beror på de anatomiska 

sammansättningarna som finns i strålområdet samt vilka de omgivande vävnaderna är 

då vissa riskområden inte bör bestrålas. För att strålningen ska hamna på exakt rätt ställe 

med exakt rätt dos är det viktigt med hög precision och att vid strålningstillfällena skapa 

exakta behandlingssituationer som kan upprepas (SBU 2003).   

 

Kirurgi och/eller strålbehandling är enbehandlingsform mot cancer i huvud- och hals 

regionen där det primära målet är att rädda patientens liv och sedan är det 

rekonstruktion av funktion som då eventuellt har gått förlorad. Både kirurgi och 

strålbehandling resulterar i påverkan på den orala hälsan efter behandlingen för 

patienten (Röing et al. 2006). 

1.4 Biverkningar 
Behandlingen av cancer i huvud-halsregionen kan vara problematisk och är väl 

associerad med flera biverkningar i munhålan och dess omkringliggande vävnader, 

framför allt på grund av strålbehandling. Strålbehandlingen skadar ofta vanliga celler, 

som till exempel salivkörtelceller som inte har kapaciteten att reparera sig själva efter 

behandlingen, vilket kan resultera i långvariga bieffekter (National Cancer Institute 

2013). De biverkningar som kan uppstå av strålbehandlingen är beroende på 

strålningsområdet, hur hög dos som har används, hur många gånger och positioneringen 

av strålningsröret (Moore et al. 2012). 

 

I en reviewartikel av Shenoy et al. (2007) skriver de att effekterna på de omgivande 

cellerna vid strålbehandling ofta är dosberoende. De vävnader som utsätts för strålning i 

huvud-halsregionen är bland annat salivkörtlar, mukosa, smaklökar, ben, tänder samt 

käkleden.  Det är viktigt att som tandvårdspersonal vara medveten om detta och att följa 

patienten under tiden före, under och efter strålbehandling samt att samarbeta med de 

olika yrkesgrupper som är inblandade i vården (kirurg, onkolog, tandvårdspersonal 

etcetera)(Shenoy et al. 2007). 

1.5 Påverkan på den orala hälsan och livskvaliteten 
Beer et al. (2002) beskrev att minskat salivflöde är den vanligaste biverkningen av 

strålbehandling. Det är därför viktigt att i den mån det går bespara vävnaderna, speciellt 

kring de stora salivkörtlarna, från strålning för att undvika detta (Beer et al. 2002). 

Mukosit är en annan biverkning som kan uppstå och karakteriseras av inflammation och 

sår i mukosan (Shenoy et al. 2007).  

 

De orala förhållandena kan ha stor påverkan på den allmänna hälsan i och med förändrat 

näringsintag vilket kan ha stor inverkan på personens energinivå, humör samt den 

kardiovaskulära hälsan (Epstein et al. 2012). Orala hälsoproblem kan även påverka 

personens livskvalitet samt ha en stor påverkan psykosocialt. Oral sjukdom kan 

innebära smärta, påverka den orala funktionen, svårigheter att kommunicera, 

andningssvårigheter och utseendet. Allt detta gör att även humöret påverkas i stor grad. 

Detta kan i många fall leda till en känsla av ångest och depressiva symtom och kan även 

innebära att personen isolerar sig socialt. Studier har även visat på en högre 
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självmordsrisk hos personer med cancer i huvud-halsregionen med dessa effekter som 

bidragande faktorer (Epstein et al. 2012). 

 

I en longitudinell studie av Hammerlid et al. (2000) undersöktes den hälsorelaterade 

livskvaliteten efter det att personer fått en cancerdiagnos i huvud-halsregionen. Studien 

visade att nivåer av oro och depressiva symtom var höga när de just fått diagnosen, de 

depressiva symtomen var emellertid högst runt 3 månader efter diagnosen. Mellan 1 och 

3 år efter diagnosen hade båda dessa nivåer sjunkit betydligt. De största skillnaderna 

gällande hälsorelaterad livskvalitet skedde under det första året efter diagnosen, däremot 

kvarstod problem som muntorrhet och problem med tänderna. Den största förbättringen 

skedde hos de som var < 65 år (Hammerlid et al 2000).  

 

I en svensk studie gjord av Öhrn et al. (2001) gjordes en undersökning av hur den orala 

hälsan är och förändras under strål- och/eller cellgiftsbehandling. Där många personer i 

studien upplevde en signifikant skillnad i orala symptom efter strålbehandlingen som 

smärta, muntorrhet, förmågan att prata försämrades, läpparna kändes torra, 

salivsammansättningen ändrades, sväljningssvårigheter, smakförändring, förmågan att 

utföra den vanliga orala egenvården och känslan av en ren mun i jämförelse med hur det 

var innan behandlingen. De flesta av dessa förbättrades igen efter en månad av 

behandlingen. Dock var muntorrheten, salivsammansättningen och torra läppar likadant 

en månad efter behandlingen. Något som många upplever är oral mukosit, som är en 

inflammation och sårbildning av munslemhinnan (Öhrn et al 2001). 

1.6 Tandvårdens roll 
Inom tandvården finns det möjligheter att upptäcka förändringar i slemhinnan och tunga 

hos patienter. Detta kan upptäckas genom en systematisk undersökning av slemhinna 

och tunga (Moore et al. 2012). Ju tidigare en förändring upptäcks, desto bättre blir 

prognosen då behandling kan sättas in i ett tidigare skede (Moore et al. 2012).  

 

En del i arbetet inom tandvården är att kunna erbjuda preventiv behandling i form av 

avvänjning till de patienter som använder tobak i stora mängder, då tobak är en 

riskfaktor för att utveckla sjukdom (Moore et al. 2012). 

Patienter som diagnosticerats med cancer i huvud-hals regionen kan behöva behandling 

av tandvården innan själva cancerbehandlingen börjar. Tänder som har stora 

kariesskador och tänder som är restaurerade kan behöva extraheras innan behandling 

sätts in. Patienten kan även behöva vård under cancerbehandlingen och efter. Den 

efterbehandling som behövs är att se till att patienten inte upplever smärta i de tänder 

som finns och även eventuellt ersätta förlorade tänder. Patienten kan även behöva hjälp 

med de biverkningar som kan uppstå (Moore et al. 2012).  

 

Det är viktigt med regelbundna besök hos tandvården efter behandling då en högre risk 

för orala sjukdomar förekommer hos dessa patienter och för att kontrollera eventuella 

tecken på återfall (Moore et al. 2012).  

 

Strålbehandling är starkt kopplat till flera olika biverkningar på de omkringliggande 

vävnaderna i huvud-halsregionen som exempelvis salivkörtlar, mukosan, smaklökar, 

ben och käkleder.  
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Tandvårdspersonal har stora möjligheter att upptäcka förändringar i munhålan och 

spelar en viktig roll före, under och efter behandlingen hos patienter med cancer i 

huvud-halsregionen. Det är också viktigt att som tandvårdspersonal få en inblick och en 

större förståelse i hur detta upplevs för människor som genomgår behandling. 

