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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Huvud- och halscancer är en ovanlig form av cancer och behandlingen för denna 
cancerform kan ge permanenta skador på vitala funktioner. Sjuksköterskor har uttryckt 
frustration över att känna sig otillräckliga för dessa patienters behov. Det har även 
rapporteras att patienter med denna sjukdom har låg livskvalité. Syfte: Beskriva patienters 
erfarenheter av att genomgå behandling av huvud- och/eller halscancer. Metod: En 
kvalitativ systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Att genomgå 
behandling av huvud- och halscancer skapade utmaningar för patienter. Många hade 
erfarenhet uv att tiden från att ha fått diagnosen till att behandlingen startades gick fort. 
Behandlingen skapade biverkningar som ledde till begränsningar, patienter skapade en ny 
identitet eftersom de inte kände igen sig själva på samma sätt som tidigare. Att patienter blev 
beroende av sjukvården medförde att de erfor sig utelämnade till andra och de fick förhålla 
sig till en ny livssituation. För att hantera den nya livssituationen skapade patienter strategier 
för att hantera sin situation. Slutsats: Behandlingen ger en mängd olika biverkningar som 
påverkar patienters vardag. Biverkningen påverkar patienter både fysiskt, psykiskt, socialt 
och existentiellt. Resultatet visade att mer kunskap behövs för att förbättra vården för 
patienter med huvud- och halscancer.  

 

Nyckelord: Litteraturstudie, malign tumör, patienters erfarenheter, sjuksköterskor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Cancer in the head and neck region is an unusual form of cancer. The 
treatment for this cancer can cause permanent damage to vital functions. Nurses' have 
expressed frustration about feeling insufficient to accommodate the patients' needs. Patients' 
with head and neck cancer are reported to have low quality of life. Aim Describe patients' 
experiences of undergoing treatment of cancer in the head and/or neck region. Method: A 
qualitative systematic literature review with descriptive approach of qualitative articles. 
Result: Undergoing treatment for cancer in the head and neck region created challenges for 
the patients'. Many patients' have had experienced that the time between the diagnose and 
treatment went fast. The treatment caused side effects that led to constraints in daily life and 
many created a new identity because they did not recognize themselves in the same way as 
before the diagnose. Patients became dependent to the medical care and made them omitted 
to others. They had to handle a new life situation, and to manage that, the patients created 
strategies.  

Conclusion: The treatment provided side effects that affected the everyday lives of the 
patients. The side effects impacted on patients both physically, psychologically, socially and 
existentially. More knowledge is needed in order to improve the health care for patients with 
head and neck cancer.  

 

Keywords: Literature study, malignant tumor, patient’s experiences, nurse’s  
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1 INLEDNING 
Ordet cancer är i folkmun ett negativt laddat ord. De flesta människor känner någon som fått 
diagnosen cancer eller har på ett eller annat sätt kommit i kontakt med sjukdomen. I rollen 
som sjuksköterska kommer möten med människor som befinner sig livskriser med hög 
sannolikhet äga rum, några av dessa kan komma att beröra patienter med huvud-och 
halscancer. Författarna till föreliggande examensarbete har tidigare träffat på patienter med 
andra former av cancer inom sjukhusverksamheten. Båda författarna har noterat att 
patienter med cancer är vanligt förekommande inom slutenvården, men har även privata 
erfarenheter av cancer, genom närstående som fått diagnosen. Vårda och stötta patienter 
som genomgår behandling av cancer kommer med sannolikhet att vara en del av den 
framtida professionen. Huvud- och halscancer är en ovanlig cancerform, således väcks en 
nyfikenhet och ett intresse för denna grupp av patienter och deras unika erfarenheter av att 
genomgå behandling av sjukdomen. Vid bemötandet av dessa patienter behöver 
sjuksköterskor besitta en förståelse för vad det innebär att genomgå behandlingen och vad 
som kan vara specifikt för just denna cancerdiagnos. Patienters egna erfarenheter kan ge en 
ökad kunskap som kan hjälpa sjuksköterskor i omvårdnad och behandling av dessa patienter. 

2 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras fakta gällande Head and Neck Cancer (HNC). HNC är en 
engelsk förkortning av head and neck cancer och enligt Karolinska institutet (2017) är 
översättningen på svenska huvud- och halscancer, den engelska förkortningen kommer 
användas i föreliggande examensarbete. Vidare följer en redogörelse för vilka 
behandlingsformer som finns och vad de kan resultera i. Tidigare forskning kommer  
presenteras gällande erfarenheter av att leva med en cancerdiagnos samt anhörigas 
perspektiv på hur patienter upplever det. Tidigare forskning kommer även beröra 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med denna sjukdom och andra 
cancerformer. Slutligen beskrivs det vårdteoretiska perspektivet som beslutats att användas i 
detta examensarbete. 

2.1 Huvud- och halscancer och dess behandlingsformer 

I Sverige representerar HNC endast 3 procent av alla primära maligna tumörer som 
diagnostiseras varje år, cirka 1300 personer insjuknar årligen och sjukdomen är vanligare 
bland män än bland kvinnor (Anniko, 2012). I världen över har det skett en ökning av denna 
sjukdom och det är högst incidens i högre åldrar. Globalt insjuknar cirka 600 000 personer 
varje år och cirka hälften av dessa avlider. Sydafrika, Frankrike, Brasilien, Indien och 
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Australien är de länder med högst incidens per år (Mehanna, Paleri, West & Nutting, 2010). 
Svensk MeSH definition av HNC är cancer eller mjukvävnadstumörer som uppstår i 
munhålan, svalget, slemhinnorna på läpparna, struphuvudet, matstrupen, näshålan, 
sköldkörteln, bisköldkörteln och spottkörtlarna. Även en viss typ av hudcancer på huvud, 
nacke och hals inkluderas (Karolinska institutet, 2017). De vanligaste riskfaktorerna för HNC 
som kan förebyggas är konsumtion av alkohol och användning av tobak som snus och 
cigaretter. Humant papillomvirus är också en riskfaktor för HNC som har ökat de tio senaste 
åren (Dwojak & Bhattacharyya, 2017). De symtom som kan uppstå är svåra att upptäcka och 
därför upptäcks de oftast i andra sammanhang. Det kan vara till exempel ett sår i svalget eller 
munnen, en knöl på halsen eller nacken, svårigheter att svälja eller att rösten blir hes. 
Behandlingsstrategierna är kirurgi, cytostatika och strålbehandling. Den vanligaste 
behandlingsformen är kirurgi (Anniko, 2012). Kirurgin för denna cancerform kan leda till att 
flera av människas livsviktiga funktioner blir permanent påverkade, det kan röra sig om 
kommunikation, matintag, sväljfunktion och andning. Kirurgin kan även leda till 
missbildning i ansiktet som kan ge ett permanent nytt utseende (Champerlain, Moore & 
Khuri 2004). Hagedoorn och Molleman (2006) rapporterar att 
ansiktsförändringar/vanställdhet och förlust av eller förändringar av vitala funktioner är alla 
relativt vanliga biverkningar till HNC:s sjukdomsförlopp och/eller dess behandling. 

Varje del av människokroppen har både en bokstavlig och symbolisk funktion. Ansiktet är 
unikt på så sätt att det är en presentation av sig själv till världen, det är även ett medel för att 
uttrycka inre känslor. Varje del av ansiktet kan inte bara förmedla ett uttryck utan besitter 
även en viktig funktion. Med hjälp av ansiktet kommuniceras idéer, känslor, uppfattningar, 
självreflektion och medvetenhet. Allt detta återspeglar ett självkoncept och en självkänsla. 
Ansiktet är även förknippat till det vi människor är, vår familj och vår bakgrund (Callahan, 
2004). 

2.1.1 Att som patient leva med en cancerdiagnos  
När ett cancerbesked tas emot kan personen uppleva att den värld personen levt tidigare inte 
längre är densamma. När en människas livsvärld vänds upp och ned kan det ge en upplevelse 
av att vara på tröskeln till ett nytt stadie i livet. Det kan kännas som att ens identitet blir 
splittrad. Det beskrivs som en känsla av att inte vara helt färdig för att lämna sitt gamla jag 
bakom sig. När en person slits mellan identiteter kan känslor som identitetslöshet, förvirring 
och maktlöshet uppstå. Det beskrivs som en upplevelse av existentiellensamhet som kan leda 
till att personen tvingas att anpassa sig till sin nuvarande situation. Denna anpassning kan 
leda till en personlig utveckling och förändring (Hvidt, 2017). Patienter som lever med en 
cancerdiagnos har betonat betydelsen av att leva ett så normalt liv som möjligt. Vad ett 
normalt liv innebär skiljer sig, för vissa innebär ett normalt liv att återgå till gamla rutiner 
och prioriteringar för att kunna fortsätta det vardagliga livet som tidigare. För andra innebär 
ett normalt liv att skapa någonting nytt gentemot att återgå till någonting välbekant. 
Patienter med cancer har även betonat att deras tidigare identitet kolliderat med det faktum 
att de nu är personer med cancer. Denna identitetskollision har inte enbart beskrivits som 
negativt. Patienter menar att sjukdomen gjort dem mer motståndskraftiga och reflekterande 
(Parker m.fl., 2016). 
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Ett positivt synsätt och förhållningssätt till livet och till sin nuvarande situation kan ha en 
essentiell betydelse för det psykiska välmåendet för patienter som lever med en 
cancerdiagnos. Något som har visats ha stor betydelse är att inte behöva vara ensam med sitt 
lidande efter att ha fått en livshotande diagnos. Stöd och kärlek av familj och närstående har 
visats varit gynnsamt. Det har även påvisats att patienter värdesätter sin existentiella tro 
genom att förlita sig på den (Carrion, Nedjat-Haiem, Macip-Billbe & Black, 2017). De 
patienter med en tro på Gud använder religionen som en strategi för att hantera sin situation. 
Cancern har inverkan på känslorna och patienter beskriver upplevelser av ångest, sårbarhet, 
rädsla, ensamhet och rädsla för framtiden vid något eller flera tillfällen under sin cancerresa. 
Möjligheten att hitta någon att dela sin upplevelse med som går igenom liknande situation 
menar patienter möjligtvis kan vara till hjälp vid bearbetningen i behandlingen (Mishra, 
Rishel Brakey, Kano, Nedjat-Haiem & Sussman, 2018). Behandlingen av cancer har patienter 
upplevt påverkat deras vardagliga välmående på ett negativt sätt. Patienter som lever med en 
cancerdiagnos beskriver hur deras välbefinnande och njutning av det vardagliga livet 
påverkats av behandlingsrelaterade symtom och nedsatt autonomi. Symtom som är 
relaterade till behandlingen är bland annat utmattning, illamående och dålig aptit. 
Upplevelsen av välbefinnande varierar från dag till dag. Många fokuserar på att ta varje dag 
som den kommer, en dag i taget. Patienter har även upplevt att intima relationer förändrats i 
och med cancerdiagnosen, både negativa och positiva aspekter (Aldaz, Treharne, Knight, 
Conner, & Perez, 2018).  

