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Bakgrund: En vanlig biverkan vid cancerbehandling är oral mukosit som kan skapa stor 
smärta och lidande. Konsekvenserna av biverkan är en risk för individens möjlighet att läka 
samt överlevnad eftersom cancerbehandlingen kan tvingas avbrytas. Vårdare behöver ha 
kunskap om oral mukosit och möjliga omvårdnadsåtgärder för att motverka eller lindra 
symtomen samt möjliggöra bättre livskvalitet för den drabbade. Därför är det viktigt att ha en 
kunskap om individens upplevelse av sjukdomen för att relatera denna till vårdvetenskaplig 
teori och därigenom skapa en relevant omvårdnadsplan. 

Syfte: Att beskriva cancerpatienters upplevelser av oral mukosit och hur denna biverkan 
påverkade deras upplevda livskvalitet. 

Metod: En kvalitativ deskriptiv litteraturstudie genomfördes.  

Resultat: Analysen resulterade i tre övergripande teman som kunde beskriva individers 
upplevelse av oral mukosit och dess påverkan på upplevd livskvalitet; upplevelser relaterade 

till fysiska tillstånd, upplevelser relaterade till emotionella tillstånd och känslor samt 
upplevelser relaterade till omgivningen. 

Slutsats: Individer som drabbas av oral mukosit upplever ett stort lidande och minskad 
upplevd livskvalitet. Vårdpersonalen har möjligheter att minska individernas lidande på flera 
sätt genom individanpassad omvårdnad och ökad patientutbildning samt även genom att 
psykologiska aspekter uppmärksammas och att anhöriga involveras i vårdplaneringen. Detta 
ökar möjligheterna till minskat lidande och större upplevd livskvalitet hos individerna. 
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BAKGRUND 
 

En vanlig biverkan vid cancerbehandling är oral mukosit som har en stor påverkan på den 
drabbade individens hälsa (Edqvist, 2011). Symtomen som denna åkomma ger kan skapa stor 
smärta och ett lidande som påverkar individens möjlighet att inta vätska och föda samt att 
prata (Eilers och Million, 2007). Tillståndet för individer med cancersjukdom och pågående 
cancerbehandling är redan svårt, och behovet av vätska, föda och vila är viktigt i denna 
period. Då individen drabbas av oral mukosit kan detta därför påverka dennes möjlighet att 
läka. Vid svår oral mukosit kan cancerbehandlingen också tvingas avslutas tillfälligt eller 
ordinerad dos vara tvungen att sänkas. Detta kan ha ödesdigra konsekvenser för den 
drabbades överlevnad (ibid.). Vårdare av individer under cancerbehandling behöver ha en 
kunskap om oral mukosit och möjliga omvårdnadsåtgärder för att motverka eller lindra 
symtomen samt kunna möjliggöra bästa möjliga livskvalitet för individen. Därför är det 
viktigt att ha en kunskap om individens upplevelse av sjukdomen för att kunna relatera denna 
till vårdvetenskaplig teori och därigenom skapa en relevant omvårdnadsplan. 

Som aktiv inom den kliniska läkemedelsforskningen inom området och sjukdomen innehas en 
kunskap om de medicinska behandlingarna och den medicinska bedömningen av oral mukosit 
och hur sjukdomen förändras vid viss typ av behandling i enlighet med faktiska och objektivt 
mätbara instrument, men kunskapen om hur den faktiska individens upplevelse av sjukdomen 
är saknas och därför uppkom intresset för att vidare utforska dessa aspekter.     

 

Cancer 

Ordet cancer skapar troligen känslor och reaktioner hos de flesta människor. Många har 
närstående som drabbats av sjukdomen, och dödligheten har varit stor. Var tredje person 
kommer någon gång under sin livstid drabbas av cancersjukdom och över 50 000 nya fall 
diagnostiserades i Sverige 2007. Prognoserna för överlevnad skiljer sig åt mellan olika typer 
av cancersjukdom, men generellt sett har den förbättrats under de senaste 40 åren. I början av 
1970-talet låg den relativa femårsöverlevnaden runt 35 procent för män och 48 procent för 
kvinnor. År 2009 låg dessa siffror istället runt 70 procent för båda könen. Tioårsöverlevnaden 
har även den förbättrats och ligger runt 60 procent för män och 64 procent för kvinnor 
(Bergman, Hont och Johansson, 2009). 

För personer som drabbas av cancer förändras livet plötsligt. De rutiner som skapats fungerar 
inte längre och nya sätt att få tillvaron att fungera på måste hittas. Personerna känner sig ofta 
förvirrade och oroliga när de fått ett cancerbesked och reaktionerna leder ofta till en kris. 
Under denna period upplever individen känslor av sorg och apati. Direkt efter ett besked kan 
personen uppleva koncentrationssvårigheter och overklighetskänslor. Personen kan känna 
vrede mot sjukdomen. I samband med denna kris och i sjukdomen är stöd, tröst och 
medmänsklig värme viktigt. Individen behöver få information om sjukdomen, men i övrigt är 
det också viktigt att denne får prata ut eller bara ha en närvaro av en annan individ (Leander, 
2009). 
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Cancerbehandling 

Behandling av cancer sker på olika sätt beroende på typ av cancer samt prognos. Beroende på 
prognosen kan behandlingens syfte vara att antingen bota, minska sjukdomens omfattning 
eller minska risken för återfall. De vanligaste behandlingarna är kemoterapi (cytostatika-
behandling), kirurgi och strålbehandling. Vid leukemi (cancersjukdom i vita blodkropparna), 
lymfom (cancersjukdom i lymfsystemet) och myelom (cancersjukdom i benmärgen) är också 
stamcellsbehandling vanlig. Övriga behandlingar som kan ges är hormonbehandling och 
immunterapi (Cancerfonden, 2011). Oral mukosit är en biverkan som drabbar individer 
behandlade med kemoterapi och strålbehandling varför dessa behandlingsformer kort beskrivs 
nedan (”Vad orsakar oral mukosit?”, 2011). 