2. Syfte 
Att beskriva hur individer som strålbehandlats för cancer i huvud-halsregionen upplever 

att munhälsan och livskvaliteten har påverkats efter behandling. 

2.1 Frågeställningar 
Hur upplever personer som strålbehandlats för cancer i huvud-halsregionen påverkan i 

munnen efter behandling?  

Hur påverkas livskvaliteten av strålbehandlingen?   

3. Material och metod 

3.1 Design 
En litteraturstudie. 

 

3.2 Definition av begrepp 
Begreppet strålbehandling innebär användandet av joniserande strålning i behandlingen 

av maligna neoplasmer samt en del benigna tillstånd (National Library of medicine, 

1966).  

Begreppet livskvalité är ett begrepp som speglar uppfattningar om ändring och 

förstärkning av livsattribut, till exempel fysiska, politiska, moraliska och sociala miljön, 

det allmänna tillståndet för ett mänskligt liv (National Library of medicine, 1977). 

3.3 Databaser 
PubMed (Public Medline) och CINAHL (Cumulative Index for Nursing and Allied Health 

Literature) är de databaser som använts.  

 

3.4 Sökord 

Head and neck neoplasms, oral health, radiotherapy och quality of life är de sökord 

som har använts.  

3.5 Urval 
I sökprocessen i både PubMed och CINAHL har urvalet begränsats genom att enbart 

använda publicerade vetenskapliga artiklar som inte är äldre än 5 år, är skrivna på 

engelska, har ett abstrakt och är tillgängliga i fulltext. I PubMed har sökningarna gjorts 

med hjälp av MeSH-termer. En del artiklar har exkluderats på grund av att de varit 

reviewartiklar. Författarna delade upp sökorden mellan sig för att få urvalsprocessen att 

gå fortare då det var väldigt många artiklar att gå igenom. Det var först under urval 3 

som båda författarna granskade samtliga artiklar i fulltext, där de båda författarna valde 

ut de artiklar de tyckte var relevanta till syftet. Därefter jämförde författarna de 

individuellt utvalda artiklarna och de artiklar de inte var överens om diskuterade de 

tillsammans huruvida de var relevanta eller inte.  
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Urval 1 

I det första urvalet valdes artiklar utifrån titel och att de har relevans till studiens syfte 

och frågeställningar. Sökorden delades upp mellan författarna och alla artiklar 

granskades i och med detta inte av båda. De artiklar som exkluderades var inte relevanta 

till syftet och frågeställningen, artiklar utan abstrakt och reviewartiklar. Av 1063 artiklar 

kvarstod 207 artiklar till urval 2 (Tabell 1). 

 

Urval 2 

I urval 2 lästes abstraktet till de 207 valda artiklarna. Även här delades granskningen av 

abstrakten upp och granskades inte av båda författarna. Hela abstrakten lästes inte klart 

om författarna tidigt upptäckte att dessa inte var relevanta till syftet. De artiklar som inte 

var relevanta till syftet och fråge ställningarna exkluderades. Efter urvalet kvarstod 77 

artiklar till urval 3 (Tabell 1). 

Urval 3 

De 77 valda artiklarna granskades av båda författarna. Samtliga artiklar lästes inte i 

fulltext om författarna tidigt upptäckte att dessa inte var relevanta till syftet. Endast de 

artiklar som bedömdes som relevanta till syftet lästes i fulltext. Artiklar som inte var 

relevanta till studiens syfte och frågeställningarna exkluderades. Efter detta så kvarstod 

27 artiklar, av dessa var 6 artiklar dubbletter vilket innebär att 21 artiklar ska användas i 

uppsatsens resultatdel (Tabell 1). Dubbletterna står inom parantes i tabell 1. 

 

3.6 Databearbetning 
De valda artiklarna granskades enligt två bedömningsmallar, (bilaga 1) en för kvalitativ 

och en för kvantitativ metod. Den kvalitativa mallen innehöll tio frågor och den 

kvantitativa tolv frågor. För varje ja svar tilldelades 1 poäng och nej svar gav noll 

poäng.  Sedan indelades svaren i procentsatser där det delades in som god (80-100 %), 

medel (70-79 %) och dålig (<69 %) kvalitetsgrad. Författarna delade upp hälften av 

artiklarna var och de granskades sedan enligt mallarna för att göra databearbetningen 

snabbare. Om någon osäkerhet uppstod kring någon artikel så diskuterades detta 

tillsammans för att få så optimala granskningar som möjligt. Vid utformande av 

resultatet så granskade båda författarna samtliga artiklar för att få ut så mycket 

information som möjligt av artiklarna, samt för att undvika att artiklarna tolkades 

felaktigt. I artiklarna granskades resultatsdelen och utifrån vad dessa avsnitt handlade 

om utformades resultatet i föreliggande litteraturstudie. De huvudresultat som flera av 

artiklarna visade delades in i olika underrubriker i resultatsdelen i denna studie. De 

studier som visade en dålig kvalitetsgrad exkluderades från resultatsdelen; Suresh 

(2010), Shao (2011), Li (2013), Hey (2011) och Albuquerque (2010). Efter denna 

granskning kvarstod 16 artiklar till resultatet 
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Tabell 1, databassökning 

Databas/ datum/ 

limits 

Sökord/ 

sökords-

kombination 

Antal 

träffar 

Urval 

1 

(titel) 

Urval 2 

(abstract) 

Urval 3 

(fulltext) 

Valda 

artiklar 

PubMed 

2013-12-06 

Limits: ej äldre 

än 5 år. 

Engelska och 

Mesh termer 

1. Head and 

neck neoplams 

8510     

 2. Radiotherapy 4972     

 3. Oral health 496     

 4. Quality of life 8252     

 1 AND 2 772 127 43 10(2) 8 

 1 AND 3 8 1 0 0 0 

 1 AND 4 114 35 13 7(3) 4 

CINAHL 

2013-12-06 

Limits: ej äldre 

än 5 år. Engelska  

1 AND2 97 21 13 4 4 

 1 AND3 17 10 4 3 3 

 1 AND4 55 13 4 3(1) 2 

 

 

3.7 Etiska överväganden 
Artiklarna granskades och refererades på ett objektivt sätt. Författarna av denna studie 

har inte förvrängt något av den information som framkommit av litteraturen och har inte 

blandat in egna förväntningar i redovisningen av resultatet. 

4. Resultat 
I resultatet ingick 16 artiklar som granskades och valdes ut med hjälp av en 

bedömningsmall (bilaga 1). Dessa 16 artiklar beskriver påverkan på munnen efter 

strålbehandling samt beskriver hur livskvaliten har påverkats hos dessa individer. 