Det finns kvantitativ forskning som jämfört patienters upplevelser av ångest mellan patienter 
med olika typer av cancerdiagnoser. Det har då påvisats att HNC patienter är en av de 
cancerformerna som visat hög ångest i jämfört med många andra cancerformer (Carlson 
m.fl., 2004). Det finns även kvantitativ forskning som jämfört graden av livskvalité mellan 
personer med olika typer av cancerdiagnoser. Den forskningen har visat att livskvalitén hos 
patienter med HNC är bland den lägre jämfört med många andra patienter med cancer under 
behandlingstiden (Grønvold, Pedersen, Jensen, Faber & Johnsen, 2006). Patienter som lever 
med en cancerdiagnos beskriver en tillit och förtroende för sjukvården, de värdesätter stödet 
de får av sjuksköterskor (Aldaz m.fl.,2018). 

2.1.2 Cancer ur ett sjuksköterske- och anhörigperspektiv 
I en studie skriven av Dunniece och Slevi (2000) berättar sjuksköterskor om sina 
erfarenheter av att vårda patienter som nyligen blivit diagnostiserade med olika typer av 
cancer. Det råder konsensus om att det är viktigt som sjuksköterska att vara närvarande när 
patienter tar emot sina besked och att finnas där under den närmaste tiden. Många 
sjuksköterskor upplever däremot ilska, frustration och ledsamhet i detta skede därför att de 
upplever att de inte kan hjälpa patienter. De menar att de är rädda att säga fel saker och 
känner att det är svårt att kommunicera med patienter, som medfört en känsla av 
uppgivenhet och nedstämdhet. De uppger att dessa känslor tas med hem efter jobbet. 
Emellertid uppger flera sjuksköterskor att det blir lättare att hantera eftersom erfarenheterna 
utvecklas samt att utveckling av olika strategier sker. Strategierna skapas för att lättare 
kunna handskas med dessa känslor. Balfe m.fl., (2016) redogör att många sjuksköterskor 
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som jobbar med HNC patienter upplever det mentalt plågsamt att se dessa patienters fysiska, 
psykiska, känslomässiga och existentiella smärta. Sjuksköterskor kan känna sig maktlösa att 
lindra lidande i dessa situationer. Detta menar de ligger bakom en känsla av bedrövelse 
därför de upplever en brist på förståelse för sjukdomen. Rumsey, Clarke, White, Wyn-
Williams och Garlick (2004) beskriver att sjuksköterskor upplever sig oförmögna att 
handskas med patienters specifika problem som är orsakade av ett förändrat utseende, de 
menar att anledningen till det är på grund av tidsbrist och kunskapsbrist inom området.  

Det finns anhöriga till HNC- patienter som genomgår strålbehandling som upplever att deras 
närstående saknar tillräcklig information, kunskap och stöd från hälso- och sjukvården när 
de befinner sig på sjukhus. Dessa anhöriga menar att deras närstående har ett stort behov av 
stöd från hälso-och sjukvården under denna period men att ha stöttande vänner och familj 
anses också vara betydelsefullt. Anhöriga menar även att det är svårt och utmanande för sina 
närstående att hantera smärtan de har relaterat till sjukdomen. Smärtan som deras 
närstående lider av är både fysisk, psykisk och social. Den fysiska smärtan för de närstående 
antydde de anhöriga var främst associerat med ätproblem (Schaller, Liedberg & Larsson, 
2014).  

2.2 Sjuksköterskors ansvar 
Sjuksköterskor har en skyldighet att följa Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Målet med 
lagen är att tillgodose en sjukvård på lika villkor för hela landets befolkning och att tillgodose 
en god hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskor har som skyldighet att ge patienter en 
personanpassad vård. Denna vård skall bedrivas med respekt för alla människors lika värde 
och visa hänsyn för den enskilda människans värdighet. Sjukvården skall även arbeta för att 
förebygga ohälsa. Lagen syftar även till att vården har en skyldighet att tillfredsställa 
patienters behov av kontinuitet, säkerhet och trygghet samt att främja goda kontakter mellan 
patient och hälso- och sjukvårdspersonal. För att patienter skall ha möjlighet att uppnå 
trygghet behöver samspelet mellan sjuksköterskor och patienter fungera. Detta innebär en 
god kommunikation. Kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor är en 
mellanmänsklig utmaning och för att kommunikationen ska bli lyckad behöver det finnas en 
ömsesidig förståelse mellan de som kommunicerar. En utmaning för sjuksköterskor gällande 
kommunikationen kan därför vara att försöka få patienter att förstå dem. Uppnås inte 
förståelse i kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter kan ett lidande uppkomna 
för patienter (Hydén, 2004). 

 
Enligt Svensk sjuksköterskeförenings (2017)  Kompetensbeskrivning för legitimerade 
sjuksköterskor bör sjuksköterskor stötta patienter i förberedelsen inför en stor 
livsförändring. Sjuksköterskor bör se till att patienter får utrymme och stöd i att hantera 
dessa förändringar. Sjuksköterskor bör i vårdande relationer med patienter och närstående 
skapa förutsättningar för beslutsfattande och inkludera patienter vid skapande av mål och 
uppföljning. Enligt Svensk sjuksköterskeförenings (2014) etiska kod är sjuksköterskor 
skyldiga i sin professionella hållning uppvisa respektfullhet, medkänsla, lyhördhet, integritet 
och trovärdighet i vården. 
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2.3 Vårdteoretiskt perspektiv 
Det vårdteoretiska perspektivet i föreliggande examensarbete utgår från Erikssons (2014; 
2018) teorier om lidande och hälsa. Erikssons (2014; 2018) teori om lidande och hälsa har 
valts som vårdteoretiskt perspektiv eftersom examensarbetet utgår från patientperspektiv 
där lidande och hälsa utgör individuella upplevelser. Vårdteoretiska perspektivet har även 
valts eftersom sjukdom kan innebära ett lidande men samtidigt finns det en strävan efter ett 
lindrat lidande och upplevelse av hälsa. Erikssons (2014; 2018) teoretiska perspektiv är även 
passande utifrån att teorin är mångdimensionell och beskriver lidande och hälsa på olika 
nivåer.  

2.3.1 Lidande  
Eriksson (2014) menar att en lidande människa inte är tillfreds med situationen människan 
befinner sig i, utan önskar att befinna sig i en annan situation. När en människa lider slits 
människan mellan det som människan önskar sig vara och mellan det som upplevs som gott 
och ont samt att människan slits mellan vad som anses som skam och värdighet. För 
människan som lider är lidandet en påtaglig verklighet. Lidande är kopplat till människors 
rädslor, ångestkänslor och sorg. Eriksson förklarar även att ett lidande kan vara både 
kroppsligt och själsligt och inget lidande är likt ett annat. Lidande delas upp i tre olika 
former, dessa benämns som sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande 
är ett lidande orsakat av sjukdom och är mer kroppsligt lidande än själsligt. Ett 
sjukdomslidande kan uppstå när en människa har förlorat hälsan och kan uppvisas som 
exempelvis skuld eller skam. Vid sjukdom kan den del av kroppen som drabbats få 
huvudfokus från både patient och sjuksköterska, exempelvis smärta. Om en människa då 
lider av smärta från sjukdomen, är smärtan ett sjukdomslidande. Livslidande är ett lidande 
där en människa lider på grund av oförståelse för sin livssituation, livet i sig är ett lidande. 
Ett livslidande kan exempelvis uppkomma när en människa drabbas av sjukdom, en mindre 
förlust sker, eller när ett lidande inte blir lindrat. Livslidande finns hos människor i olika 
perioder i livet och omger allt som har med människans liv att göra. Vårdlidande är den typ 
av lidande som sjuksköterskor ansvarar för att förebygga och behandla, ett lidande som bör 
motarbetas. Det kan handla om maktpositioner inom vården, kränkningar eller vanmakt i 
vårdrelationen. Vårdlidande kan även uppstå som missförstånd i kommunikation. Orsaken 
till uppkomsten av vårdlidande kan vara okunskapen om lidande hos aktuella patienter samt 
att det kan råda brist på reflektion från sjuksköterskor, vilket kan leda till ett lidande som 
skulle kunna undvikits. Vårdlidande kan även skapas genom negativa attityder hos 
sjuksköterskor.  

2.3.2 Hälsa 
Vidare beskriver Eriksson (2018) att lidande är kopplat till hälsa. Hälsa beskrivs som 
sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet beskrivs som den psykiska dimensionen av 
hälsa och friskhet beskrivs som den fysiska dimensionen av hälsa. Dessa två begrepp är 
objektiva tecken på hälsa medan välbefinnande beskrivs som en subjektiv känsla. 
Välbefinnande kan därför inte mätas och är unikt för varje individ. Detta betyder att en 
människa kan uppleva både hälsa och lidande samtidigt, den ena utesluter inte den andra. 
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Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom och omfattar en helighet och helhet. Hälsa är en 
process som är dynamisk och aldrig statisk. Denna process innehåller tre nivåer, ha, vara och 
varda. Nivån att ha hälsa innebär att vara på flykt och se bort från objektiva tecken på ohälsa. 
När människan befinner sig i denna nivå kan det utåt se ut som att vara driven och upptagen, 
fast människan i själva verket lever i förnekelse för objektiva tecken på ohälsa. 
Nästkommande nivå som en människa kan befinna sig i benämns som att vara i hälsa. Det 
innebär att människan mött sin sanning, hälsan som den är. I det steget stannar människan 
upp, sätter ramar kring sin hälsa och vågar vara kvar. I sista nivån av hälsa har människan 
försonats och känner en helhet, detta steg benämns som att varda i hälsa. Människan har fått 
upprättelse och fått tillkomst av någonting nytt. 

2.4 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att patienter med cancer värderar möjligheten högt att leva ett så 
normalt liv som möjligt. Behandlingen av HNC kan innebära att flera livsviktiga funktioner 
kan bli permanent påverkade, bland annat svälj- och talfunktion samt andningen. 
Behandlingen kan även innebära vanställdhet då missbildning i ansiktet är en vanlig 
biverkan. När en människa diagnostiseras med en sjukdom kan det innebära ett lidande, men 
också en strävan efter ett lindrat lidande och en upplevelse av hälsa. Tidigare forskning har 
visat att HNC patienter har påtagligt lägre livskvalité under behandlingen gentemot patienter 
med annan cancerdiagnos. Det har även visats från tidigare forskning att sjuksköterskor kan 
uppleva en brist på kunskap för denna sjukdom samt bristande kunskap gällande patienters 
problem relaterat till ett annorlunda utseende än tidigare. Kunskapsbristen kring 
utseenderelaterade problem har medfört att sjuksköterskor kan uppleva en känsla av 
maktlöshet vid vårdandet av dessa patienter. Maktlösheten kan även höra ihop med en brist 
på förståelse som även det grundar sig i okunskap om HNC. Detta kan därmed tyda på att det 
finns en kunskapslucka angående hur sjuksköterskor kan stötta och bemöta dessa patienter. 
Genom att ta del av patienters egna erfarenheter om att behandlas för HNC kan 
sjuksköterskors kunskap om denna patientgrupp öka. Genom en ökad kunskap och trygghet 
hos sjuksköterskor kan även vården kvalitetssäkras samt motverka eventuellt lidande och 
främja hälsa. 