Kemoterapi 

Kemoterapi, eller cytostatikabehandling som denna oftast kallas, är en behandling med avsikt 
att bota cancer eller för att bromsa sjukdomsförloppet. Den kan ges som ensam behandling 
eller i kombination med operation och/eller strålbehandling (Wallberg, 2010).  

De vanligaste biverkningarna vid cytostatikabehandling är trötthet, håravfall, illamående, 
aptitlöshet, sköra slemhinnor, blodbrist, infektionskänslighet, blödning och förändrad 
fruktsamhet (ibid.). 

Strålbehandling 

Strålbehandling är den näst vanliga cancerbehandlingen efter kirurgisk behandling. Ungefär 
30 procent av all bot mot cancer är tack vare strålbehandling och hälften av alla cancer-
patienter behandlas någon gång på detta sätt. Behandlingens syfte är att döda cancercellerna, 
och denna typ av behandling kombineras ofta med kemoterapi eller hormonbehandling. Även 
om huvudsyftet är att bota, så kallad kurativ behandling, används den också som lindring vid 
obotlig cancer, så kallad palliativ behandling (Olsson, 2009). 

Biverkningar vid strålbehandling är hudreaktioner, illamående, aptitlöshet, håravfall, trötthet 
samt vid långvarig behandling även vävnadsförändringar (ibid.).  

 

Oral mukosit 

Oral mukosit är en vanlig biverkan vid cancerbehandling hos individer som behandlas med 
kemoterapi och strålbehandling. Vid leukemi, lymfom och myelom behandlar man med 
stamcellstransplantation. Innan stamcellerna tillförs dödas de egna sjuka cellerna genom en 
kraftig behandling med cytostatika, så kallad konditionering. Detta tar bort individens immun-
försvar som annars skulle stöta bort de nya stamcellerna. Vid vissa behandlingar ges även 
samtidigt en strålbehandling över hela kroppen (Edqvist, 2011). Behandlingen av dessa 
cancersjukdomar medför således i vissa fall en exponering av både kemoterapi och strål-
behandling vilket ytterligare ökar risken för oral mukosit.  

Sjukdomen innebär inflammation i munslemhinnan och yttrar sig i atrofi (celldöd), svullnad, 
rodnad och sår (Raber-Durlacher, Elad och Barasch, 2010). Stora framsteg inom forskningen 
har resulterat i förbättrad behandling av biverkningar vid cancerbehandling såsom illamående, 
kräkning och benmärgssupression, men framstegen i behandlingen av oral mukosit har inte 
haft lika stora framsteg. Tvärtom har de förbättringar i behandlingen av övriga biverkningar 
lett till möjligheter att ge högre doser och mer täta behandlingar som därmed ökat riskerna att 
drabbas av oral mukosit. Till följd av detta är idag oral mukosit den ledande dosbegränsande 
biverkan vid cancerbehandling (Eilers och Million, 2007). 
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Nästan alla individer, 70-100 procent, som behandlas med högdos kemoterapi i samband med 
stamcellstransplantation utvecklar oral mukosit, medan individer behandlade med strålning 
för huvud- och halscancer i 80 procent av fallen drabbas, och barn i 90 procent av fallen 
(Fliedner et al, 2007; Stone, Fliedner och Smite, 2005). Individer som genomgår en 
kemoterapibehandling med standarddos drabbas i 40 procent av fallen (Cheng, 2007a). 

Oral mukosit inträffar tre till fem dagar efter första dos av kemoterapi och är som värst efter 
sju till fjorton dagar vartefter det sakta avtar. Vid strålbehandling inträffar det vanligen efter 
en veckas behandling och är som värst i slutet av behandlingen. Läkningen tar sedan två till 
tre veckor (ibid.). 

Symtom 
Komplikationerna vid oral mukosit är relaterade till de sår och inflammationer som uppstår i 
munhålan. Individen får svårigheter att äta, dricka, svälja och tala. Individen upplever också 
smärta, muntorrhet och får en förändrad smakupplevelse. De flesta individer som drabbats av 
oral mukosit vid cancerbehandling nämner det som den värsta biverkan de upplevt (Eilers och 
Million, 2007). Dessa komplikationer skapar dåligt näringsintag hos individen, minskad social 
kontakt och en oförmåga att ta hand om sig själv (Fliedner et al., 2007). Cheng (2007a) 
rapporterar att cirka 45 procent av individerna upplever tre eller fyra samtida symtom av sin 
oral mukosit. I denna studie drabbades mer än hälften av individerna av muntorrhet, smak-
förändring och viktnedgång, men trots att dessa var de mest frekventa symtomen var det inte 
de mest plågsamma symtomen utan sväljningssvårigheterna var de som ansågs mest 
ångestfyllda.  

Till följd av oral mukosit drabbas många individer av depression då deras förmåga att 
interagera med andra människor påverkas. Cheng (2007a) visar att 38 procent av individerna 
drabbas av detta som en följd, och att individer som har drabbats av oral mukosit på grund av 
kemoterapibehandling har en ökad rapportering av humörförändringar mot individer som inte 
drabbats av oral mukosit efter sin behandling. Eilers och Million (2007) menar att munhålan 
har en central roll i individens välbefinnande och att problemen relaterade till oral mukosit 
signifikant påverkar individens livskvalitet. Även Stone et al. (2005) rapporterar psykologisk 
påverkan av oral mukosit som depression, men också sömnsvårigheter. Dessa problem kan 
kvarstå i upp till sex månader efter avslutad behandling. 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer för att drabbas av oral mukosit är dels individrelaterade; ålder, kön, munstatus, 
munhygien, salivutsöndring, genetiska faktorer, BMI, njurfunktion, rökning och tidigare 
cancerbehandling, och dels behandlingsrelaterade; metod, administreringssätt, styrka, 
transplantationstyp, strålningsområde samt kombinationsbehandling (Eilers och Million, 
2007).  