4.1. Strålbehandlingens påverkan på munhälsa 
Strålbehandling mot huvud-halsregionen leder för de allra flesta till olika typer av 

biverkningar. I en studie av Knöös et al. (2010) undersöktes biverkningar efter 

strålbehandling och bland deltagarna i studien visade alla deltagare förändringar i 

munhålan efter att de strålbehandlats. Biverkningarna började tidigt under 

behandlingsperioden och gav påverkan på mukosan, tandkött, läppar, tunga, tänder, 

salivutsöndringen, sväljförmågan och rösten. I en svensk studie av Ottosson et al. 

(2012) framkom det att personer upplevde att cancer i huvud-halsregionen medförde en 

lång och osäker resa med en del biverkningar i form av muntorrhet, problematik med 

sväljningen, viktnedgång, smärta och även här smakförändringar eller att smaken 

försvann helt och hållet. 
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4.1.1 Muntorrhet 

Hyposalivation och xerostomi beror ofta på att vävnaderna kring salivkörtlarna blir 

skadade på grund av strålbehandling och är en vanlig biverkning hos patienter som 

strålbehandlats i huvud- och halsregionen. I en studie av Kakoei et al. (2012) svarade 63 

deltagare på ett frågeformulär och utförde ett salivtest vid fyra tillfällen, före behandling 

samt 2,4, och 6 veckor efter behandlingen. De fann att xerostomi uppstod redan i början 

av behandlingsperioden och att svårigheten av xerostomi ökade med tiden, dock var det 

ingen signifikant förändring på det ostimulerade salivflödet. Eftersom xerostomi är en 

subjektiv känsla kan det istället vara andra faktorer som har en större effekt på saliven 

(Kakoei et al. 2012). 

I en studie av Knöös (2010) så rapporterades förändringar i salivflödet tidigt i 

behandlingsgången, i denna studie redan under första veckan under strålbehandlingen. 

Detta är något som stöds av en studie av Lin et al. (2008) som påvisar en markant 

minskning av salivflöde mellan början av strålbehandlingen och 2,4,6 och 8 veckor efter 

påbörjad strålbehandling. Detta är även den biverkningen som ger den mest långsiktiga 

negativa effekten. 

Xerostomirelaterade symtom var de som nämndes mest som en komplikation efter 

behandling av cancer i huvud- och halsregionen i en studie av Wan Leung et al. (2011). 

De skriver även om vikten av mer avancerade tekniker för strålbehandling för att 

minska biverkningar i huvud-halsregionen (Wan Leung et al. 2011). I studien av Tayier 

et al. (2011) besvärades 10 patienter av xerostomi inom 4-10 år efter avslutad 

behandling.  

4.1.2 Dysfagi 

Keerweer et al. (2011) undersökte den akuta samt den långvariga påverkan i mun- och 

halsregionen hos personer som både strålbehandlats och behandlats med cellgifter för 

skivepitelcancer i svalget. Dysfagi (sväljsvårigheter) rapporterades vara den svåraste 

akuta och den mest långvariga negativa påverkan. Hos 22 % av deltagarna krävdes det 

innan eller i början av behandlingen någon typ av sondmatning på grund av kraftig 

viktnedgång. Under och efter behandlingen ökade siffran till 56 % som behövde 

sondmatning på grund av dysfagi som resulterat i viktnedgång eller vätskebrist. Mellan 

de andra och fjärde åren efter behandlingen fick de flesta patienterna söka hjälp på 

grund av stenos (förträngning av anatomisk passage/rörformig struktur) i svalget 

(Keerweer et al. 2011). Detta är något som även tas upp i en studie av Peponi et al. 

(2011) där de fann att dysfagi fanns kvar flera år efter avslutad strålbehandling, dock 

inte i samma utsträckning. Semple et al. (2008) rapporterade också sväljsvårigheter men 

även förändring i smak.  

En studie av Ottosson et al. (2012) fokuserar mycket på nutrition och hur det påverkar 

förmågan att äta hos människor som behandlats för cancer i huvud-hals regionen. 

Många upplever att det är svårt att få i sig tillräckligt med näring och även att det tar 

långt tid att äta på grund av sväljningsproblematiken. Även att viss mat exkluderas för 

att den är förr torr eller för stark för att kunna äta då exempelvis xerostomi förekommer 

(Ottosson et al. 2012). 

4.1.3 Mukosit 

Elting et al. (2008) undersökte i en studie förekomsten av mukosit. Resultatet visade att 

strålbehandling, i högre grad än typ av tumör eller var den är lokaliserad, är den största 
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orsaken till mukosit. Nästan alla patienter som deltog i studien utvecklade mukosit 

under strålbehandlingen så svår att analgetika krävdes. Svår smärta rapporterades hos 80 

% i mun och svalg vilket i sin tur kan vara relaterad till behov av sondmatning och 

viktnedgång. 

I studien av Murphy et al. (2009) gjordes undersökningar med hjälp av ett frågeformulär 

angående mukosit. Studien utfördes under ett antal olika veckor efter behandling, och 

97 % av de som ingick i studien kände en svår smärta i mun och i halsen som påverkade 

det dagliga livet. Denna smärta ökade även under studietiden. De fann vidare att 

mukositrelaterad smärta påverkar den orala hälsan och oral funktioner (som exempelvis 

sväljningsfunktionen) och är svår att behandla med mediciner på ett effektivt sätt.  

Tayier et al. (2011) ville i sin studie fastställa resultatet av, och de långsiktiga 

förändringar som uppstod hos patienter med cancer i den buckala mukosan och som 

behandlats med brachyterapi. Studien visade att mukosit utvecklades hos samtliga 133 

deltagare i studien, men försvann hos de flesta inom 2-4 månader. De följde dessa 

patienter under tid och fann att mukosala sår uppträdde hos 15 patienter 3 månader till 7 

år efter avslutad behandling men försvann hos alla efter att de uppkommit inom 1-25 

månader. 

4.1.4 Övriga biverkningar 

I studien av Baharvand et al. (2013) upplevde alla som ingick i studien att smaken 

förändrades eller försvann helt efter strålbehandling. Där speciellt smaksinnet för att 

känna salt och beskt påverkades mest. Den subjektiva känslan av bortfall eller 

förändring av smaken rapporterades av 72,7 % av patienterna och detta korrelerat till 

objektivt bortfall av smak vilket mättes genom olika smaktester, sött, salt, surt och 

beskt. Orsaken till smakbortfallet tros orsakas av mukosit och hyposalivation som 

påverkar smaklökarna. 