3 Syfte 
Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av att genomgå behandling av huvud- och/eller 
halscancer.  
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4 Metod 
En systematisk litteraturstudie användes i detta examensarbete på grund av viljan att skapa 
en ökad förståelse för dessa patienters erfarenheter, under deras behandlingstid med 
diagnosen HNC. Eftersom syftet med examensarbetet var att beskriva erfarenheter hos 
patienter lämpade sig denna metod då denna kunde ge en beskrivning av olika levda 
fenomen av erfarenheter hos patienter (Friberg, 2012). Enligt Evans (2002) är en systematisk 
litteraturstudie användbar när målet är att identifiera, sammanfatta och värdera den redan 
tillgängliga bedrivna forskningen inom området. Genom den anpassade metoden har den 
därför blivit en del av evidensbaserad forskning inom vårdvetenskap. 

 
Enligt Evans (2002) finns det två strategier vid analys av kvalitativa artiklar; tolkande syntes 
och beskrivande syntes. I detta examensarbete är metoden en systematisk litteraturstudie 
med beskrivande syntes. Det betyder att resultat från artiklar har analyserats för att få fram 
en summering om innehåll med minimal omtolkning, i hopp om att nya slutsatser ska 
skapas. Med en annan benämning förekommer analysen genom “förstoringsglas” av data via 
en beskrivande sammanfattning av handlingen i artiklarna. De tidigare resultaten av 
artiklarna blir därför ett nytt resultat vilket leder till en ökad abstraktionsnivå. Evans (2002) 
utgår ifrån fyra olika steg. De fyra stegen är insamling av data utifrån inklusionskriterier, 
identifiering av nyckelfynd, skapande av teman och subteman och beskrivningar av funna 
fenomenen. 

4.1 Datainsamling och urval 
Vid första steget sker insamling av data, det startar med att bestämma vilka sökord som ska 
användas. Vid sökningen bestäms även urvalskriterier, inklusionskriterier och 
exklusionskriterier för att hitta de mest lämpade artiklarna (Evans, 2002). Vid de första 
sökningarna är det gynnsamt att analysera samtliga sökträffar för att på bästa sätt dra nytta 
av informationen som ges och nå relevanta sökträffar. I den första fasen är det fokus på att 
erhålla bra sökträffar och läsa titlarna, dessa kan bilda en uppfattning om vilka artiklar som 
kan sållas bort och vilka som kan vara intressanta för att granskas noggrannare (Östlund, 
2012). Detta tillvägagångssätt användes i detta examensarbete och ansågs vara effektivt för 
att nå de slutgiltiga kombinationerna av ord som resulterade i lämpliga sökträffar. 
Sökningarna utfördes i databaserna CINAHL+ och Medline. De sökord som användes var 
MeSH-termer, dessa var; Head and neck neoplasm*”, "patient attitude",” treatment”, 
”coping”, head and neck cancer and/or oral cancer, during treatment, qualitative study" 
and/or "qualitative research", se Bilaga B. Dessa sökord användes i olika kombinationer för 
att hitta de artiklar som var bäst lämpade utifrån syftet och för att få ett rimligt nummer i 
antal sökträffar. Högst femtio sökträffar var inriktningen vid sökningarna.  

I sökningsprocessen var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara granskade enligt Peer 
Reviewed, handla om primära tumörer i huvud- och halsregionen, ha kvalitativ ansats och 
vara skrivna på engelska. Artiklarna skulle även bestå av patienters egna erfarenheter och 
vara publicerade mellan 2010 och 2018, för att således få fram så aktuella resultat som 
möjligt. Ytterligare ett inklusionskriterie var att artiklarnas resultatdel berörde erfarenheter 
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från patienters behandlingstid. Av de artiklar som påträffades inkluderas artiklar från olika 
länder för att få en bred översikt över problemområdet. Exklusionskriterier var artiklar som 
handlade om barn då examensarbetets målgrupp var vuxna över 18 år. De artiklar som 
endast forskade kring erfarenheter efter behandling exkluderas då dessa inte är lämpade till 
examensarbetets syfte. Artiklar som berörde specialistsjuksköterskor och läkare 
exkluderades. När samma träffar återkom i sökningarna bedömdes att samtliga relevanta 
artiklar för examensarbetet var lokaliserade. Ytterligare en artikel hittades via manuell 
sökning, se Bilaga B. Den artikeln uppfyllde inte kravet att vara publicerad senast 2010 men 
utifrån innehållet beslutades den vara relevant för problemområdet, artikeln var publicerad 
2008. Artikeln inkluderas även för att den var återkommande i flera av de utvalda artiklarnas 
referenslistor. Enligt Östlundh (2012) är manuell sökning ett tillvägagångssätt som tar 
tillvara på information som är intressant i andra artiklar, detta görs genom att kolla i andra 
artiklars referenslistor för att hitta relevanta artiklar. Totalt lästes 26 stycken artiklar och det 
kompletta urvalet blev 10 stycken artiklar. Allt insamlat material för detta examensarbete är 
kvalitetsgranskat enligt Friberg (2012) för kvalitativ data. De frågor vi granskade återfinns i 
Bilaga C. Artiklar inkluderades som hade >9 poäng och ansågs vara av hög kvalitet. För att de 
uppfyllde mer än hälften av kraven samt att frågorna 1,2,8,9,12 och 13 fanns med. Efter 
granskning av samtliga artiklar exkluderades två artiklar som inte uppfyllde kraven för hög 
kvalité, en artikel hade <9 poäng och den andra saknade två av de frågor som bedömts som 
viktiga för kvalitetsgranskningen. 

4.2 Genomförande och analys 
När alla artiklar valts ut startade nästa steg; identifiera nyckelfynd. I detta steg ska texterna 
bli mer välbekanta genom att läsas flera gånger för att få en helhetsbild av artiklarna. Vid 
denna upprepning kan viktiga detaljer i resultaten särskiljas. Det mest essentiella i artiklarna 
som också är kopplat till examensarbetes syfte ska sedan dokumenteras och benämnas som 
nyckelfynd (Evans, 2002). Det utvalda materialet lästes om flertalet gånger vardera på skilda 
håll för att få en förståelse av artiklarnas sammanhang och innehåll. Artiklarna valdes att 
läsas på olika håll med motivet att bilda individuella helhetsbilder, inte missa viktiga detaljer 
och för att inte påverka varandra i denna process. Efter att artiklarna bekantandes 
identifierades även nyckelfynd på varsitt håll. Alla nyckelfynd kodades med ett nummer som 
matchade med sin ursprungsartikel. Detta utfördes med motiv att underlätta analysarbetet i 
senare skede. För att gå vidare i processen diskuterades och jämfördes de identifierade 
nyckelfynden tillsammans. Vid jämförelsen av funna nyckelfynd rådde konsensus om 
majoriteten av funna nyckelfynd men det fanns några som skilde sig. Efter noggrann 
förklaring kring tankegångar gällande nyckelfynden kunde ett gemensamt beslut fattas 
gällande vilka nyckelfynd som skulle inkluderas. Några få nyckelfynd exkluderas då båda 
parter var eniga om att dessa inte var relevanta för examensarbetets syfte. En jämförelse 
gjordes även angående förståelsen för artiklarnas sammanhang.  

När nyckelfynd är etablerade kartläggs likheter och skillnader. Dessa bildar teman och 
subteman. För att få en djupare förståelse av fenomenet dokumenteras dessa likheter och 
skillnader i en ordning så att gemensamheter länkas till en helhet (Evans, 2002). I detta steg 
sorterades nyckelfynden ut efter gemensamma nämnare. Dessa gemensamheter formade 
grupperingar som sedan jämfördes med varandra. Från början skapades åtta subteman och 
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fyra teman. Men det ansågs av båda parter vara för mycket och texten med nyckelfynden 
abstraherades återigen. Ny identifiering skapade fyra grupperingar som formades och 
benämndes som subteman. Dessa beskriver noggrant fenomenet och nästa steg blev därför 
att försöka abstrahera grupperingarna till större övergripande teman, två huvudteman blev 
utfallet. Nästa skede innebar en återgång till ursprungsmaterialet för att sedan utföra 
ytterligare en granskning av dem. I denna granskning var det ett nytt fokus från tidigare. 
Fokus var att jämföra våra funna subteman och teman med resultaten i artiklarna så att dem 
faktiskt stämde överens med artiklarna. Detta gjordes för att säkerhetsställa att ingenting 
blivit förvrängt under analysarbetet gång. De teman som hade identifierats bedömdes efter 
denna analys fortfarande korrekta. De var beskrivande och inte tolkande, därför behölls dem. 
Exempel på hur nyckelfynd tagits ut och utvecklats kan ses i tabell 1. 

Tabell 1. Nyckelfynd, Subteman och teman 

Nyckelfynd Subtema Tema 

Expressed a strong sense of 
vulnerability in hospital 
(Parker m.fl.,2014). 

Att bli utlämnad till andra Patienters erfarenheter av 
att förhålla sig till en ny 
livssituation 

Patients mentioned both 
positive and negative 
encounters with health care 
and how this affected them 
(Reid, Swift & Mehanna, 
2017). 

 

Humor in combination with 
positive thoughts and 
feelings help them to 
socialize, irrespective of 
their changed appearance 
(Björklund, Sarvimäki & 
Berg, 2008). 

Utveckling av strategier för 
att hantera situationen  

 

The use of imagination 
provided an escape from a 
situation, which was 
otherwise impossible to 
escape from (Andersen & 
Jarden, 2012). 

 

 

Vidare ska fenomenet som funnits beskrivas. Dessa beskrivs utifrån utformade teman och 
dess nyckelfynd. Syntesens resultat skrivs i löpande text med angivna subteman som 
rubriker. Detta ger en djupare förståelse av fenomenet. Citat från artiklarnas resultat kan 
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även finnas med i beskrivningen för att visa att resultatet har källhänvisningar till 
ursprungstexten (Evans, 2002). I detta slutgiltiga steg dokumenterades syntesen ned under 
varje temarubrik. Fenomen framkommer genom teman och subteman som tidigare 
framkommit och beskrivits i text. En kort inledning om varje temas innebörd skrevs under 
respektive temarubrik. Därefter beskrevs alla subteman grundligt och berikades med citat 
från examensarbetets ursprungsartiklar för att få en djupare förståelse av patienters unika 
erfarenheter. När syntes av fenomenet beskrevs användes alltid källhänvisning till 
ursprungsartiklar och genom analysprocessens alla steg har syftet alltid funnits närvarande 
för att behålla relevant fokus. Fenomen framkommer genom teman och subteman som 
tidigare framkommit och beskrivits i text. 

4.3 Etiska överväganden 

Vid skapandet av ett vetenskapligt arbete finns en etisk dimension genom hela 
genomförandet. Tre etiska principer finns som vägledning och hjälp när etiska problem 
uppkommer. Dessa är autonomiprincipen som innebär att människor har egen rätt att 
besluta och bestämma över sina egna val och fatta egna beslut, informerat samtycke. Göra-
gott-principen syftar till människors välbefinnande som innebär att minimerar risker och 
väger risk mot nytta. Rättviseprincipen är sista principen och beskriver hur för- och 
nackdelar skall fördelas för att skydda sårbara grupper och likvärdig behandling. På 
högskolenivå när ett vetenskapligt arbete skrivs krävs det att en del principer följs som 
exempelvis en etisk motivering av examensarbete, riskanalys och informerat samtycke 
(Sandman och Kjellström, 2013). Enligt CODEX (2017) har en god forskningsetik betydelse 
för att forskningen ska få tillit och vara pålitlig. Finns oredligheter som plagiering, 
förfalskning eller förvrängning av material med i det vetenskapliga resultatet minskas 
förtroendet. Eftersom föreliggande examensarbete är en systematisk litteraturstudie på redan 
bearbetat material så har de etiska principerna redan behandlats i original artiklarna. Det är 
redan etiskt bearbetade. Det var väsentligt att inte vara selektiva när vi valde material till 
examensarbetet. Ett öppet och kritiskt förhållningssätt har använts vid urval och bearbetning 
av materialet.  