Behandling 

Tidigare har enbart symtomlindrande behandling funnits där individernas smärta främst 
behandlats. Vissa förebyggande behandlingar har visat effekt i kliniska studier som till 
exempel munsköljning och minskande av salivproduktionen för att minska kontakten mellan 
läkemedel och slemhinnor. Ingen behandling av oral mukosit har bevisats ha effekt i kliniska 
studier, men potentiell effekt har visats vilka skulle behöva studeras ytterligare 
(Wohlschlager, 2004). 

En bevisad effektiv förebyggande behandling finns däremot sedan ett par år på marknaden, 
palifermin. Detta läkemedel stimulerar tillväxten av epitelceller i munhålan och kliniska 
studier visar att palifermin signifikant reducerar duration, incidens och svårighetsgrad av oral 
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mukosit efter kemoterapi och strålningsbehandling för hematologiska maligniteter. Detta 
framsteg innebär att det finns en möjlighet att gå från en vård inriktad på hantering av symtom 
till en mer tillfredsställande situation där individerna kan skyddas från svår oral mukosit 
(Fliedner et al., 2007).  

Behandlingsföljder 

En följd av att individen drabbas av oral mukosit under sin behandling kan vara att dosen 
behöver sänkas eller att behandlingen tillfälligt behöver avslutas vilket kan ha svåra 
konsekvenser för individens möjlighet till fullvärdig behandling (Eilers och Million, 2007). 
Fanning et al. (2006) visar i sin studie att överlevnaden för individer som drabbas av oral 
mukosit är statistiskt signifikant lägre än för individer som inte drabbats. 

Behandling av följderna av oral mukosit innebär också högre kostnader på grund av 
kostsamma antibiotika, smärtstillande, näringssupport och längre sjukhusvistelser (Eilers och 
Million, 2007; Stone et al., 2005). 

 
 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Vårdvetenskap 

Vårdvetenskapen är en relativt ung vetenskap ämnad att producera kunskap om vårdandet. 
Till skillnad från omvårdnadsvetenskapen som framförallt försöker besvara hur-frågorna inom 
vården, och då med ett fokus på främst sjuksköterskerollen i syfte att höja professionens 
status, försöker vårdvetenskapen beskriva vårdandets substans, vad-frågorna, och producera 
kunskap om vårdandet. Fokus blir då istället vårdandet och dess fenomen och inte vårdarens 
arbetsuppgifter. Genom reflektion hos vårdare till vårdvetenskapens teorier kan denna hitta 
mönster och sammanhang i sin kliniska praxis och relatera dessa till varandra. På så sätt kan 
vårdvetenskapen och dess teorier bli värdefulla redskap för vårdare och en ökad förståelse för 
individens verklighet kan fås av vårdaren. Genom detta kan individers lidande minskas 
(Wiklund, 2003).   

Människobilden inom vårdvetenskapen betonar människans värdighet och okränkbarhet och 
utgår således från ett humanvetenskapligt perspektiv. Människan ses som mer än den kropp 
som kan beskrivas och mätas med naturvetenskaplig metodik; den är en flerdimensionell 
enhet. Denna enhet består av kropp, själ och ande. Människans kropp ses här som mer än den 
biologiska massa den oftast tolkas som. Inom vårdvetenskapen ses den som bärare av 
människans livshistoria, mening och självbild och är människans medel för kontakt med 
världen. Kroppen kan därför inte delas upp i mindre delar och vårdas utifrån dessa. En skada 
på kroppen behöver vårdas utifrån sin del av helheten. Själen inom vårdvetenskapen tolkas 
som människans självmedvetenhet, människans förmåga att tänka, känna och fatta beslut, 
medan anden är människans förmåga att reflektera över sin del i sammanhanget, så kallade 
existentiella reflektioner. Människan är därför ständigt en helhet i form av kroppen, själen och 
anden. Kroppen är en förutsättning för att individen ska kunna skapa en personlig identitet 
och en känsla av mening och sammanhang. Vårdandet bör därigenom ta sin utgångspunkt i att 
förstå individens livsvärld genom att vara denna nära och observera och lyssna. Att då skapa 
en förståelse för individens totala sammanhang ger en möjlighet att förstå hur sjukdom eller 
behandling som är riktad mot en del av individen påverkar dennes helhet. Att vara drabbad av 
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en sjukdom i en del av kroppen innebär därför att hela människan, i kropp, själ och ande, är 
påverkad (Wiklund, 2003). 

 
Smärta 

Smärta är i grund och botten en skyddsfunktion som är menad att verka som en överlevnads-
mekanism. När en smärta inte är övergående utan kvarstående kommer den snart att ta sig in i 
livssystemet och visa sig i någon form i alla delar av individen (Berg, 2002). 

Haegerstam (2007) menar att det totala lidandet av en vävnadsskada är mer komplicerad än 
enbart smärtupplevelsen. Detta kan yttra sig i att smärtan exempelvis kan beskrivas som 
trötthet eller trötthet som smärta. Figur 1 visar på hur Haegerstam ser på smärtyttringen av en 
vävnadsskada utifrån en holistisk syn.  

 
Figur 1 Smärtyttring enligt Haegerstam (2007, s 169) 

Wiklund (2003) menar att självet i relation till kroppsuppfattningen måste förstås för att det 
lidande smärta innebär ska kunna förstås, alltså att förstå vad människor gör med sin kropp 
och tänker om sig själva. Hon menar också att smärtan inte innebär ett lidande om den inte 
hindrar individen från att leva tillsammans med andra på det sätt denne önskar. 