Begränsningar att öppna munnen utan smärta är en annan påverkan som visar sig redan 

innan strålbehandlingen börjat. Dessa symtom tenderar ofta att lindras eller försvinna 

under strålbehandlingens gång för att sedan i vissa fall komma tillbaka gradvis då det 

uppstår en strålningsinducerad fibros i tuggmuskulaturen. Resultatet visade även att 

strålbehandling minskade måttet på förmågan att öppna munnen utan smärta samt hur 

stort personer maximalt kan öppna upp munnen efter behandling (Bragante et al. 2011).  

Tayier et al. (2011) fann i sin studie att osteoradionekros (ben som dött till följd av 

strålbehandling) uppträdde hos 8 patienter inom 4-10 år efter avslutad behandling, 26 av 

patienterna följdes upp mer än 10 år och ingen av dessa utvecklade långvariga 

komplikationer. Författarna till studien kom fram till att även om förekomsten av 

biverkningar runt ben och mjukvävnad inte var låg, så var området för dessa 

biverkningar minimalt och försvann oftast inom några månader efter behandlingen 

(Tayier et al. 2011).   

I studien av Chen et al. (2012) framkom det att 30- 40 % av patienter med oral cancer, 

som undergick behandling, kände någon typ av smärta i munnen. Detta var något som 

kan påverka patientens prognos och även det dagliga livet.  
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4.2 Strålbehandlingens påverkan på livskvaliteten 

4.2.1 Social påverkan 

Ottosson et al. (2012) uppmätte i en studie livskvaliteten genom intervjuer som gjordes 

nio månader efter behandling. Fokus låg här på ätandefunktion i en social kontext. Där 

framkom det att de sociala och psykiska dimensionerna av ätande påverkades under 

behandlingsgången och rapporterades fortfarande vara närvarande hos många efter 

behandlingsperiodens slut. Deltagarna upplevde en viss oro inför restaurangbesök eller 

middagsbjudningar på grund av problem med att svälja och äta viss mat eller att dregla, 

vilket hade inverkan på den psykosociala delen av livet. Patienterna försökte hitta sätt 

att hantera och acceptera ett nytt sätt att leva för att underlätta måltiderna samt den 

sociala interaktionen. De fann även att de att information och stöd från närstående var 

viktiga instrument för att hjälpa patienterna under och efter behandlingsperioden vilket 

kunde ha en positiv inverkan på livskvaliteten (Ottosson et al. 2012). 

Liknande resultat visades även i en studie av Semple et al. (2008). Att tidigt i 

behandlingsskedet utsätta sig för sociala situationer visade sig i en studie hjälpa till att 

förbättra självförtroendet, vilket över tid ledde till begränsade eller inte alls förändringar 

i sina normala sociala mönster. Andra strategier för att underlätta den sociala biten 

kunde vara socialt stöd samt att vara öppen med sin sjukdom/behandling inför vänner 

(Semple et al 2008).   

4.2.2 Psykisk påverkan 

Löfdahl et al. (2012) utförde en studie där de studerade livskvalitet genom att uppskatta 

livskvaliteten med hjälp av en checklista (SCL-90) som innehöll frågor om bland annat 

problem med sömn, fysisk aktivitet, energi och det sociala livet hos personer som haft 

cancer i huvud-halsregionen och som fått en strålningsdos mot den basala delen var 

hjärnan och hypofysen. Deltagarna i studien visade tecken på minskad fysisk aktivitet 

på fritiden i jämförelse med kontroller. Deltagarna rapporterade även minskad 

självupplevd livskvalitet genom ångest, depression, välbefinnande, allmän hälsa och 

livskraft. Studien visade alltså långvariga negativa konsekvenser gällande livskvalitet 

hos personer som fått en låg stråldos mot den basala delen av hjärnan (Löfdahl et al. 

2012). 

Johansson et al. (2011) undersökte relationen mellan den mentala inställningen till 

cancersjukdomen och livskvalitet med faktorer som depression, oro och emotionellt 

välbefinnande i fokus. Detta mättes genom ett frågeformulär om livskvaliteten som 

uppskattar fysiska och psykosociala funktionen och erfarenheter, och en sjukhusskala 

om depression och oro. Resultaten visade att personer med copingstrategier av 

undvikande eller hopplös karaktär hade ett starkare samband med försämrad 

livskvalitet, medan de med copingstrategier av mer positiv karaktär inte hade lika stor 

påverkan på livskvaliteten, detta på grund av att de har mer fokus på att bevara det som 

är friskt och med inställningen att de kommer bli friska från sjukdomen. Även Löfdahl 

et al. (2012) nämner hur de olika formerna av copingstrategier hänger starkt ihop med 

påverkan på livskvaliteten hos långvariga canceröverlevare. Copingstrategier visade sig 

också ha en stark påverkan på hur väl man kunde hantera biverkningarna som uppstod 

till följd av strålbehandling enligt en studie av Semple et al (2008). I samma studie 

nämns även att biverkningarna inte alltid förknippades som något negativt. Många av 
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patienterna ansåg att biverkningarna inte var så farliga i relation till att få stopp på 

cancerutvecklingen.  

Wan Leung et al. (2011) undersökte den hälsorelaterade livskvaliteten efter 

strålbehandling hos patienter med cancer i huvud-halsregionen. De använde sig av 

frågeformulär om livskvaliteten i studien och fick genom det fram att de symtom som 

var mest relaterade till livskvalitet var fatigue, följt av de ekonomiska problem som 

ibland kommer som följd av sjukdom (Wan Leung et al. 2011).  

4.2.3 Påverkan på munnen relaterat till livskvalitet 

I studien av Baharvand et al. (2013) där intervjuer och undersökningar gjordes visade 

det sig att förändringarna i smaksinnet i stor utsträckning påverkade livskvaliteten 

negativt för deltagarna i studien. Livskvalitetens olika aspekter som togs hänsyn till var 

sociala förhållanden, svårt att både äta och prata, smärta och svårigheter att svälja. De 

deltagare med total förlust av smaksinnet hade större påverkan på livskvaliteten än de 

som endast hade påverkan på, men inte förlust av, smaksinnet (Baharvand et al. 2013). I 

en studie av Wan Leung et al. (2011) visade det sig, i ett frågeformulär, att de symtom 

som rankades som värst i relation till livskvalitet var xerostomi, känslan av ”klibbig” 

saliv samt problem med tänderna. 