5 Resultat  
Det framkom två teman efter analysarbetet och dessa teman valdes att benämnas som: 
Patienters erfarenheter av att livet blir förändrat och patienters erfarenheter av att förhålla 
sig till en ny livssituation. Dessa grundar sig i patienters erfarenheter av att genomgå 
behandlingen av huvud- och halscancer. Ur dessa teman urskildes totalt fyra subteman. 
Teman och subteman presenteras i tabell 2 . Varje subtema presenteras under enskilda 
rubriker och förtydligas med citat från artiklarna. 
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Tabell 2. Teman och Subteman 

Teman Subteman 

Patienters erfarenheter av att livet blir 
förändrat  

Att vara oförberedd på starka 
reaktioner 
Att erfara kroppsliga 
begränsningar 

Patienters erfarenheter av att förhålla sig till 
en ny livssituation  

Att bli utlämnad till andra 

Utveckling av strategier för att 
hantera situationen 

 

5.1 Patienters erfarenheter av att livet blir förändrat 
Att få diagnosen HNC och att genomgå behandling av den sjukdomen bidrog till att livet 
förändrades. Behandlingen skapade både utmaningar och begränsningar, enligt patienter. 
Patienter som hade erfarenhet av behandlingen ansåg att tiden mellan diagnostillfället och 
insättning av behandling var en väldigt snabb process. 

5.1.1 Att vara oförberedd på starka reaktioner 
Patienterna som hade erfarenhet av behandlingen ansåg att tiden mellan diagnostillfället och 
insättning av behandling var en väldigt snabb process. Detta gjorde att de inte hann 
förbereda sig inför behandlingen och de olika bieffekterna av behandlingen. (Jiang, Zhao, 
Jansson, Chen & Mårtensson, 2018; Molassiotis & Rogers, 2012). Patienter erfor att 
behandlingen varit obehaglig och innebar rädsla och panik (Andersen & Jarden, 2012; 
Björklund, Sarvimäki & Berg, 2010; Jiang m.fl., 2018; Molassiotis & Rogers, 2012; Threader 
& McCormack, 2016). Det fanns patienter som konsekvens av behandling fått en trakeostomi. 
Hanteringen av trakeostomin var associerat med panik och skräck eftersom de inte hade 
kunnat andas, detta menade patienter skapat trauman (Threader & McCormack, 2016). 
Patienter beskrev att nya utmaningar ständigt uppkom under behandlingsperioden som de 
inte alltid varit förberedda på (Molassiotis & Rogers, 2012; Threader & McCormack, 2016). 
Strålbehandling med mask var ett sådant moment, det beskrevs som ett negativt moment 
som varit ångestladdat och panikframkallande (Moltassiotis & Rogers, 2012.) Momentet 
hade även gjort att de erfarit klaustrofobi (Andersen & Jarden, 2012). Patienter beskrev 
denna strålbehandling som obekväm med anledning av att den bland annat inbegrep att ligga 
fixerad på en hård säng, iklädda en mask över ansikte, hals och nacke (Andersen & Jarden, 
2012). Masken var även konstruerad så att de inte kunde se eller tala med de omgivande 
personerna (Molassiotis & Rogers, 2012).  

 

Behandlingen i sig menade patienter skapat ovisshet om vad som var nästa steg. Att inte veta 
vad som kommer hända var något som kunde oroa patienter och gjorde dem sårbara 
(Molassiotis & Rogers, 2012; Schaller, Larsson, Lindblad & Liedberg, 2015; Threader & 
McCormack, 2016). Bland de patienter som genomgått behandling där strålbehandling 
och/eller kirurgi varit tillvägagångssätten, var ett förändrat utseende i ansiktet en nämnd 
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efterföljd. Detta menade patienter varit utmanande för dem samt att det inte var en efterföljd 
som de varit förberedda på (Chen, 2012; Parker. m.fl., 2014; Reid, Swift & Mehanna, 2017; 
Schaller m.fl., 2015). Det förändrade utseendet hade bidragit till att den sociala kontakten 
blivit svår eftersom de skämts av sitt utseende (Chen, 2012). Patienter menade även att det 
förändrade utseendet medfört att de känt sig som fångar i sina egna kroppar och med den 
anledningen hade sociala interaktioner och sammanhang frambringat ett obehag (Björklund, 
Sarvimäki & Berg, 2010). Samtidigt som patienter skämdes över sina utseenden, beskrev de 
även att de inte längre kände igen sig själva. Deras tidigare jag hade blivit oigenkännligt, det 
var en direkt påföljd av att deras utseende förändrats av behandlingen (Chen, 2012; Threader 
& McCormack, 2016). En patient beskrev det på följande sätt: 

  

The first time I looked in the mirror after the surgery. I was frightened by my own appearance. 
When the doctor told me that I could get out of my bed, I dared not go out but only walked in 
my yard. I was worried that if I went out, other would be frightened by me (Chen, 2012, s. 
101). 

  
 

Patienter som tidigare haft rökning-eller alkoholvanor misstänkte att deras vanor varit 
bidragande till sjukdomen, vilket hade bidragit till att de varit ångerfyllda och förlägna för 
hur de tidigare levt sina liv (Threader & McCormack, 2016). Patienter beskrev även att de 
varit bördor gentemot sina familjemedlemmar och andra anhöriga, eftersom de varit i behov 
av mycket stöd (Molassiotis & Rogers, 2012). Patienter beskrev även att de erfarit ständiga 
känslostormar som påverkat dem i deras vardag (Chen, 2012; Molassiotis & Rogers, 2012; 
Schaller m.fl., 2015). De skiftande känslostormarna beskrevs som att befinna sig i en kamp 
mellan självmedlidande, maktlöshet och rädsla för döden (Molassiotis & Rogers, 2012). 

 

5.1.2      Att erfara kroppsliga begränsningar 
Smärta erfor patienter varit ett besvärligt symtom som ansågs påverkat det sociala livet. 
Patienter beskrev att smärta ofta var lokaliserat kring ansiktet, munhålan och i strupen 
(Björklund m.fl., 2010; Chen, 2012; Parker m.fl., 2014; Reid m.fl., 2017; Schaller m.fl., 2015). 
Enligt patienter kunde smärtan uppkomma vid sväljning och i samband med strålbehandling 
(Chen, 2012; Schaller m.fl., 2015). Det fanns även de som hade erfarenheter av att smärta 
uppkom spontant (Chen, 2012; Parker m.fl., 2014). Det fanns patienter som menade att 
konsumtion av mat hade i överlag varit ett stort problem och en utmaning (Björklund m.fl., 
2010; Chen, 2012; Jiang m.fl., 2018). Konsumtion av mat och dryck kunde även resultera i 
omfattande och tidskrävande munvård (Björklund, Sarvimäki & Berg, 2008). Erfarenheter av 
nedsatt smak i munnen var också något patienter beskrev som en begränsning (Molassiotis & 
Rogers, 2012; Schaller m.fl., 2015; Parker m.fl., 2014; Jiang m.fl., 2018). Nedsatt smak hade 
påverkat deras aptit som i sin tur resulterat i viktnedgång (Molassiotis & Rogers, 2012). 
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Patienter förklarade även att den nedsatta aptiten kunde bero på illamående (Schaller m.fl., 
2015), men även på torrhet i munnen (Chen, 2012; Jiang m.fl., 2018; Molassiotis & Rogers, 
2012). Detta menade patienter orsakades av deras strålbehandling (Jiang m.fl., 2018). 

En patient beskrev det på följande sätt: 

 

The desire and will to eat vanishes completely because it was difficult for me to swallow. No 
matter what what types of food I ate, I only senses soreness on my tongue and mouth. The 
food did not taste the way it just to do (Jiang m.fl., 2018, s. 4). 

  

Patienter beskrev även erfarenheter av att deras tal förändrades. Detta förklarade de var 
konsekvenser av problematik i munnen och lett till kommunikationssvårigheter (Björklund 
m.fl., 2010; Chen, 2012; Jiang m.fl., 2018; Parker m.fl., 2014; Schaller m.fl., 2015). En orsak 
till det påverkade talet menade patienter var på grund av att det som resultat av 
behandlingen fått en hes röst (Björklund m.fl., 2010; Jiang m.fl., 2018). Det fanns patienter 
som förklarade att dessa kommunikationsbegränsningar medfört sociala svårigheter 
eftersom det kunde göra dem svåra att förstå. Det kunde även erfaras som skamligt, av den 
anledningen hade patienter begränsat sina sociala interaktioner (Chen, 2012). 

 En annan begränsning som erfors var ”fatigue”, utmattning. Denna utmattning kunde 
orsakas av en fysisk utmattning som följd av behandlingen (Andersen & Jarden, 2012; 
Molassiotis & Rogers, 2012; Parker m.fl., 2014). Utmattningen som beskrevs bidrog även till 
att patienter erfor det som svårt att hålla sig fokuserade och skärpta (Andersen & Jarden, 
2012). Fysisk utmattning som följd av behandling delades inte av alla patienter. Det fanns 
patienter som hade erfarenheter av utmattning men menade att det inte var av fysisk 
karaktär (Reid m.fl., 2017). Utöver utmattningen under dagtid erfor patienter även frekventa 
sömnproblem under natten. De förklarade att sömnen hade påverkats varje natt och att de 
därför sällan känt sig utvilade (Jiang m.fl., 2018; Schaller m.fl., 2015). Sömnen påverkades av 
smärta och fysiska utmattning (Schaller m.fl., 2015). 

5.2  Patienters erfarenheter av att förhålla sig till en ny livssituation 
Patienters behandling medförde ett beroende av sjukvården. Information och rådgivning från 
sjukvården hade varit viktigt för dem. För att kunna handskas med sjukdomen och 
behandlingen och kunna ha en fungerande vardag, utvecklade patienter strategier. En av 
dessa var att tänka positivt.  

 

5.2.1   Att bli utlämnad till andra 
Patienter beskrev att de tilldelats för lite information eller inte rätt typ av information som de 
varit i behov av från sjukvården (Andersen & Jarden, 2012; Jiang m.fl., 2018; Molassiotis & 
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Rogers, 2012; Parker m.fl., 2014). Patienter förklarade att det hade varit svårt att hantera den 
nya livssituationen eftersom de inte fått den information och stöttningen de känt ett behov 
av, detta hade medfört osäkerhet (Parker m.fl., 2014). Stödet från sjukvården som patienter 
hade ett behov av erfor patienter som bristfälligt (Andersen & Jarden 2012). En del patienter 
påtalade att anledningen till det bristfälliga stödet var på grund av att det inte varit anpassat 
just för dem samt att de inte blev bemötta och vårdade utifrån deras unika omständigheter 
(Parker.m.fl., 2014). En patient förklarade; ”I could have asked more questions, and people said 
to me, “do you have any questions?” but I didn't know what questions to really ask anyway, and how 
do you know the right questions to ask” (Parker m.fl.,2014, s. 266). 