 

Lidande och välbefinnande 

Lidande är ett begrepp som inte enbart handlar om de symtom som kan upptäckas genom att 
observera en individ eller genom att göra tester såsom provtagning utan består också av en 
inre process. Ofta beskrivs lidande som ett hot, kränkning eller en förlust av människans själv. 
Det finns olika sorters lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1993, 
1994 i Wiklund, 2003).  Sjukdomslidandet är definierat som det lidande som är knutet till en 
sjukdoms symtom och de begräsningar dessa medför och som leder till en otillfredsställelse 
med livet. Livslidandet däremot berör hela individens liv och involverar synen på oss själva 
och vår existens. Vårdlidandet är en annan typ av lidande som är relaterat till ett lidande en 
individ upplever till följd av (eller brister/ofullkomlighet i) den vård som ges (Wiklund, 
2003). Som vårdpersonal är vårdlindandet enkelt att lindra, men att även ha en kunskap och 
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förståelse i de samtliga lidanden som kan drabba individen möjliggör att denne kan hjälpas 
igenom sitt lidande.  

När en människa drabbas av lidande upplevs en känsla av förlorad kontroll. Individen kan 
uppleva en svårighet i att förmedla sina känslor till omgivningen vilket kan skapa en 
tillslutenhet. Här kan vårdare hjälpa individen att förlösa lidandet och därmed möjliggöra att 
denne kan börja prata om sitt lidande (Wiklund, 2003). 

Begreppet välbefinnande är likt lidande relaterat till individens inre upplevelser. 
Välbefinnande är därför en unik och personlig upplevelse, och inte möjligt att sätta upp 
objektiva kriterier för. Välbefinnande är en del av hälsobegreppet och hälsa kan ses som att 
höra ihop med lidande. Lidandet är en del av hälsan och således inte en motsatspol till 
välbefinnandet utan bör ses som dimensioner som är förenade med varandra (ibid.). 

 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet beskrivs i huvudsak i tre sorters teorier; hedonism, önskeuppfyllelse-
teorin och den objektivistiska pluralismen. God livskvalitet enligt hedonismen innebär att 
individen mår bra, alltså upplever välbefinnande eller njutning. Dålig livskvalitet innebär det 
motsatta, att individen mår dåligt och upplever någon form av lidande. Önskeuppfyllelseteorin 
menar däremot att god livkvalitet är lika med att ha sina önskningar uppfyllda. Den tredje 
teorin, den objektivistiska pluralismen, menar att oavsett vad de enskilda individerna anser så 
finns det universellt goda ting eller förhållanden som skapar livskvalitet. Dessa skulle vara 
kunskap, vänskap, kärlek, meningsfull verksamhet, verklighetskontakt eller frihet till exempel 
(Faresjö och Åkerlind, 2005). 

Nordenfelts teori om livskvalitet kan sägas vara en variant av önskeuppfyllelseteorin med 
samtida inslag av hedonism. Han menar att livskvalitet och lycka är detsamma. Lycka enligt 
honom är en känsla med kognitivt innehåll, en emotion, som har en koppling till den egna 
livssituationen. God livskvalitet är således ett tillstånd då det finns en jämvikt mellan 
önskningar och upplevd verklighet. I denna teori är det alltså individens egen uppfattning om 
tillvaron som avgör, inte hur verkligheten faktiskt ser ut (ibid.). 

Tengland (2005) menar att för att ha god livskvalitet behöver en individ inte nödvändigtvis ha 
god hälsa. En individ som är sjuk kan ändå få sina önskningar tillgodosedda, alltså fortfarande 
kunna uppleva kärlek och gemenskap, njuta av musik och vara lycklig över att familj och 
närstående har en bra tillvaro.  

Folke och Paulsson (2010, i Hallberg, 2010) beskriver att livskvalitet bör ses utifrån hur 
individen upplever sig kapabel att delta i de aktiviteter denne önskar eller som förväntas av 
den. Den orala hälsorelaterade livskvaliteten är närvarande då individens hälsotillstånd på de 
orala vävnaderna är bidragande till ett allmänt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. 
Individerna har därigenom en möjlighet att äta, kommunicera och umgås i valda sociala roller. 
Även Westergren (2003) beskriver förlorandet av den sociala upplevelsen relaterad till mat 
och dryck som en negativ påverkan på livskvaliteten. 

Som omvårdnadsansvarig har sjuksköterskan en viktig roll. Dennes ansvar består i att 
bedöma, planera och utvärdera omvårdnadsåtgärder samt att dokumentera och kvalitetssäkra 
vården. Därför krävs att dessa individer har stor kunskap om orala hälsotillstånd samt har en 
förmåga att förstå den påverkan sjukdomen har på individen och sätta detta i relation till hur 
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sjukdomen och behandlingen påverkar olika delar av individens kropp (Folke och Paulsson, 
2010, i Hallberg, 2010). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Att behandla cancersjukdom kan rädda liv, men behandlingen har också svåra biverkningar. 
En av dessa är oral mukosit som kan orsaka stor smärta och svårigheter att äta, dricka och 
tala. Konsekvenserna av detta är ett försvårat läkande hos individen, men även en risk för att 
behandlingen av cancersjukdomen inte kan fullföljas enligt plan (Eilers och Million, 2007). 
Individens livskvalitet är också starkt påverkad av biverkans omfattning, men trots sjukdom 
finns möjligheter att bibehålla livskvalitet (Faresjö och Åkerlind, 2005; Tengland, 2005). 
Omvårdnaden av individen kan i stor utsträckning bidra till detta. Det är viktigt att 
omvårdnadspersonal har en förståelse och kunskap för hur individer upplever sitt tillstånd vid 
drabbning av oral mukosit för att kunna ge en god omvårdnad. Tidigare forskning om oral 
mukosit har främst varit inriktad på det medicinska perspektivet av sjukdomen och dess 
mekanism medan tillräcklig forskning saknas när det kommer till individernas egenupplevelse 
och den påverkan oral mukosit har på deras upplevda livskvalitet (Cheng, 2007a). Därför 
anses denna studie ha en stor vikt i att undersöka dessa aspekter för att skapa en större 
kunskap ur ett vårdvetenskapligt perspektiv att tillföra den redan höga medicinska kunskapen 
för att minska individernas lidande under sjukdomen. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva cancerpatienters upplevelser av oral mukosit och hur 
denna biverkan påverkade deras upplevda livskvalitet. 