Strålbehandling som i sin tur leder till smärta i mun och svalg har rapporterats leda till 

negativa och långvariga effekter på den upplevda livskvaliteten. En studie av Elting et 

al. (2008) visade att livskvaliteten och välbefinnandet började försämras tidigt under 

strålbehandlingen. Livskvaliteten fortsatte att försämras fram till sjätte veckan då 

smärtan i mun och svalg rapporterades vara som värst. Efter sjätte veckan förbättrades 

livskvaliteten samtidigt som smärtan i mun och svalg blev mindre. I slutet av vecka tio 

så var nivåerna av livskvalitet betydligt sämre än innan sjukdomen och smärtan i mun 

och svalg fanns kvar trots att detta var tre veckor efter avslutad strålbehandling. Även 

Keerweer et al. (2011) visade att under en lång tid efter behandlingen påverkades 

livskvaliteten negativt genom ökad smärta, känselbortfall, illamående, svårigheter med 

nutrition samt psykosocial dysfunktion. Några förändringar som nämndes i studien av 

Semple et al. (2008) som genomfördes i intervjuform var hur det gick att äta och dricka 

efter behandling, att saliven, smaken, tuggandet, lukten och dreglandet hade förändrats 

och nu var svårare att utföra. Talet var även det något som kunde förändras och 

svårigheter kan uppstå, speciellt uttrycktes detta av personer som hade cancer i 

struphuvudet eller munhålan och är långt framskriden. Detta hade då en negativ 

påverkan på livskvaliteten. 

Tayier et al. (2011) undersökte i en studie påverkan på ben och mjukvävnad efter 

brachyterapi och fann inte någon större påverkan på livskvaliteten över tid hos 

deltagarna i studien då biverkningarna hos deltagarna var färre och lindrigare än vid 

extern strålbehandling. 

Kakoei (2012) utförde en studie gällande xerostomi, salivflöde relaterat till livskvalitet 

hos personer som strålbehandlats i huvud-halsregionen. De mätte deltagarnas salivflöde 

och lät dem fylla i frågeformulär gällande både xerostomi och livskvalitet 4 gånger; i 

början av strålbehandlingen och 2, 4 och 6 veckor efter strålbehandlingen. En liknande 

studie genomfördes av Lin et al. (2008) och i båda studierna visade det sig finnas ett 

starkt samband mellan xerostomi och minskad livskvalitet. I studien av Kakoei et al. 

(2012) var det vid alla fyra tillfällen ett starkt samband mellan xerostomi och minskad 
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livskvalité till skillnad mot det objektivt uppmätta salivflödet som faktiskt visade ett 

mindre samband med sänkt livskvalitet i jämförelse. Ingen koppling kunde heller 

påvisas mellan strålningsdos och xerostomi och påverkan på livskvalitet. Andra orala 

problem som till exempel svårigheter att svälja och prata samt förändrat utseende i 

ansiktsregionen, som är psykosocialt betingade, påverkar också livskvaliteten (Kakoei 

2012). 

5. Diskussion 
Strålbehandling är relaterat till flera olika biverkningar, i högre grad än tumörtyp eller 

var den är belägen. Xerostomi är en av de vanligaste biverkningarna efter 

strålbehandling och beskrivs ofta också som den som är svårast (Knöös et al. 2010 ; 

Chen et al. 2012 ; Kakoei et al. 2012 ; Lin et al. 2008 ; Wan Leung et al. 2011). 

Förutom xerostomi och hyposalivation så var dysfagi en vanlig biverkning, som i sin tur 

var starkt sammankopplat till viktnedgång och malnutrition, så svår att det ibland 

krävdes sondmatning (Keerweer et al. 2011, Ottosson et al. 2012). Andra biverkningar 

som uppstod i de studier som inkluderats i resultatet är mukosit, som många gånger var 

av svår typ, påverkan på röst, förändrad smak, begränsad gapförmåga, viktnedgång, 

osteoradionekros samt svåra smärtor som många gånger var svårt att behandla med 

läkemedel (Bragante et al. 2011 ; Baharvand et al. 2013 ; Elting et al. 2008).  

Ju svårare biverkningarna var, desto större inverkan hade det på den munhälsorelaterade 

livskvaliteten. Ofta kunde biverkningarna ha stor psykosocial inverkan då svårigheter 

att tala och äta ofta ledde till sociala situationer som personerna upplevde som jobbiga, 

vilket i sin tur påverkade livskvaliteten (Ottosson et al. 2012). Även i de fall där ett 

förändrat utseende i ansiktet uppstått till följd av behandlingen försämrades 

livskvaliteten. I studierna från resultatet kunde de även se att livskvaliteten och 

välbefinnandet försämrades tidigt under behandlingen och fanns kvar lång tid efter 

avslutad behandling (Elting et al. 2008 ; Kakoei et al. 2012). De fann även att stöd från 

närstående var viktigt under och efter behandlingsperioden. Vidare fann de att med 

hjälp av copingstrategier av en positiv karaktär kan påverka livskvaliteten på ett positivt 

sätt (Johansson et al. 2011). 

5.1Resultatdiskussion 
Öhrn et al. (2001) rapporterade att tillstånd som smärta, dysfagi, svårigheter att prata, 

smakförändringar, muntorrhet, torra läppar, svårighet att sköta den orala hygienen, 

mukosit hos personer som strålbehandlats i huvud-halsregionen är vanliga. Detta är 

vanligare vid slutet av behandlingen jämfört med i början. De biverkningar som var 

mest långvariga var dysfagi, smakförändringar, muntorrhet samt mukosit. Resultatet i 

den studien stämmer väl överens med resultatet i föreliggande litteraturstudie. Problem 

som xerostomi, smärta, dysfagi och mukosit var de svåraste biverkningarna och även de 

som höll i sig längst(Keerweer et al. 2011 ; Murphy et al. 2009 ; Elting et al. 2008). 

Studien av Tayier et al. (2011) visade att brachyterapi många gånger leder till färre och 

lindrigare biverkningar samt mindre påverkan på livskvaliteten. Detta framkom också i 

studier av Shridar et al. (2013) och Yoshimura et al. (2011) att genom den exakta 

stråldosen skonas de omkringliggande vävnaderna och färre biverkningar blir resultatet 

av detta. Att bespara de omkringliggande vävnaderna mot strålning, men samtidigt 

uppnå samma effektivitet är en stor utveckling inom strålbehandlingen. Med den 
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tekniska utvecklingen som sker i idag kan detta vara en teknik som kan komma att 

utvecklas och användas till allt större del i framtiden vilket i förlängningen bör ge 

mindre negativa konsekvenser för den orala hälsan. 

Flera studier visade att xerostomi var den vanligaste biverkningen av strålbehandling 

och att det uppstod tidigt under behandlingsgången. (Kakoei et al. 2012 ; Tayier et al. 