 

Patienter var osäkra på vilka frågor de kunde ställa eftersom de ansåg att det fanns en tvekan 
på vilken typ av information som fanns att få (Parker m.fl., 2014). Det fanns patienter som 
beskrev att ökad tillgänglighet till en sjuksköterska skulle ha förbättrat deras situation 
(Schaller m.fl., 2015). Information som patienter efterfrågade handlade om vad de kunde 
tänkas förvänta sig, samt hur de skulle hantera svåra situationer och känslor (Andersen & 
Jarden, 2012). Flera patienter uttryckte betydelsen av att få information både skriftligt och 
muntligt, men framförallt muntligt, om allt som rörde sjukdomen, den nya livssituationen 
samt behandlingen. Emellertid ansåg patienter att dessa samtal allt för sällan gav tillräckligt 
med information, utan resulterade i att de inte hade ha all nödvändig information till hands 
(Parker m.fl., 2014). På grund av erfarenheterna av att ha blivit exkluderade från 
beslutfattande - beskrev patienter en utsatthet och sårbarhet (Björklund m.fl., 2010; Reid 
m.fl., 2017). Emellertid visade det sig att det fanns patienter som hade erfarenheter av det 
motsatta, de hade inte känt sig utsatta under behandlingen. Det berodde på att 
sjuksköterskor hade behandlat dem som egna individer, varit ärliga och inte genererat falska 
förhoppningar (Reid m.fl., 2017). Den största delen av användbar information erfor patienter 
inte kommit från sjukvården, utan från andra: familjen, patienter i samma situation och från 
media (Jiang m.fl., 2018). 

 Det fanns patienter som erfarit tillit och förtroende till sjukvården eftersom de visste att 
hjälp fanns att få, detta hade fått dem att känna sig säkra och trygga (Andersen & Jarden, 
2012; Molassiotis & Rogers, 2012; Parker m.fl., 2014; Reid m.fl., 2017). Patienter hade 
därmed både negativa som positiva erfarenheter av sjukvården (Schaller m.fl., 2015). 

5.2.2  Utveckling av strategier för att hantera situationen 
Patienter menade att en ny identitet utvecklades under behandlingen, eftersom de inte längre 
kände igen sig själva och inte kunde identifiera sig själva som tidigare. Detta bidrog till att en 
reflektion skapades gällande deras roll i världen och livet (Andersen & Jarden, 2012; 
Björklund m.fl., 2008; Björklund m.fl., 2010; Molassiotis & Rogers, 2012; Schaller m.fl., 
2015; Threader & McCormack, 2016). Livet som det såg ut innan sjukdomstiden var inte 
längre densamma (Björklund m.fl., 2010; Jiang m.fl., 2018; Molassiotis & Rogers, 2012; Reid 
m.fl., 2017; Parker m.fl., 2014). Deltagande i sociala aktiviteter som tillställningar och möten 
erfor patienter minskat efter att behandlingen påbörjats (Jiang m.fl., 2018). Det fanns 
patienter som menade att de aktiviteter som tidigare varit betydelsefulla inte längre varit 
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tillgängliga (Parker m.fl.,2014). För att hantera den nya vardagen fanns det patienter som 
ändrade sina tankesätt genom att ändra perspektiv, vilket hade gett effekten att lättare kunna 
hantera sina negativa tankar (Andersen & Jarden, 2012). En positiv inställning hade många 
patienter positiva erfarenheter av, de menade att det bidragit till en högre livskvalité 
(Björklund m.fl., 2008; Chen, 2012). Humor och skratt i kombination med en positiv 
inställning hade ökat upplevelsen av hälsa (Björklund m.fl., 2008). 

De utseendeförändringar som patienter hade erfarenheter av menade patienter bidragit till 
självreflektion och sökandet efter en ny identitet (Molassiotis & Rogers, 2012; Schaller m.fl., 
2015; Threader & McCormack, 2016). Självreflektioner erfor patienter ledde till personlig 
utveckling, nya prioriteringar och värderingar (Andersen & Jarden, 2012; Björklund m.fl., 
2008; Björklund m.fl., 2010; Threader & McCormack, 2016). Vissa patienter hade 
erfarenheter av att se en ny mening med sin nya situation/tillvaro, där de menade att allting 
händer av en anledning (Björklund m.fl., 2010; Threader & McCormack, 2016). 

En patient uttrycker sig på detta sätt: 

This cancer, you can´t hide it, you can´t sort of put a great big hat on or cover half your face… 
where many other cancers you wouldn´t know, you don´t have the visual impact… so in one 
way, it helps you to help other people too (Threader & McCormack, 2016, s. 165). 

Patienter förklarade även att deras förmåga av att ha kontroll i vardagen minskade under 
behandlingstiden. De menade att detta som resultat hade påverkat deras förmågor att kunna 
planera och styra sina liv (Parker m.fl., 2014). Det fanns även de som hade erfarenheter av att 
uppgifter tagit längre tid att utföra än tidigare, för att hantera det hade de blivit tvungna att 
anpassa sig (Reid m.fl., 2017). Utmattning från behandlingen påverkade patienters vardag, 
de kände att de inte längre orkade göra det som tidigare varit vardag (Molassiotis & Rogers, 
2012; Schaller m.fl., 2015). Anpassning av aktiviteter efter vad de orkade och klarade av erfor 
patienter gav dem ökad fysisk kraft, mindre utmattning och minskad psykisk stress 
(Björklund m.fl., 2008). 

 Empatin och intresset för andras välmående utvecklades allt eftersom behandlingen pågick. 
Patienters egna erfarenheter skapade en annan förståelse och omtanke för andra än vad de 
tidigare haft. De beskrev även hur deras relationer hade stärkts under behandlingen 
(Threader & McCormack, 2016). Viktiga beslut som tagits i livet samt både nuvarande och 
tidigare relationer reflekterades och uppfattades på ett nytt sätt (Andersen & Jarden, 2012). 
Behandlingen menade patienter även kunde bidra till en förändrad världsbild. De uppgav 
denna förändring som positiv (Björklund m.fl., 2010; Reid m.fl., 2017; Threader & 
McCormack, 2016). Användandet av fantasi, ändrat perspektiv och synsätt är strategier som 
användes av patienter (Andersen & Jarden; Björklund m.fl., 2008; Threader & McCormack, 
2016). Förträngning var en metod som patienter hade erfarenheter av, de menade att de hade 
försökt förtränga de tankar om hur behandlingen kunde förstöra deras vitala funktioner. 
Detta gjorde de för att kunna hantera situationen de befann sig i (Threader & McCormack, 
2016). Användande av fantasi menade patienter gett dem möjligheten att ”fly verkligheten” 
ett tag för att orka med jobbiga situationer. Genom att föreställa sig att andra kunde ha det 
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värre än sig själv och sitt lidande gav det möjlighet till distans (Andersen & Jarden, 2012; 
Threader & McCormack, 2016). En patient beskrev det på följande sätt: 

But now, I look at that guy, when I came to the hospital, he had been there for two weeks… He 
was ill, are you crazy, he was a lot more ill than me. And that makes me feel lucky, definitely 
(Andersen & Jarden, 2012, s.27). 

Patienter uttryckte att det skulle hjälpa deras situation om de fick träffa och utbyta 
erfarenheter med dem i liknande situationer (Björklund m.fl., 2008; Björklund m.fl., 2010). 
Patienter hade även erfarenheter av dem känt sig trygga i att använda religion eller tankar 
om någonting större som de kunde förlita sig på under denna period, det erfors som en tröst 
att tro på att det finns en större mening med allt som händer (Björklund m.fl., 2010). 

6 DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer en diskussion över resultat, metod och etik att föras. I 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet gentemot bakgrund och vårdteoretiskt perspektiv. 
Metoddiskussionen lyfter styrkor och svagheter rörande vald metod och genomförande samt 
diskussion rörande examensarbetets tillförlitlighet. I etik diskussionen diskuteras de etiska 
övervägandena som varit aktuella i examensarbetet. 

6.1 Resultatdiskussion  
Resultatet visade att behandlingen för HNC medförde diverse följder som på något sätt 
påverkade patienters vardagliga liv. Överensstämmande med resultatet visar tidigare 
forskning att patienter med andra former av cancer också genomgick utmattning, dålig aptit 
och illamående relaterat till behandlingen (Aldaz m.fl.,2018). Däremot visade resultatet att 
patienter med HNC hade erfarenheter av smärta kring ansiktet, munhålan och struphuvudet, 
något som var relativt vanligt hos denna grupp patienter. Den smärtan stämmer överens med 
tidigare forskning från anhörigas perspektiv – samma sätt som patienter beskrev sin smärta i 
detta examensarbete, beskrevs även av anhöriga till HNC patienter. Anhöriga menade att de 
trodde att smärtan framförallt var associerad med ätproblem vilket resultatet i denna studie 
likaledes visade (Schaller m.fl, 2014). Även sväljningssvårigheter och muntorrhet var vanliga 
symtom relaterade till behandlingen. I resultatet visade det sig att viktiga funktioner som 
sväljningsfunktionen blir påverkad av behandlingen. Konsumtionen av mat har därför blivit 
påverkat. Talet har även blivit påverkat till förändring av behandlingen. Tidigare forskning 
visar i likhet med resultatet att livsviktiga funktioner kan bli permanent påverkade av 
behandlingen. Resultatet visade att symtom som patienterna erfor var relaterade till 
behandlingen som enligt Eriksson (2014) är ett sjukdomslidande. Sjukdomslidande är ett 
lidande som är mer kroppsligt än själsligt och är relaterat till sjukdomen i sig och 
behandlingen.  
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Resultatet visade även att patienter fick ett förändrat utseende av behandlingen. Det 
förändrade utseendet skapade reflektion över livet och var oftast en av källorna till sökandet 
efter en ny identitet. Tidigare forskning visar att patienter med cancer kan uppleva en 
identitetskris efter beskedet om cancer. Det beskrivs som att världen inte längre framstod 
som på samma sätt som tidigare (Hvidt,2017). Därmed skiljer sig den tidigare forskningen  
med detta examensarbetes resultat angående tiden då sökandet efter en ny identitet började. 
Detta examensarbetets resultat visade på att identitetssökande framförallt startade när 
utseendet förändras. Livsreflektioner och sökandet efter en ny identitet som resultatet visade 
att patienter erfor, kan kopplas till Erikssons (2014) själsliga lidande, ett livslidande. Detta 
eftersom livslidande definieras som ett lidande där personen lider på grund av oförståelse för 
sin livssituation, livet i sig är ett lidande. Detta lidande omfattar allt som har med 
människans livssituation att göra, livslidande finns hos människor i olika perioder i livet. 
Resultatet visade även att patienter hade erfarenheter av att inte kunna identifiera sig på 
samma sätt som innan sjukdomstiden. En av de aspekter som hade bidragit till detta var att 
behandlingen gav dem ett förändrat utseende i ansiktet. Tidigare forskning visar att ansiktet 
har både en symbolisk och en bokstavlig funktion. Ansiktet är människans presentation av 
sig själv till världen. Idéer, uppfattningar och känslor kommuniceras genom ansiktet som 
återspeglar en självkänsla och ett självkoncept (Callahan, 2004).  