 

 

METOD 
 

För att uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ deskriptiv studie. Eftersom syftet var 
att beskriva individers upplevelse ansågs den kvalitativa ansatsen mest lämplig eftersom den 
ger en möjlighet att bättre förstå vad lidande innebär för individen och hur hälsofaktorer och 
processer påverkar livets gestaltning samt visar på hur vårdpersonal kan möta individens 
upplevelse, erfarenhet, förväntning och behov (Friberg, 2006). Därför sågs en möjlighet att 
skapa en kunskap om vad upplevelsen inom individen är vilket ansågs kunna skapa en 
förståelse hos personer involverade i vårdandet och därigenom skapa utvecklingsmöjligheter 
inom vården (Wiklund, 2003). Detta genomfördes genom en litteraturbaserad studie med 
artikelgranskning. Genom att välja artikelgranskning gavs möjligheten att genomföra 
analysen på aktuell data baserad på dagens kunskapsläge.  
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Datainsamling 

Insamlingen av data inför analysen gjordes genom databassökning. De mest relevanta 
databaserna för studiens syfte ansågs vara CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied 
Health) och PubMed eftersom innehållet i dessa databaser har en inriktning mot vård-
vetenskap och medicin (Willman, Bahtsevani och Stoltz, 2011). Flera databaser valdes 
eftersom varje enskild databas aldrig kan antas vara heltäckande (Backman, 1998).  

Urvalsförfarande 
Totalt fyra sökningar genomfördes i respektive databas (Bilaga 1). I PubMed begränsades 
sökningarna till att inkludera artiklar relaterade till människa, språket skulle vara engelska, 
inriktningen cancer och artikeln skulle vara publicerad mellan 2004-01-01 – 2012-12-31. I 
CINAHL begränsades sökningarna till artiklar relaterade till människa, skrivna på engelska, 
kollegialt granskade (peer review) och träffarna skulle vara publicerade 2004 – 2012. I 
samtliga sökningar inkluderades artiklar oavsett geografisk plats för studiens genomförande. 
Artiklar som inte behandlade patientupplevelser av oral mukosit exkluderades. 

Genom att sökningen genomfördes i erkända databaser ansågs möjligheten att identifiera 
endast vetenskapliga arbeten öka. I de fall avgränsningar för peer-review inte kunnat göras i 
sökningen säkerställdes detta i efterhand genom att söka på tidsskrifterna och deras process 
för publicering. Därigenom ökade möjligheten att arbetena höll hög vetenskaplig nivå. Trots 
detta genomfördes även en granskning av publikationerna för att bedöma dess 
vetenskaplighet. Detta gjordes genom en granskning att publikationerna innehöll sektionerna 
bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, material och metod, resultat, diskussion och litteratur-
referenser, och samtliga inkluderade artiklar höll önskad nivå. Detta möjliggör att resultaten 
kan granskas och även reproduceras för att valideras (Segesten, 2006a). 

En kvalitetsgranskning av varje publikation genomfördes också i enlighet med en 
fördefinierad artikelgranskningsmall enligt Friberg (2006) och Segesten (2006b) för kvalitativ 
och kvantitativ forskning respektive (Bilaga 3). Om publikationer inte uppfyllde den 
fördefinierade kvaliteten skulle de heller inte inkluderas i studien. Samtliga publikationer som 
var utvalda att kvalitetsgranskas inkluderades i denna studie. 

Efter att den initiala sökningen och arbetet med analysen påbörjats identifierades ytterligare 
artiklar som ansågs vara av tillräcklig relevans för studien för att inkluderas trots att dessa var 
publicerade före 2004 varför dessa senare inkluderades. Dessa artiklar identifierades dels 
eftersom en del av dem ingick i en litteraturöversikt som granskades i den initiala sökningen 
(Armstrong och McCaffrey, 2006) samt/eller ofta refererades i de utvalda artiklarna. Se bilaga 
2 för en översikt av de inkluderade artiklarna. 

Totalt elva artiklar inkluderades i denna studie. Urvalet för studien resulterade i att både 
kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades. Inom de medicinska och hälsovetenskapliga 
områdena är det ofta en fördel att litteraturstudier inkluderar både kvalitativ och kvantitativ 
forskning (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2006). 

 

Analys 

Analysen genomfördes i enlighet med Fribergs (2006) metodbeskrivning för analys i en 
kvalitativ studie. Först studerades de valda publikationerna noggrant och genomlästes flera 
gånger. Genom detta skapades en känsla för deras innehåll. Därefter hittades nyckelfynden i 
varje studie som sammanställdes och relaterades till varandra i fråga om likheter och 
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skillnader. Då likheter mellan olika studiers nyckelfynd upptäcktes sammanfördes dessa till 
en grupp/kategori, och om ett fynd inte kunde ses relatera till tidigare identifierade 
grupperingar skapades en ny. Genom att ständigt jämföra nyckelfynden i en artikel med 
tidigare identifierade fynd kunde en helhet skapas som gav en förståelse för upplevelserna i 
enlighet med studiens syfte. Grupperingarna kunde sedan genomläsas för att sammanfattas i 
beskrivande och övergripande teman. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga publikationer granskades ur ett etiskt perspektiv för att säkerställa att forsknings-
etiska krav var uppfyllda. De utvalda publikationerna baserades enbart på studier som erhållit 
forskningsetisk kommitteegranskning och godkännande vilket säkerställde att de var 
genomförda i enlighet med god klinisk forskning och Helsingforsdeklarationen (2008). 