2011 ;Wan Leung et al. 2011). Detta uppmärksammandes även tidigare i studier av Beer 

et al. (2002) och Shenoy et al. (2007). Beer et al. (2002) undersökte skadorna som kan 

uppstå på de stora salivkörtlarna till följd av strålbehandling och i och med detta 

påverkan på den orala hälsan och livskvaliteten. Dessa skador kan förutom påverkan på 

salivflödet även leda till förändrat PH, buffring samt förekomst av Streptococcus 

Mutans (Beer et al 2002). Personer med xerostomi är mer känsliga för parodontala 

sjukdomar, snabbare utveckling av karies och orala svamp- och bakterie infektioner som 

är ett resultat av att det blir en förändring i kroppens host-defence och en mikrobiell 

förändring (Shenoy et al. 2007). Även Vissink et al. (2003) tog i sin studie upp hur 

strålbehandling kan påverka saliven och mikrofloran, vilket kan göra att kariogena 

bakterier lättare uppstår.  

 

I och med de biverkningar som kan uppstå så kan en högre kariesrisk föreligga och det 

är viktigt att ge råd angående kost, egenvård och vid behov saliversättningsmedel. Även 

fluorbehandling och fluorpreparat är en viktig del. För de patienter som drabbats av 

cancer är det viktigt med den egna orala hälsan, och att som exempelvis tandhygienist 

då hjälpa till och motivera patienten och utgå från patientens förutsättningar (Moore et 

al. 2012). Då strålbehandling i huvud- halsområdet, speciellt kring de stora 

salivkörtlarna, är starkt förknippat med orala biverkningar så är det även viktigt att 

sjukvårds- och tandvårdspersonal arbetar som ett team för att de orala biverkningarna 

ska blir så lindriga som möjligt (Shenoy et al. 2007). Detta är följden av orala 

biverkningar som muntorrhet som i sin tur leder till andra orala problem som blir en 

indirekt biverkning av strålbehandlingen. De indirekta biverkningarna är något som inte 

tas upp så mycket i artiklarna i resultatet, men som är viktiga att vara medveten om. 

Som de tar upp i Moore (2012) och Shenoys (2007) studier så är det av stor vikt att, som 

tandvårdpersonal, samverka med andra yrkesgrupper och gör det som går att göra för att 

lindra, och i den mån det går, förebygga biverkningarna, samt att stödja patienten under 

behandlingen.  

 

I Öhrns (2001) och Shenoys (2007) studier fann de även ett samband mellan 

strålningsdos och xerostomi. Detta är något som inte stämmer överens med de senare 

studierna av Kakoei et al. (2012) och Knöös (2010) där ingen koppling kunde påvisas 

mellan strålningsdos och biverkningar. Detta är dock något som behöver studeras 

närmare för att kunna dra några slutsatser gällande detta eventuella samband. 

Jham et al. (2006) har skrivit en reviewartikel gällande strålbehandlingens biverkningar 

relaterat till livskvalitet. De skriver om hur strålbehandling är associerat med flera 

biverkningar som exempelvis mukosit, xerostomi, smakförändringar, osteoradionekros, 

nekros i mjukvävnad. Studien visade att dessa biverkningar påverkade livskvaliteten 

mycket, precis som det har visat i flera artiklar från resultatet i denna studie (Elting et al. 

2008 ; Kakoei et al. 2012 ; Wan Leung et al. 2011 ; Jham et al. 2006). Jham et al. (2006) 

tar även upp vikten av att tandvårdspersonal är medveten om de biverkningar som 
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uppstår och hur de kan påverka livet för en individ med cancer i huvud-och 

halsregionen. 

I en annan svensk studie av Öhrn (2002) undersöktes hur personer upplever 

hälsorelaterad livskvalité bland orala cancerformer. I studien svarade 56 % att deras 

orala symtom hade en stor påverkan på deras livskvalité, 33 % svarade att de hade en 

liten påverkan och 11 % tyckte att de inte var någon påverkan alls. Vidare så upplevde 

61 % att dessa orala symtom hämmade dem i deras dagliga liv (Öhrn 2002). Detta var 

något som framkom i resultatet också i föreliggande studier (Keerweer et al.2011 ; 

Elting et al.2008). Dock i olika grader och detta kan bero på att i de olika studierna har 

aspekterna av begreppet livskvalitetvarierat, mätts vid olika tidpunkter under 

behandlingen och genom olika typer av mätmetoder. Sammantaget tyder denna och 

tidigare studier på att cancer i huvud-hals regionen påverkar människor vardag och 

livskvaliteten på ett negativ sätt (Wan Leung et al. 2011; Semple et al. 2008 ; Elting et 

al. 2008). I en studie av Röing et al. (2007)  gjordes intervjuer med patienter om hur 

livet påverkas före och efter behandling av cancer i huvud-hals regionen genom 

antingen kirurgi eller strålbehandling eller båda i kombination. Informanterna svarade 

att det kändes som om att fokus försvann från dem som personer och att de istället blev 

till en patient med cancer. Informanterna uttalade sig också om problem som att de hade 

ett stort hål i gommen, eller att halva tungan kanske saknades vilket då gjorde det svårt 

att tala och göra sig förstådd. De berättade även om ätsvårigheter vilket gjorde att det 

sociala umgänget blev lidande, då exempelvis middagsbesök valdes bort på grund av 

detta (Röing et al. 2007). Att livskvaliteten påverkas negativt av strålbehandling var 

något som de flesta studier visade. Det som är värt att tänka på är definitionen av 

begreppet livskvalitet och hur begreppet definierades i de olika studierna som ingick i 

resultatet. Avsnittet om livskvalitet har med detta i åtanke skrivits indelat i 

underrubrikerna social påverkan, psykisk påverkan och påverkan på munnen relaterat 

till livskvalitet för att göra det tydligare vilka aspekter av livskvalitet som studerats. 

 

Vidare vid beskrivning av strålbehandlingens påverkan på munnen och på livskvalitet är 

något som Semple et al. (2008) tog upp är att en del av patienterna inte såg 

biverkningarna som något stort problem i relation till att deras sjukdom gick att 

behandla. Även om de led av svårigheter med att äta så kunde de se optimistiskt på att 

de kunde äta överhuvudtaget.  Detta är delvis i kontrast till Röing et al. (2009) som fann 

att orala cancerformer hade en negativ effekt på en människas existentiella 

grundprinciper (behov av meningsfullhet och självförverkligande) och de vanliga 

mänskliga behoven som att äta, prata, svälja och känna smak. Det framkom dock i 

föreliggande studie att de psykiska och sociala dimensionerna av att äta påverkas 

negativt till följd av strålbehandling på grund av orala cancerformer (Ottosson et al. 

2012). Detta är intressant att sätta i relation till Johansson et al.(2011), Löfdahl et al. 