 

Resultatet visade att patienter utvecklade olika strategier för att hantera sin nya livssituation. 
Dessa olika strategier var bland annat att tänka positivt, distansera sig till sin situation 
genom att tänka att det finns andra som har det värre och att anpassa aktiviteter efter vad de 
klarade av för att ge dem mindre utmattning. Det fanns även de som hade erfarenheter av att 
använda fantasi för att “fly verkligheten”. De gjorde detta för att orka med det jobbiga. 
Eriksson (2018) förklarar att människan ibland kan försöka undvika sanningen. Det förklaras 
som att vara på flykt och undvika det som är tecken på ohälsa. Det benämns som att ”ha” 
hälsa. För att försonas med det som är ohälsosamt måste människan stanna upp, sätta ramar 
kring det jobbiga samt orka vara kvar i det. Människor som inte försonats med det 
ohälsosamma och är i stadiet ha hälsa kan vara drivna och leva i förnekelse. Detta är 
någonting som kan kopplas till resultatet av detta examensarbete gällande deras erfarenheter 
av att “fly verkligheten” och utvecklande av fantasi och tänka positivt. Dessa patienter kan 
därmed ha befunnit sig i nivån att ”ha” hälsa. Eriksson (2018) menar emellertid att denna 
process kring att vara i olika nivåer aldrig är statisk utan är en ständig dynamisk process. 
Detta kan kopplas vidare till examensarbetets resultat som visade på att patienter hade 
erfarenheter av skiftandekänslostormar under behandlingen. Patienter hade erfarenheter av 
att ena sekunden vara rädd för döden och i nästa sekund känna sig nedstämda och maktlösa. 
I likhet med tidigare forskning erfor patienter med HNC känslor av ångest, sårbarhet och 
rädsla för framtiden precis som andra patienter med cancerdiagnoser (Mishra m.fl., 2018). 
Enligt det vårdteoretiska perspektivet skulle dessa erfarenheter av skiftande känslor kunna 
kopplas till den ovan nämnda dynamiska hälsoprocessen; ha, vara och varda i hälsa 
(Eriksson, 2018). De skiftande känslostormar som patienter erfor tyder på att hälsan är en 
växlande process som inte är statisk. 
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Resultatet visade att patienter med diagnosen HNC fick en förändrad vardag efter att ha 
mottagit diagnosen och att behandlingen påbörjats. De fick svårigheter i att kontrollera och 
planera sin vardag och att delta i aktiviteter som tidigare. I likhet med tidigare forskning 
visade resultatet att ett förändrat perspektiv och en positiv inställning var en bidragande 
orsak till livskvalité (Carrion m.fl., 2017). Tidigare forskning visar även att välmåendet i 
vardagen kan vara varierande från dag till dag (Aldaz m.fl., 2018). Dessa beskrivningar av 
patienter från både tidigare forskning och ifrån resultatet kan kopplas till beskrivningen av 
begreppet hälsa som sundhet, friskhet och välbefinnande. Där sundhet representerar den 
psykiska hälsan, friskhet representerar den fysiska hälsan och välbefinnande är den 
subjektiva upplevelsen av hälsa - välbefinnande är därför unikt för alla individer. Det innebär 
att en person kan uppleva både lidande och hälsa samtidigt eftersom hälsa är mer än 
frånvaro från sjukdom (Eriksson, 2018). Resultatet visade att patienter med diagnosen HNC 
kan ta till sig religiös tro eller tankar om någonting större för att se en mening med sin 
situation, något andligt att förlita sig på under sjukdomstiden. Detta instämmer med tidigare 
forskning som visar att troende patienter med en cancerdiagnos ofta vänder sig till Gud som 
stöd (Mishra m.fl., 2018).  

 

Resultatet visade inte några erfarenheter av förändringar i intima relationer till skillnad från 
tidigare forskning som påvisar att intima relationer förändrades både till de positiva och 
negativa (Aldaz, Treharne, Knight, Conner, & Perez, 2018). Resultatet visade även att 
patienter hade erfarit positiva aspekter med att ha blivit sjuk, där de menade att de hade 
stärkt relationer och att de fanns någonting positivt med erfarenheterna de erhållit i 
sjukdomsprocessen. Kopplat till Erikssons (2018) teori om att hälsa är mer än frånvaro av 
sjukdom kan resultatet innebära att dessa patienter befunnit sig i hälsans tredje nivå, varda. 
Denna nivå innebär att patienter känner en helhet och har försonats med sin sanning.  

 
Resultatet visade att patienter som genomgår behandling för HNC erfor sjukvården både 
positivt och negativt. Patienter beskrev ett behov av stöd under behandlingen, gällande 
erfarenheter om deras behov hade blivit uppfyllda var erfarenheterna kontradiktiska. En del 
patienter beskrev att de fick sina behov uppfyllda och andra inte. Detta stämmer delvis 
överens med den tidigare forskningen som visar att patienter har generellt positiva 
erfarenheter av stödet från sjukvården (Aldaz m.fl.2018). Däremot framkommer det att 
anhöriga anser att deras närstående inte får tillräckligt med stöd och information från 
sjukvården (Schaller m.fl., 2014). Resultatet i detta examensarbete visade att det fanns 
patienter med erfarenheter av att information inte alltid varit tillräcklig eller att de fått fel typ 
av information. Det menade patienter gjort dem oförberedda och sårbara. De fanns även 
erfarenheter av att stödet de mottagit inte upplevts som anpassad just för dem. I Hälso- och 
Sjukvårdslagen (2017:30) står det att sjuksköterskor bör tillgodose en individanpassad vård 
till alla patienter. Dessa patienters erfarenheter kan tyda på att individanpassningen inte 
alltid skett. Detta kan tänkas grunda sig i svårigheter i kommunikation. Tidigare forskning 
visar nämligen att sjuksköterskor upplever det svårt att kommunicera med patienter som fått 
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en cancerdiagnos. Sjuksköterskor i denna forskning anser det viktigt att kunna vara 
närvarande för patienter men känner frustration och ledsamhet över att de upplever att de 
inte är benägna att hjälpa patienter fullt ut (Dunniece och Slevi, 2000). Tidigare forskning 
visar även att kommunikationen mellan patient och sjuksköterskor är en mellanmänsklig 
utmaning och det krävs en ömsesidig förståelse för en lyckad kommunikation. Om den 
ömsesidiga förståelsen inte uppnås i kommunikationen kan ett lidande uppstå hos patienter, 
de känner sig inte trygga (Hydén, 2004). Som tidigare nämnts visade resultatet att patienter 
hade erfarenheter av att inte få tillräckligt med information eller rätt typ av information och 
det gjorde att dem varit oförberedda och sårbara. Detta kan innebära att dessa patienter har 
den typen av lidande som benämns som vårdlidande. Detta har sjuksköterskor som ansvar 
att förebygga (Eriksson, 2014). Enligt Svensk Sjuksköterskeförenings (2017) 
Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor bör sjuksköterskor se till att patienter 
får utrymme och stöd att hantera livsförändringar. Resultatet från detta examensarbete 
skulle kunna tyda på att sjuksköterskors stöd till patienter inte alltid varit anpassat utifrån 
patienters egna behov och därmed inte varit tillräckligt. 

6.2 Metoddiskussion  
I detta examensarbete användes Evans (2002) systematiska litteratstudie på grund av att 
kvalitativ forskning är materialet som skulle analyseras. Kvalitativa artiklar är lämpliga att 
använda när det som ska beskrivas är subjektiva upplevelser, känslor och erfarenheter. Syftet 
med detta examensarbete var att beskriva erfarenheter, därför var kvalitativa artiklar 
opportunt. En diskussion fördes om att obearbetat material i form av bloggar och biografier 
skulle vara lämpligt att analyseras, och vid det tillvägagångssättet använda en analys utifrån 
Graneheim & Lundmans (2014). En sökning efter relevanta bloggar och biografier utfördes 
med få utfall, vilket resulterade i det slutgiltiga valet att istället analysera redan bearbetat 
material. I examensarbetet användes även en beskrivande ansats därför att det minimerar 
risken att omtolka data (Polit & Beck, 2016). Evans (2002) analysmetod anses vara passande 
när syftet är att producera fram en helhetsbild av ett fenomen vid undersökning av ett 
problemområde. Eftersom syftet med examensarbetet var att beskriva erfarenheter blev 
denna metod därför gynnsam. En ytterligare fördel med att Evans (2002) metod användes 
var att kvalitativa artiklar från olika förhållanden kunde sammanställas.  

Metoden är noggrann beskriven hur hela processen har gått till. Skulle någon annan följa den 
skulle resultatet förhoppningsvis bli likartat med urval och resultat. Det finns tre 
kvalitetskriterier för tillförlitlighet som behöver tillgodoses - trovärdighet, giltighet och 
överförbarhet (Polit & Beck, 2016). För att stärka tillförlitligheten för detta examensarbete 
kommer samtliga kriterier diskuteras. Giltighet är det kriteriet som avser till att påvisa hur 
upprepningsbar data är genom tid och rum. Giltigheten påverkas av urvalsprocessen, 
datainsamling, analys och stärks av att tydligt återge hur datainsamling och analys utförts 
(Polit & Beck, 2016). Giltigheten i detta examensarbete kan stärkas genom att breda 
sökningar med många olika kombinationer av MeSH-termer och sökord användes i 
databaser. Detta gjordes med motiveringen att hitta de bäst lämpade sökningar som både är 
breda och passar för examensarbetets syfte. Enligt Polit och Beck, (2016) är breda sökningar 
med olika kombinationer en metod som stärker arbetets giltighet. Alla artiklar i 
examensarbetet har inkluderats som är publicerade mellan 2010 - 2018, med undantag från 
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en artikel som publicerades 2008 som hittades via manuell sökning. Detta innebär att data i 
detta examensarbete berör dem senaste åtta till tio åren. Detta är någonting som både skulle 
kunna vara en styrka och svaghet gällande giltigheten i detta examensarbete. 
Behandlingsmetoder och läkemedel utvecklas varje år och på tio år skulle eventuellt 
behandlingsmetoderna för HNC vara så pass utvecklade att inte samma erfarenheter gäller. 
Däremot visade detta examensarbetes resultat att de artiklar från 2017 och 2018 i jämförelse 
med artiklarna från 2008 och 2010 beskrev liknande erfarenheter av behandlingen. Detta 
kan tyda på att utvecklingen inom dessa behandlingsmetoder inte utvecklats i den 
utsträckningen att det påverkat det aktuella forskningsläget. Det kan tyda på att även om 
behandlingsmetoderna har utvecklats så kvarstår liknande erfarenheter. Det breda spannet 
av publiceringar behöver därför inte ha påverkat giltigheten i detta examensarbete. 
Tidsbegränsning användes i detta examensarbete med motiveringen att få fram forskning 
som är aktuell idag och för att avgränsa antal sökträffar. Användning av tidsavgränsning vid 
litteraturstudier är någonting Polit och Beck (2016) anser stärka arbetets giltighet, däremot 
skulle det kunna innebära att passande data av värde för syftet gått förlorat på grund av 
denna tidsbegränsning. De databaser som resulterade i nio lämpliga artiklar var CINAHL + 
och Medline. Sökningar utfördes även i Pubmed, i den databasen hittades inga nya artiklar 
som inte redan lokaliserats vid de andra sökningarna eller som var passande för syftet. I 
samtliga databaser återkom samma artiklar när nya sökningar utfördes, därför gjordes en 
bedömning att samtliga relevanta artiklar för examensarbetet var lokaliserade. I samtliga 
databaser som användes publiceras endast vetenskapliga artiklar. Polit och Beck (2016) 
menar att vetenskapliga artiklar stärker arbetets giltighet. I urvalet i dessa databaser 
inkluderades endast orignalartiklar och artiklar som var granskade enligt Peer Reviewed. 
Examensarbetet använde sig bara sig av orignalartiklar vilket ledde till att risken för att 
resultat skulle ha blivit omtolkat är minimalt (Polit & Beck, 2016). Artiklar inkluderades 
endast om de var granskad enligt Peer Reviewed med motivering att vara källkritiska 
eftersom det betyder att experter granskat artiklarna. Ytterligare en aspekt som kan ha stärkt 
giltigheten i detta examensarbete är att slutsatser från analysprocessen är välgrundade (Polit 
& Beck, 2016). Motiveringen att examensarbetet är välgrundat baseras på att 
analysprocessen tog lång tid därför att det utfördes noggrant, data som hittades blev således 
väl bearbetat. Vid analysen valdes först för många teman och subteman ut, detta gjorde att en 
återgång till nyckelfynden och analysen var nödvändig för att höja abstraktionsnivån. Denna 
upprepande process resulterade i två teman och fyra subteman som omsorgsfullt växte fram. 
Dessa teman jämfördes därefter med orginalartiklarna för att se att de verkligen stämde 
överens med deras sammanhang. Detta gjordes med motiveringen att säkerhetsställa att 
innebörden inte blivit ändrad under analysarbetet. Dessa noggranna analyser gör att det 
råder en minimal risk att data missuppfattats eftersom slutsatserna blivit grundligt 
undersökta. 