Då denna studie genomfördes övervägdes hela tiden de etiska aspekterna för att inte förvränga 
resultaten av de inkluderade studierna, och att genom hela processen inneha en ärlig 
inställning till forskningen. Då de inkluderade artiklarna var på engelska var noggrannheten 
stor vid översättningen av resultaten för att behålla forskarnas egna resultat även i det nya 
resultatet för denna studie. 

 

 

RESULTAT 
 
Analysen resulterade i tre övergripande teman utgjorda av sju grupperingar (Bilaga 4) som 
kunde beskriva individers upplevelse av oral mukosit och dess påverkan på upplevd 
livskvalitet; upplevelser relaterade till fysiska tillstånd, upplevelser relaterade till emotionella 

tillstånd och känslor samt upplevelser relaterade till omgivningen. Dessa redovisas nedan. I 
resultatredovisningen har citat ur artiklarna inkluderats för att ge styrka åt resultaten. 

 

Upplevelser relaterade till fysiska tillstånd 

Den smärta som upplevdes av individerna beskrevs av dem själva som det värsta symptomet 
av oral mukosit (Cheng, 2009; Rose-ped et al., 2002). Smärta och sväljsvårigheter upplevdes 
av cirka 90 procent (Chen, 2008), och det var även sväljsvårigheter tillsammans med sömn-
störningar som rapporterades som de symtom som mest påverkade livskvaliteten (Cheng, Lee, 
Li, Yuen och Epstein, 2011). 

“When you have a sore mouth you are thinking about it all the 

time… Since it is your mouth, you speak with it, you drink water 

with it, you have to eat with it, but it gets difficult… I stopped 

drinking anything but water.” (Rose-ped et al., 2002, s 464). 

De problem som individerna med oral mukosit rapporterade var relaterade till läpparna (94,7 
procent), slemhinnan (68,4 procent), sväljningssvårigheter (26,3 procent), tungan (42,1 
procent), tandköttet (26,3 procent), rösten (31,5 procent) och saliven (15,7 procent) (Chen, 
2008).  
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Individerna beskrev upplevelsen av oral mukosit som “en ring runt Adamsäpplet”, en känsla 
av att ”något sitter fast nere i halsen” eller ”en klump i halsen” (Borbasi et al., 2002). 

Smärta och svullnad upplevdes som ständigt närvarande och minskade individernas vilja och 
lust att äta (Cheng, 2009). Svullnaden orsakade trängre munhåla och samtidigt gav kontakten 
med mat, eller ens minsta rörelse av munnen, en direkt smärta (Larsson, Hedelin och Athlin, 
2003). Individerna upplevde att dessa problem gjorde ätandet motbjudande vilket var det mest 
frustrerande eftersom de relaterade ätande med tillfrisknande (Borbasi et al., 2002). En 
konsekvens av svullnaden och smärtan var att individerna tog väldigt små bitar och tuggade 
under längre tid än normalt. För vissa innebar smärtan att de inte kunde äta eller dricka alls, 
inte ens svälja sin egen saliv vilket framkom i flera av studierna (Larsson et al., 2003; Green, 
Horn och Ericksons, 2010).  Detta kom som en chock. De upplevde också en rädsla att sätta i 
halsen. Dessa problem sammantaget påverkade individernas dagliga liv och de kunde inte 
längre vara den person de var tidigare. Livets möjligheter begränsades gradvis och 
meningsfulla dagliga aktiviteter omöjliggjordes. Ätandeproblemen ledde till förluster och hot 
på olika nivåer i individernas dagliga liv (Larsson et al., 2003). Ätsvårigheterna och de 
minskade möjligheterna att njuta av mat medförde en direkt minskning av den rapporterade 
livskvaliteten (Cheng et al., 2011). 

Även andra konsekvenser relaterat till ätandet upplevdes av individerna, såsom förändrad 
smak och ändrade begär till olika typer av mat. Flera individer rapporterade att de inte gillade 
någon mat alls under sin behandling medan andra hade vissa speciella maträtter som de kunde 
äta (såsom soppor, potatismos, glass eller hårdkokta ägg) (Green et al., 2010). 

Förutom följderna av smärtorna och de fysiska symtomen relaterat till att äta, tugga, svälja 
och dricka beskrev Cheng (2007b) att individernas dagliga leverne och livskvalitet starkt 
påverkades av att dessa också gav svårigheter med att tala, något som också rapporterades av 
Larsson et al. (2003) som beskrev att individerna upplevde att andra hade svårt att förstå dem 
till följd av detta. 

Individernas fysiska tillstånd var också starkt påverkade av sömnsvårigheter som 
rapporterades hos en stor andel av individerna i flertalet av studierna (Cheng et al., 2011; 
Brown et al., 2009; Cheng, 2009). 

Minskad upplevd livskvalitet var i direkt relation till hur individernas oral mukosit 
utvecklades (Cheng et al., 2010). Detta kan bevisa att oral mukosit har en påverkan på 
upplevelsen av livskvalitet. Deras resultat visade, i likhet med vad som ovan beskrivits, att det 
främst var besvär relaterat till tugg- och sväljsvårigheter som rapporterades som de värsta 
symtomen av oral mukosit och samtliga individer som led av svår mukosit sjönk avsevärt i 
deras rapporterade livskvalitetspoäng under perioden med sjukdomen mot innan. 

 

Upplevelser relaterade till emotionella tillstånd och känslor  

En annan dimension av människan, den emotionella, var också ofta rapporterad av 
individerna i studierna som starkt påverkad av att drabbas av oral mukosit. Individerna 
upplevde att livet var hotat, inte bara av sin cancersjukdom utan även av att inte få i sig 
tillräcklig näring till följd av oral mukosit (Larsson et al., 2003).  