(2012) och Semple et al.(2008) artiklar som handlar om hur olika copingstrategier kan 

påverka hur mycket livskvaliteten påverkas samt hur väl man klarar av att hantera de 

biverkningar som uppstår. Om detta stämmer och om människors olika copingstrategier 

kan förbättra upplevelsen av biverkningar samt påverkan på livskvalitet, bör mer fokus 

och studier ägnas åt dessa delar av behandlingen, och inte endast på det medicinska. 
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I och med att vi får en äldre befolkning och i och med en högre medvetenhet kring den 

orala hälsan kan detta eventuellt leda till att fler patienter kan komma att diagnostiseras 

med huvud-halscancer i framtiden. Det är därför viktigt att personal som arbetar inom 

tandvården är medveten om vad detta innebär, hur behandlingen går till samt vilka 

biverkningar som kan uppstå (Tolentino 2011). En högre medvetenhet kring oral hälsa 

är en positiv trend som kan göra att fler upptäcker cancerdiagnosen i god tid, även om 

detta i stor utsträckning beror på typen och läget av tumören enligt Glenny et al. (2010). 

Detta ställer högre krav på tandvården och det som kan göras för att lindra de eventuella 

besvär som kan uppstå till följd av behandlingen.  

 

Som många av studierna visade i denna litteraturöversikt så är cancer i huvud- och 

halsregionen något som påverkar en människa på många sätt. Ofta förändras hela livet, 

för vissa under en period, och för andra under en längre tid och kanske hela livet ut. Det 

kan vara viktigt att, som tandhygienist, bära med sig att det inte bara är munnen som 

påverkas av sjukdomen och behandlingen, utan hela personens liv. Alla skattar den 

orala hälsan olika, och det är viktigt att utgå från den enskilde individen och hur denne 

påverkas.  

5.2 Metoddiskussion 
Examensarbetet har utförts som en litteraturstudie och grundats på vetenskapliga artiklar 

som sökts och granskats genom databaserna CINAHL och PubMed.  

Strålbehandling i huvud-halsregionen på grund av cancer är ett stort område och det 

finns mycket litteratur som inte blivit granskad då författarna begränsat sig till enbart 

två databaser och detta är en klar begränsning med arbetet då det kan ha funnits artiklar 

i andra databaser som hade kunnat användas i denna litteraturstudie. Det stora området 

bidrog även till att författarna begränsat sig att inte närmare studera strålningsdos 

relaterat till påverkan på munnen och livskvalitet. 

I urvalsprocessen har samtliga resultatsartiklar granskats enligt granskningsmallar som 

är inspirerade av Willman & Stoltz samt Forsberg & Wengström 2008 (bilaga 1) och de 

artiklar med en dålig kvalitetsgrad exkluderades från resultatet, vilket är en styrka med 

arbetet då enbart de artiklarna med relevant information och en bra kvalitetsgrad finns 

med. Något som författarna kanske borde ha gjort och är en svaghet i studien var att 

presentera resultatet för de kvalitativa och kvantitativa studierna var för sig i resultatet 

för att få en mer tydlig struktur och att de även kan underlätta för läsaren (Forsberg & 

Wengström 2013). Författarna är även medvetna om att begränsade kunskaper i 

engelska kan ha bidragit till att tolkningarna inte är optimala trots försök till riktiga 

tolkningar av litteraturen. En annan begränsning är att författarna delade upp sökorden 

mellan sig för att få urvalsprocessen att gå lite fortare då det var många artiklar att gå 

igenom. Vid granskning av abstrakt och artiklarna i fulltext så lästes dessa inte klart av 

författarna om de snabbt märke att dessa inte var relevanta till syftet. Detta kan ses som 

en begränsning då det finns en möjlighet att relevant information inte upptäcktes. Detta 

gjorde på grund av tidsbrist då författarna hade många artiklar att gå igenom. Styrkan 

gällande tolkningarna är att båda författarna granskat samtliga utvalda resultatsartiklar, 

vilket ger mer tillförlitliga tolkningar och ett mer trovärdigt resultat.  
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Denna studie visar att strålbehandling har en betydelse för den orala hälsan, vilket är 

viktigt att känna till, speciellt för personal inom tandvården. Då personalen kan få en 

större förståelse vad cancer i huvud-hals regionen kan innebära för en individ. 

I uppsatsen har det framkommit att fler män än kvinnor drabbas av cancer i huvud-

halsregionen. I och med detta så är det fler män som ingår i de studerade artiklarna. Det 

vore därför intressant med fler studier där könsskillnaderna beaktas och att eventuella 

skillnader mellan könen uppmärksammas. Även fler studier i intervjuform kan vara av 

nytta då en större förståelse för upplevelserna hos dessa individer framkommer.  

5.3 Slutsats 
Personer som strålbehandlats för cancer i huvud-och halsregionen upplever 

biverkningar såsom xerostomi, hyposalivation, dysfagi, påverkan på mukosan, 

smakförändringar, begränsad rörelseförmåga i bestrålade området och påverkan på ben 

och detta är ofta starkt förknippade med smärta. Livskvalitetenpåverkades socialt, 

psykiskt och fysiskt av strålbehandlingen hos de allra flesta.  
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8. Bilaga 2 
 

 

Tabell 2, databearbetning. 

Författare 

År 

Syfte Urval Design Resultat Kvalitetsgrad 

Baharvand 

et.al. 2013 
 

Att utvärdera 

smak tillståndet 
efter 

strålbehandling 

och påverkan på 

livskvalitén 

22 patienter 

blev 
intervjuade och 

undersökta före 

och 3 veckor 

efter 

behandling 

Beskriv-

ande 
kohort 

studie 

 

En signifikant förändring 

kunde ses hos alla 
patienter gällande 

smakupplevelsen, och 

den försvann helt hos 

72,2 % av deltagarna. 

God(83,3 %) 

 

Bragante 

et.al. 2011 

Att utvärdera 

effekten av 

mandibular 

rörelsen efter 

strålbehandling 

26 patienter 

följdes upp vid 

tre tillfällen, 

före 

strålbehandling

, vid den 14-17 

sessionen av 

behandling och 
efter avslutad 

behandling. 

Prospektiv 

kohort 

studie 

 

Visade en signifikant 

minskning av att öppna 

munnen utan smärta och 

maximalt öppnande av 

mun under 

strålbehandling 

God(83,3%) 

 

Chen, S-C. 

2012 

Att utforska 

livserfarenheter 

hos människor 

som blivit 

kirurgiskt 

behandlade 

13 deltagare 

med oral 

cancer 

Semi-

strukture-

rade 

intervjuer 

 

Livserfarenheter var 

relaterat till bland annat 

effekten av hotfulla 

symtom, oro för 

överlevand, begräsning 

av personliga relationer 

God(100 %) 

 

Elting et.al. 

2008 

Att genomför en 

studie för att få 

fram risken, 

allvarlighetsgrade

n och 
patientsrapportera

d utfall av 

strålningsinducera

d mukosit 

241 deltagare i 

studien, 36 

hoppade av vid 

strålbehandling

en. 

Kvantitativ Mukosit förekommer 

bland nästan alla som 

strålbehandlats för 

cancer i huvud-

halsregionen. Där även 
livskvalitén påverkades 

negativ och blev sämre. 