Trovärdighet avser hur sant resultatet är tolkat. Trovärdighet kretsar kring hur fynden är 
trovärdiga och hur forskarna/författarna visat det genom diskussioner (Polit & Beck, 2012). 
Trovärdigheten i detta examensarbete kan stärkas på grund av att författarna satt på separata 
håll och analyserade orginalartiklarna och plockade ut nyckelfynd, för att sedan diskutera 
funna nyckelfynd och jämföras dem tillsammans. När nyckelfynden diskuterades gjordes en 
jämförelse mellan båda parternas förståelse för artiklarnas sammanhang - för att se om båda 
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hade samma uppfattning om innebörden. Detta tillvägagångssätt kan stärka trovärdigheten 
på så sätt att författarna inte påverkade varandra samt att författarnas förförståelse 
diskuterades. Enligt Polit och Beck (2016) stärks ett arbetes trovärdighet om förförståelsen 
redogörs för och att den hanteras på så sätt att den inte leder till slutsatser. De menar att 
förförståelsen inte behöver vara ett hinder, om den istället redogörs kan den med fördel 
reflekteras över och hur den eventuellt kan ha påverkat. I nästa steg i analysprocessen 
sammanställdes de upptäckta teman, under processens gång fanns det ständigt en 
ansträngning att inte påverka undertemans och temans sammanhang, främst gentemot hur 
de porträtterades i orginalartiklarna. I resultatet användes citat från intervjuer i 
orginalartiklarna för att förstärka och tydliggöra patienters erfarenheter. Enligt Polit och 
Beck (2016) blir trovärdigheten förstärkt genom användning av citat från intervjuer. Ännu ett 
tillvägagångssätt som kan ha ökat examensarbetets trovärdighet är att andra studenter och 
handledare under hela forskningsprocessen kritiskt granskat examensarbetet. Detta kan ha 
bidragit till att examensarbetet fått en större transparens och trovärdighet (Polit & Beck, 
2016). Examensarbetet har även granskats i grupp, det ger en högre trovärdighet då flera 
parter har gemensamt tittat på beskrivningar av metod och analys för att stärka 
tillförlitligheten. Detta är någonting som Polit och Beck (2016) menar stärker trovärdigheten 
och benämner som triangulering. 

Överförbarhet innebär att resultatet går att föra över till andra vårdkontexter samt andra 
geografiska platser. Överförbarhet kretsar även kring frågan om resultatet kan stämma 
överens med olika åldersgrupper (Polit & Beck, 2016). I detta examensarbete gjordes ett 
beslut att deltagarna skulle vara över 18 år, likafullt var en majoritet av deltagarna runt 30 år 
och äldre. Detta ger ett övergripande brett åldersspann som sannolikt kan leda till att 
resultatet är överförbart till andra deltagare än de som deltagit i studierna. Urvalet av 
artiklarna som inkluderades har även sin härkomst från olika länder och delar av världen, 
vilket gör att resultatet har större möjlighet till att kunna överföras till andra geografiska 
områden. Forskning är mer överförbart när dess fynd kan tillämpas till andra geografiska 
platser (Polit & Beck, 2016). Med den argumentationen kan examensarbetets urval av olika 
geografiska platser vara en styrka. För att läsare ska kunna bedöma detta examensarbetes 
överförbarhet till andra kontexter har detaljerad data dokumenterats i både metod och 
resultat. En nackdel gällande överförbarhet kan vara att majoriteten av alla deltagare var 
män, detta har att göra med att sjukdomen är vanligast bland dem. Emellertid visade 
artiklarna att det faktiskt inte var någon anmärkningsvärd skillnad bland kvinnornas och 
männens erfarenheter.  

När artiklar ska väljas ut och analyseras är det viktigt att vara källkritisk, detta stärker ett 
examensarbetets tillförlitlighet (Friberg, 2012). På grund av detta lades stor tyngd och tid på 
att få fram så sanningsenliga artiklar som möjligt, till hjälp av detta användes Fribergs, 
(2012) kvalitetsfrågor, som återges i Bilaga C. Dessa kvalitetsfrågor användes vid 
bedömningen om artiklar var av tillräckligt god kvalité. En diskussion fördes kring vilka 
frågor som var tvungna att uppfyllas och det fattades ett beslut att 9/14 kriteriefrågor skulle 
uppfyllas, detta med anledningen att det bedömdes som en lämplig nivå. Två artiklar föll bort 
efter Fribergs (2012) kvalitetsfrågor. Detta med anledning av att de inte ansågs uppfylla 
kvoten för antalet frågor, trots att dessa först framstod som tillförlitliga och passande. Detta 
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sätt att handla förstärker examensarbetets tillförlitlighet med anledning att det inte finns 
oklarheter angående kvaliteten kring de artiklar som tillslut valdes ut för analysering. 

6.3 Etisk diskussion  
Inget etisk dilemma eller problem uppstod under examensarbetets gång. En genomgång 
gjordes av alla utvalda artiklar för att säkerhetsställa att artiklarna hade ett etiskt 
godkännande. Detta utfördes med anledning att kontrollera att alla deltagare i de utvalda 
artiklarna gett sitt samtycke.  

Enligt Codex (2017) är det förbjudet att plagiera eller förfalska sitt arbete. För att tillgodose 
detta skrevs all text med egna ord samt att referenser tillämpades för att härleda till 
originalkällor, med undantag för citat som används i resultatet för att förstärka textens 
budskap. Citaten från artiklarna skrevs på engelska som var ursprungsspråket för att 
förstärka resultatet med noggrann källhänvisning till ursprungskällan. 

7 Slutsatser 
Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters erfarenheter av att genomgå 
behandling av huvud- och halscancer. Behandlingen kan innebära en mängd följder som kan 
påverka patienter. Det kan påverka patienter både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. 
Behandlingen kan orsaka permanenta förändringar i utseendet samt att vitala funktioner 
som svälj-och talfunktionen kan påverkas. Dessa förändringar är faktorer som kan bidra till 
att patienter utvecklar en ny identitet under behandlingen. Patienter som får 
cancerdiagnosen HNC kan genomgå livsförändringar som både kan vara positiva och 
negativa. Förutom att behandlingen kan påverka patienters vardagliga liv så kan dessa 
patienter även bli beroende av sjukvården. Av den anledningen är det angeläget att patienter 
känner trygghet och tillit till sjukvården och att de upplever att de får den hjälp och det stöd 
som de är i behov av. Det råder delade meningar kring sjukvårdens sätt att inge trygghet och 
tillit, men det som tydligt framkommer är att information och stödet från sjukvården kan 
förbättras.  

7.1 Förslag till vidare forskning  
Patienter erfor sjukvården både positivt och negativt, vissa tyckte att de fick det stöd de 
behövde medan andra inte upplevde det. Forskning om den vårdande relationen mellan 
patient med diagnosen HNC och sjuksköterska saknas i omfattning inom omvårdnaden i 
dagsläget. Därför efterlyses mer kvalitativ forskning om sjuksköterskor och patienters 
relation under dessa förhållanden i omvårdnaden. Att studera deras relation skulle kunna 
bidra med att säkerställa god patientsäkerhet och god kvalité inom omvårdnad för patienter, 
samt ge förutsättningar för sjuksköterskor. Framtida forskning bör inkludera den vårdande 
relationen som förekommer både inom slutenvården och på mottagningar.   
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BILAGA A – ARTIKELMATRIS 
Tabell 1. Utvalda artiklarna till resultatet. 

Författare, 
Årtal, 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsgr-
ansknings 
poäng 

Andersen, K., 
Jarden, M.  

2012. 

Nordic 
Journal of 
Nursing 
Research and 
Clinical 
studies 

Coping with 
radiotherapy 
for head and 
neck squamous 
cell carcinoma: 
a qualitative 
exploration 

Syftet med 
artikeln var att 
utforska hur 
patienter med 
HNC hanterar 
och erfar 
strålbehandling 
och dess 
biverkningar  

Insamlingsmetod: Semi-
strukturerade intervjuer  

Analysmetod: 
Hermeneutisk analys.  

Deltagare: Fem patienter 
med de mest vanliga typer 
av HNC, intervjuerna 
skedde en månad efter 
strålbehandling. En 
kvinna och fyra män, 
ålder 50-60år. 

Land: Danmark. 

Patienter erfor 
det viktigt att ha  
mental och fysisk 
kontroll. Det 
fanns även ett 
behov av hjälp 
och att hitta en ny 
plats i livet. 
Patienter skapade 
olika strategier 
för att hantera 
detta. ”Coping 
methods” 

11/14  

Björklund, 
M., 
Sarvimäki, 
A., Berg, A. 

Health 
promotion and 
empowerment 
from the 

Syftet med 
artikeln var att 
belysa vad som 
är 

Insamlingsmetod= 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Analysmetod=Latent 

Erfarenheter av 
att HNC 
inverkade 
negativt på hälsan 

11/14  
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2008. 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 

perspective of 
individuals 
living with 
head and neck 
cancer  

hälsofrämjande 
för personer 
som 
diagnostiserats 
med HNC. 

innehållsanalys. 
Deltagare= 8 deltagare, 
hälften män och hälften 
kvinnor med ålder mellan 
50-80år. Alla hade olika 
typer av HNC men alla 
hade genomgått kirurgi, 
samt 7 av dem hade även 
genomgått 
strålbehandling. 