Många individer upplevde en känslomässig turbulens med känslor som sorgsenhet, ilska och 
gråt i samband med sina symtom (Cheng, 2009). I samma studie rapporterades också ökat 
psykiskt lidande. Att försöka äta och tala upplevdes som stressande vilket gav uttryck i 
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aggressivitet och orsakade argumentationer och spänningar mellan individen och dess 
närstående.  

”I didn’t want to be unable to speak, so I lost my temper and hit 

my mother.” (Cheng, 2009, s 832) 

Den känslomässiga påverkan, såsom nedstämdhet eller depression, av symtomen av oral 
mukosit rapporterades vara värre än symtomens svårighetsgrad (Brown et al., 2009), och den 
känslomässiga återhämtningen visades också vara långsammare av Wells (1998). 

Individer rapporterade att de kände sig skyldiga att lämna tillbaka maten utan att ha ätit upp 
(Borbasi et al., 2002), eller att de skämdes att äta mosad mat bland andra människor, även sin 
närmaste familj och vänner (Larsson et al., 2003). Känslor av skam och kränkning 
rapporterades också i samma studie då individerna behövde tillföras näring via ventrikelsond-
matning. 

Under tiden individerna var drabbade av oral mukosit rapporterade de sig uppleva lågt 
psykosocialt välmående vilket var direkt korrelerat till individens upplevelse av 
svårighetsgraden och även relaterat till den upplevda livskvaliteten (Cheng, 2007b). 

I samband med de känslomässiga svårigheterna sågs också att fysisk aktivitet och lek hos barn 
minskade (Cheng, 2009) vilket även rapporterades av Borbasi et al. (2002, s 1055):  

”This has been harder than I thought. You just have no energy 
and no life at home. You can’t do nothing. Basically, you sit in a 

chair all day.” 

Individerna upplevde att de behövde ha en inre styrka för att kunna acceptera och klara 
situationen samt för att känna ett hopp och en mening med livet (Larsson et al., 2003).  

Ett tydligt och viktigt fynd var även att anhöriga påverkades känslomässigt av individernas 
upplevelse av oral mukosit. Anhöriga rapporterade stor psykisk påfrestning vilket de 
relaterade till bördan av att vårda sin anhöriga samt att se deras lidande vilket resulterade i 
känslor av rädsla och hjärtesorg. Anhöriga rapporterade också samtidigt att de själva inte åt 
eftersom deras anhörig inte gjorde det och att de inte umgicks med andra människor eftersom 
de hängav sig åt att vårda sin anhörig (Cheng, 2009). 

 

Upplevelser relaterade till omgivningen 

Utöver den rapporterade påverkan oral mukosit hade på individens fysiska och psykiska 
upplevelse och livskvalitet rapporterades även flertalet aspekter relaterat till individens 
omgivning.   

Måltiden kan upplevas som en enande ritual mellan familjemedlemmar och vänner, men i 
samband med sin sjukdom kunde individerna inte längre dela detta med sina närstående på 
grund av ätsvårigheterna som beskrivits ovan (Larsson et al., 2003). Även individer som hade 
mat och matlagning som stora intressen förlorade möjligheten till dessa. För individerna 
innebar detta att de gick miste om möjlighet till gemenskap och social interaktion. 

Vidare rapporterade Larsson et al. (2003) hur individerna med oral mukosit undvek att umgås 
och träffa andra människor på grund av deras oförmåga att prata tydligt vilket även 
rapporterades av Cheng (2009, ss 831-832): 
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”When people talked to me, I couldn’t answer them, and they’d 

think that I was ignoring them. I had an oral ulcer and I couldn’t 

speak. I wanted to talk but I couldn’t. People didn’t know that. My 

friends found it strange that I became so introverted.” 

Den dåliga smak och andedräkt som kom till följd av den såriga munhålan var också en orsak 
till att individerna drog sig undan enligt Larsson et al. (2003), medan Wells (1998, s 844) 
menade att en annan orsak till att dessa individer undvek social interaktion var att de inte ville 
utsätta sig för situationer där de skulle kunna svika sig själva eller bli uppmärksammade:  

“I didn’t want anyone asking me uncomfortable questions at the 

time…. I felt I couldn’t go out, people knew I’d see and I didn’t 
want to have to explain, that sort of thing.” 

Individerna ville heller inte vara till besvär (ibid.) vilket gjorde att de valde att inte be om 
hjälp för sina symtom. De ansåg att behandlingsinducerade symtom inte var något att gnälla 
över eftersom cancern var det riktiga problemet. De ville heller inte ta upp värdefull tid från 
vårdpersonalen som, enligt dem själva, bättre kunde användas till andra patienter. 

Individerna i studien av Borbasi et al. (2002) trodde inte att vårdpersonalen förstod problemen 
de hade till fullo. De ansåg att det fanns ett större behov av att få tryckt information 
tillsammans med en muntlig genomgång av vårdpersonalen vilket också konfirmerades av 
Cheng (2009). I den studien framkom att individerna inte hade förstått att oral mukosit skulle 
vara så allvarligt vilket resulterade i slutsatsen att tydligare information om processen, 
riskerna och komplikationerna av oral mukosit krävdes för att bättre förbereda individerna 
psykiskt. I denna studie rapporterade också individerna och anhöriga att det fanns ett större 
behov av att få psykologiskt stöd och även aktiviteter på avdelningen för att distrahera 
individerna från symtomen. Green et al. (2010) visade att barnen i deras studie som drabbats 
av oral mukosit inte kunde minnas att de fått några råd från vårdpersonalen angående ätande-
problem i samband med sin cancerbehandling eller hur de skulle kunna sköta dessa. En större 
andel av deras föräldrar kunde däremot minnas fler råd. Individerna kunde dock ge många 
egna råd till hur man borde äta under sin cancerbehandling för att minska risken för problem, 
såsom att viss typ av mat var enklare att få i sig, att olika typer av mat kunde provas baserat 
på begär eller att hålla sig borta från köket för att inte utsätta sig för dofter. 