God(83,3 %) 

 

Johansson 

et.al. 2011 

Att undersöka 

relationen mellan 

mentala 

anpassningar till 

cancer och oro, 

depression och 

hälsorelaterad 

livskvalité 

95 patienter 

med cancer i 

struphuvudet 

deltog 

Prospektivl

ongitu-

dinell 

studie 

 

Studien påvisade att en 

utvärdering av mentala 

anpassningar bör göras 

när planering och 

rehabilitering sätts upp 

för dessa patienter. 

God(91,63 %) 
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Kakoei 

et.al. 2012 

Att bedöma 

allvarlighetsgrade

n av xerostomi hos 

patienter med 

cancer i huvud- 

och halsregionen 

efter 

strålbehandling 

samt hur de 

påverkar 

livskvalitén 

63 patienter 

deltog i studien 

som bestod av 

frågeformulär 

och även 

salivmätning 

Prospektivl

ongitu-

dinell 

studie 

 

En minskning av både 

saliv och xerostomi 

tillföljd av 

strålbehandlingen spelar 

en stor roll i att påverka 

livskvalitén mer negativt.   

Medel(74,97%) 

 

Keereweer 
et.al. 2011 

 

Att evaluera den 
akuta och den 

långsikta toxiska 

effekten och 

livskvalitén av 

strålbehandling 

och cellgifter 

Analyser 
gjorde på 73 

patienter 

Retro-
spektiv 

studie 

De mest akuta toxiska 
effekten visade sig vara 

dysfagi och mukosit 

God(83,3 %) 
 

Knöös et.al 

2010 

Att testa oral 

assesment guide 

för validitet och 

reliabiliteten för 

patienter som 

genomgår 

strålbehandling för 
cancer i huvud- 

och halsregionen 

36 patienter 

inkluderades 

där 

undersökningar 

av munhålan 

gjordes 

varannan dag 
och även en 

gång i veckan 

av en onkolog 

Prospektiv 

studie 

 

Alla patienter visade 

ändringar i munhålan 

och biverkningar redan 

första veckan av 

behandling 

God(100 %) 

 

Lin et.al. 

2008 

 

Att undersöka 

effekten av 

xerostomi och lågt 

salivflöde har på 

livskvalitén och 

bekräfta hur den 

taiwanesiska 

xerostomi 

frågeformuläret är 
för patienter med 

cancer i huvud- 

och halsregionen 

50 patienter 

inkluderades i 

denna studie 

Prospektivl

ongitu-

dinell 

studie 

 

Det visade sig att 

frågeformuläret var bra 

och de första i Taiwan 

som visade bra validitet 

och reliabilitet. Patienter 

med lågt salivflöde 

visade en mycket högre 

nivå av xerostomi. 

God(91,63 %) 

 

Löfdahl 

et.al 

2012 

Att studera och 

mäta livskvalitén 

hos personer som 

överlevt cancer 

där strålning mot 

den basala delen 

av hjärnan och 

hypofysen 

101 deltagare 

som alla varit 

cancerfria för 

en period 

mellan fyra och 

tio år 

Fall-

kontroll-

studie 

Studien visade att 

långvariga negativa 

konsekvenser 

förekommer gällande 

livskvalitén hos dessa 

patienter som fått en låg 

strålningsdos mot den 

basala delen av hjärnan 

och hypofysen 

God (83,33%) 
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Murphy 

et.al. 2009 

Att beräkna 

sjukvårdens 

tillgång och 

användning för 

patienter med 

cancer i huvud- 

och halsregionen 

och även hur 

mukosit påverkas 

av behandlingen 

75 patienter 

från 6 olika 

sjukhuscenter 

deltog 

Prospektiv, 

longitu-

dinellstudi

e 

Studien visade att 

mukosit relaterad smärta 

och funktion 

förekommer hos 97 % av 

de som ingick i studien. 

Detta är något som är 

kostsamt för sjukhusens 

resurser. Det behövs 

effektiva behandlingar 

för att göra något åt 

smärtan för dessa 
patienter 

Medel (75 %) 

 

Ottosson 

et.al. 2012 

Att beskriva hur 

erfarenheter av 

nutritionen och 

måltider ändras för 

patienter som 

strålbehandlats i 

huvud- och 

halsregionen 

13 deltagare 

som 

intervjuades 

Kvalitativ 

studiemed 

semi-

strukture-

radeintervj

uer 

Cancer i huvud-och 

halsregionen är en lång 

resa med problem som 

uppstår gällande den 

fysiska, psykiska och 

social aspekten av mat 

God (90 %) 

 

Peponi et 

al. 2011 

 

Att studera den 

objektiva och 

subjektiva 

långvariga 

påverkan på 
sväljfunktionen 

samt att relatera 

dysfagi till 

strålningsdos. 

82 patienter 

med 

skivepitelcance

r i huvud-

halsregionen. 

Retro-

sperspektiv 

studie 

Att bespara vävnaderna 

genom IMRT kan ha 

positiva effekter gällande 

sväljfunktionen. 

God (83,33 %) 

 

Semple et 

al. 2008 

 

Att undersökta 

livsstilsförändring

ar och utmaningar 

hos efter 

behandling av 

huvud-halscancer.  

10 patienter 

som genomgått 

behandling för 

huvud-

halscancer 6-

12 månader 

tidigare.  

Kvalitativ 

studie, 

semi-

strukture-

rade 

intervjuer 

De problem och 

utmaningar som uppstår 

efter behandling 

påverkar fysiskt, 

psykiskt och socialt och 

bör ses utifrån ett 

holistiskt perspektiv.  

God (90 %) 

 

Tayier et.al 

2011 

Att fastställa 

strålningstoxicitet 
hos personer med 

cancer i 

buccalamukosan 

och som behandlas 

med brachyterapi. 

133 personer 

med steg I och 
II cancer i 

buccalamukosa

n som 

behandlades 

med 

brachyterapi.  

Retro-

spektiv 
studie 

Biverkningarna till följd 

av behandlingen var 
begränsade till ett mindre 

område och ansågs som 

acceptabla. 

God (83,33 %) 

 

Wan 

Leung et 

al. 2011 

 

Att utvärdera hur 

man kan mäta 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

personer med 

huvud-halscancer 

som 
strålbehandlats. 

640 personer 

med cancer i 

huvud-

halsregionen 

med 

överlevnad > 2 

år och som 
strålbehandlats.  

Tvärsnitts-

studie 

Olika typer av 

strålbehandling visade 

skillnader i biverkningar 

och livskvalitet. Den 

tekniska utvecklingen av 

strålbehandling förbättra 

biverkningar och 
påverkan på livskvalitet. 

God (83,33 %) 

 

 

 

 

 