Land= Sverige 

på olika sätt. Det 
som var 
hälsofrämjande 
var förmågan att 
återfå kontroll, ha 
praktiskt och 
känslomässigt 
stöd, engagera sig 
i aktiviteter och 
natur. 

 

Björklund, 
M., 
Sarvimäki, 
A., Berg, A. 

2010. 

Journal of 
Nursing and 
Healthcare of 
Chronic 
Illness 

Living with 
head and neck 
cancer: a 
profile of 
captivity 

Syftet med 
artikeln var att 
belysa vad det 
innebär att leva 
med huvud och 
halscancer.  

Insamlingsmetod= 
narrativa intervjuer med 
öppna frågor,  

Analysmetod=Beskrivan-
de och förklarande analys. 

Deltagare= 6 informanter, 
4 män och 2 kvinnor 
mellan åldern 40-70år. 
Alla hade metastaser. 

Land=Sverige 

Erfarenheter av 
fångenskap och 
att vara ständigt 
påmind om 
sjukdomen. 
Existentiell 
ensamhet och 
andlig tillväxt.  

12/14  

Chen, S-C.  Life Syfte med Insamlingsmetod= Livserfarenheter 9/14 
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2012. 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

experiences of 
Taiwanese oral 
cancer patients 
during 
postoperative 
period   

artikeln var att 
ta reda på livs 
erfarenheter 
kring av att ha 
HNC från 
patienter som 
genomgått 
kirurgi. 

semistrukturerade 
intervjuer 

Analysmetod= 
Innehållsanalys. 

Deltagare=13. 12 män och 
1 kvinna mellan 35-63 år. 
Informanterna hade alla 
genomgått kirurgi och alla 
var nydiagnostiserade. 

Land=Taiwan 

 

av HNC var 
relaterat till 
symtom, 
bekymmer om 
överlevnad, 
begränsning av 
relationer samt 
självrannsakan.  

Jiang, N., 
Zhao, Y., 
Jansson, H., 
Chen, X., & 
Mårtensson, 
J.  

2018.  

Journal Of 
Clinical 
Nursing 

Experiences of 
xerostomia 
after 
radiotherapy 
in patients 
with head and 
neck cancer: A 
qualitative 
study 

  
   

Syftet med 
artikeln var att 
beskriva 
erfarenheter av 
strålningsinduc-
erad torrhet i 
munnen och hur 
det påverkar det 
dagliga livet hos 
kinesiska 
patienter med 
HNC. 

Insamlingsmetod= 

Semistrukturerade 
intervjuer  

Analysmetod=Induktiv 
analys.  

Deltagare= 20 
informanter,13 män och 7 
kvinnor mellan 29-80år. 
Alla informanter hade 
olika grader av 
xerostomia ( 

Erfarenheter av 
kommunikationsp
roblem, fysiska 
problem, 
psykosociala 
problem,  

Behandlingsprob-
lem och 
hjälpstrategier. 
De hade även 
erfarenheter av 
bristande 

10/14 
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     muntorrhet)och alla 
genomgick 
strålbehandling, 4 
genomgick även kirurgi. 

Land=Kina. 

information från 
yrkesverksamma 
som resulterade i 
egna lösningar för 
att lösa deras 
problem. 

Molassiotis, 
A., Rogers, 
M.  

2012. 

Palliative and 
Supportive 
Care 

Symptom 
experience and 
regaining 
normality in 
the first year 
following 
diagnosis of 
head and neck 
cancer: A 
qualitative 
longitudinal 
study 

Syftet med 
artikeln vara att 
utforska och 
förstå 
erfarenheten av 
att ta emot 
behandling för 
huvud och 
halscancer med 
inriktning på 
symtomuppleve-
lse.  

Insamlingsmetod=Semi-
strukturerade intervjuer 
genomfördes vid fyra 
olika tillfällen, 
intervjuerna genomfördes 
6-12 månader efter 
diagnos.  

Analysmetod=Manifester
ande innehållsanalys 

Deltagare=16 informanter 
med varierande grader 
och typer av HNC och 
olika 
behandlingsstrategier.    

Land= England. 

Erfarenheter av 
bekymmer över 
nutrition. De 
hade erfarenheter 
av trötthet. Samt 
att det var en 
kamp att återfå 
och behålla 
normalitet. 

 

  

10/14  

Parker, V., 
Bellamy, D., 

Experiences of 
head and neck 

Syftet med 
artikeln var att 

Insamlingsmetod=Semi- Patienter hade 
upplevt att de 

10/14  
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Rossiter, R., 
Graham, V., 
Britton, B., 
Bennett, L., 
Giles, M. 

 2014.  

Cancer 
Nursing 

cancer patients 
requiring 
major surgery 

beskriva 
erfarenheter av 
patienter som 
ska/har 
genomgått 
operation för 
huvud och 
halscancer. 

strukturerade intervjuer.  

Analysmetod=Induktiv 
analys med beskrivande 
syntes. 

Deltagare= 12 
informanter, 10 män och 
2 kvinnor mellan 40-70år. 
Alla ska eller har 
genomgått kirurgi.  

Land=Storbritannien 

hade hälften av 
informationen till 
hands som gjort 
att de ofta känt 
sig chockade och 
förvirrande. De 
hade erfarenheter 
av traumatiska 
händelser som 
utmanat dem 
fysiskt, mentalt 
och emotionellt. 

Patienter hade 
även ett behov av 
stöd. 

 

 

Reid, K.J., 
Swift, A., 
Mehanna, H. 

2017. 

European 
Journal of 

A Q 
methodology 
study to 
investigate the 
experiences of 
head and neck 
cancer patients 

Syftet med 
artikeln var att 
undersöka den 
hälsorelaterade 
livskvalitén, 
vårdkvalitén och 
erfarenheter av 

Mixad studie kvantitativ 
och kvalitativ studie. 

Insamlingsmetod= 
Informanterna blev 
tilldelade enkäter där de 
skulle kryssa i olika 
uttalanden som de tyckte 

Patienter erfor 

överväldigande, 
förändringar av 
cancern. De hade 
funderingar över 
överlevnad och 
mötet med döden. 

10/14  
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Cancer Care. from diagnosis 
to 1 year 

behandlingen.  stämde överens med sina 
erfarenheter av 
behandlingstiden. 
Därefter skedde 
semistrukturerade 
intervjuer för att klargöra 
deras uttalanden från 
enkäterna.  

Analysmetod=Tolkande 
syntes. Deltagare= 18 
informanter,12 män och 6 
kvinnor mellan  37-77år. 
Alla deltagare var minst 
12 månader in i 
behandlingen. Land= 
England. 

Patienter beskrev 
även en känsla av 
att försöka 
behålla kontrollen 
över livet.   

 

 



 

 7 

Schaller, A., 
Larsson, B., 
Lindblad, M., 
Liedberg, 
G.M. 

2015. 

Pain 
Management 
Nursing 

Experiences of 
pain: A 
longitudinal, 
qualitative 
study of 
patients with 
head and neck 
cancer recently 
treated with 
radiotherapy 

Syftet med 
artikeln var att 
beskriva hur 
HNC patienter 
erfarenheter 
smärta och hur 
smärta påverkar 
dem som 
behandlas med 
strålbehandling. 

Insamlingsmetod= 
Semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
gjordes 1-6månader in 
under pågående 
behandling. 

Analysmetod= 

Innehållsanalys 

Deltagare=26 deltagare, 
19 män och 7 kvinnor med 
en medelålder på 64år.  

Land= Sveriges 

Deras fysiska 
smärta påverkade 
inte deras 
psykologiska 
lidande men 
påverkade deras 
sociala liv. 
Patienter erfor en 
överväldigande 
trötthet, förändrat 
humör och 
minskad 
delaktighet i 
relationer.  

11/14  
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Threader, J., 
McCormack, 
L. 

2016. 

European 
Journal of 
Cancer Care 

Cancer-related 
trauma, stigma 
and growth: 
the “lived” 
experience of 
head and neck 
cancer 

Syftet med 
artikeln var att 
beskriva både 
positiva och 
negativa 
subjektiva 
tolkningar av 
erfarenheter av 
att leva med 
huvud- och 
halscancer. 

Insamlingsmetod= 

Semistrukturerade 
intervjuer med fokus på 
de som skedde under 
behandlingstiden. 

Analysmetod= 
Beskrivande linguasistisk 
och begreppsmässig 
analys. 

Deltagare= 9 deltagare, 8 
män och 1 kvinna mellan 
35-90år. Ett 
inklusionskriterie var att 
de hade genomgått kirurgi 
som lett till ändringar i 
ansiktet. 

Land=Australien. 

Negativa 
tolkningar av 
upplevelserna var 
uttryck av trauma 
och skräck. Detta 
hade orsakats av   
diagnosen och 
behandlingen. 
Patienter erfor 
även ångest.  

Positiva 
tolkningar av 
erfarenheterna 
var att 
erfarenheterna 
lett till 
psykologiskt växt, 
med eller utan 
stöd. Positivt 
tänkande beskrev 
många patienter 
hjälpt dem. 

 

10/14  

 



 

 

BILAGA B - SÖKMATRIS  
Tabell 1. Detaljer hur sökningar av artiklar utförts. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa i 
fulltext 

Valda 
artiklar 

CINHL+ ("Head and 
neck 
neoplasm*" 
AND "patient 
attitude*") 

46 28 11 4 

CINHL+ ("Head and 
neck 
neoplasm*" 
AND "patient 
attitude*") 
AND 
treatment 

24 7 3 1 

CINHL+ (“Head and 
neck 
neoplasm*” 
AND coping) 

46 8 2 1 

CINHL+ ("patient 
experience" 
AND "head 
and neck 
cancer" AND 
"quality of 
life" AND 
treatment 
AND 
"qualitative 
study" OR 
"qualitative 
research")  

19 4 2 2 

MEDLINE (” head and 
neck cancer” 

40 10 3 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

or ”oral 
cancer” ) 
AND during 
treatment 
AND (” lived 
patient 
experience” 
or attitudes ) 

 

Tabell 2. Manuell sökning.

Författare, Titel, Årtal Hittad från artikel  Förekomst i databas 

Björklund, M., Sarvimäki, A. 
& Berg, A. (2008). Health 
promotion and 
empowerment from the 
perspective of individuals 
living with head and neck 
cancer 

 

Andersen, K., & Jarden, M., 
(2012). Coping with 
radiotherapy for head and 
neck squamous cell 
carcinoma: a qualitative 
exploration  

Pubmed 



 

 

BILAGA C - KVALITETSFRÅGOR  
 

 Tabell 1. Frågor för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar (Friberg, 2012, s. 119-120) 

1, Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta formulerat och avgränsat?  

2, Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3, Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 
denna i så fall beskriven? 

4, Vad är Syftet? Är det klart formulerat?  

5, Hur är metoden beskriven? 

6, Hur är undersökningspersoner beskrivna? 

7, Hur analyserades data?  

8, Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9, Vad visar resultatet? 

10 Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

11, Vilka argument förs fram? 

12, Förs det några etiska resonemang? 

13, Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14, Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 
antaganden? 
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