Studierna visade alltså ganska entydigt att individernas relation till omgivningen påverkas 
starkt av deras sjukdom. Omgivningen har dock stor betydelse för individerna i deras tillstånd 
vilket visades av Larsson et al. (2003). De menade att styrka hos individerna inte bara kom 
inifrån dem själva, som beskrivits i ovan avsnitt, utan även från stöd av familj, vänner och 
vårdpersonal. Dessa personer gav individerna motivation att äta trots att de inte hade aptit och 
de var även viktiga för individerna genom att de kunde dela sina känslor och tankar med dem. 
Därför rapporterade de också att de upplevde det som viktigt att få träffa samma vårdpersonal 
vid de olika behandlingstillfällena. Även Cheng (2009) visade att individerna upplevde 
anhörigas närvaro som väldigt viktig, speciellt i situationer då de hade svårt att prata eftersom 
anhöriga ofta kunde förstå dem ändå.  

Att också få en relation till andra i samma situation ansågs viktigt (Wells, 1998). Att få dela 
sina upplevelser med andra och se att man inte var ensam om dessa upplevelser belystes i 
denna studie. 
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DISKUSSION 
 

Syftet med denna studie var att beskriva cancerpatienters upplevelser av oral mukosit och hur 
denna biverkan påverkar deras upplevda livskvalitet. Resultaten visar att oral mukosit 
påverkar individerna på flera plan; fysiskt, emotionellt och socialt. Individerna upplever ett 
stort lidande av sjukdomen inte enbart relaterat till den enorma smärta de får stå ut med utan 
även ett direkt hot om livet upplevs. Individerna kan drabbas av sömnsvårigheter, depression 
och aggressivitet. Även känslor av skam framkommer i studien. Konsekvenser av sjukdomen 
är bland annat minskad fysisk aktivitet och lust till detta samt social isolering. Även 
individernas anhöriga påverkas negativt av sjukdomen, och den betydelse dessa har för 
individernas välbefinnande framkommer i studien. Vid insjuknandet blir individen varse om 
att livets möjligheter drastiskt begränsas och en stor påverkan upplevs på det dagliga livet. Ett 
tydligt resultat av studien visar på att individernas livskvalitet blir märkbart försämrad.   

 

Metoddiskussion 

För att uppfylla studiens syfte att beskriva cancerpatienters upplevelser av oral mukosit och 
hur denna biverkan påverkar deras upplevda livskvalitet valdes en kvalitativ deskriptiv ansats 
genom en litteraturstudie. Den kritik som riktas mot den kvalitativa ansatsen är att den skulle 
vara mindre standardiserad än den kvantitativa. Genom detta skulle en större flexibilitet i 
utförandet finnas vilket också skulle kunna vara en källa till variationer (Backman, 1998). 
Denna metod kan också ge en osäkerhet i resultatet på grund av att detta inte blir 
intersubjektivt testbart eftersom det är beroende av kontexten, observatörens värderingar och 
dennes förförståelse (Thurén, 2007). För att minska dessa risker planerades studiens 
genomförande och analys innan start med en dokumenterad metodbeskrivning för kvalitativ 
analys (Friberg, 2006). För att minska risken för variation och öka möjligheten till 
intersubjektiv testbarhet skulle en kvantitativ eller positivistisk metod ha valts. Detta anses 
dock inte vara en möjlig metod för att uppnå denna studies syfte. Det är den kvalitativa 
metoden som ger en möjlighet att studera en individs upplevelse av verkligheten till skillnad 
från att observera och ”mäta” den givna verkligheten som kan uppnås med en traditionell 
naturvetenskaplig tradition (Backman, 1998). Det fås alltså en möjlighet att förstå och inte 
bara begripa intellektuellt (Thurén, 2007). En annan möjlighet hade varit att genomföra 
kvalitativa intervjuer för att samla in data istället för att samla in denna från litteraturen. Det 
anses dock inte rimligt för denna studie att samma mängd data skulle kunna generarats genom 
detta. En annan utgångspunkt är att i enlighet med Friberg (2006) skulle en enskild kvalitativ 
studie haft ett kunskapsvärde medan genom att sammanställa flera forskningsstudiers resultat 
har ett större kunskapsvärde skapats och därmed en sammansatt kunskap om individernas 
upplevelser. 

Datainsamlingen för studien genomfördes genom sökningar i databaserna CINAHL och 
PubMed. Eftersom dessa databaser är de mest erkända databaserna för vårdvetenskapliga 
publikationer (Willman, Bahtsevani och Stoltz, 2011) anses detta val lämpligt. 
Publikationerna som valdes ut för studien kvalitetsgranskades innan de inkluderades och ett 
krav var även att de skulle vara kollegialt granskade (peer reviewed). Detta ökar 
trovärdigheten för denna studie. Tillförlitligheten till de inkluderade studierna anses också 
vara större på grund av den kollegiala granskningen, men även att de kvalitativa studierna 
inkluderade citat från individerna vilket ger en närhet och förståelse till tolkningarna som 
forskarna gjort. 
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Datainsamlingen visade sig ge svårigheter i att identifiera en större mängd kvalitativa studier 
vilket var det som till största del önskades inkluderas i denna studie. Detta visar att det finns 
en stor betydelse för att denna studie genomfördes. Möjligen skulle datainsamlingen utökats 
till fler antal sökningar och till ett större antal databaser, men vid tidpunkten för datainsamling 
ansågs utfallen mättade. 

Att det i studien inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier anses ofta vara en 
fördel i litteraturstudier inom det hälsovetenskapliga området (Willman, Stoltz och 
Bahtsevani, 2006). I denna studie ansågs det ge en möjlighet att tydligare förstå patienternas 
upplevelse av sin sjukdom och sina symtom då den kvantitativa forskningen kunde ge 
information om vilka symtom som upplevdes av en större mängd individer medan den 
kvalitativa forskningen kunde ge djupgående förståelse för individernas känslor och 
upplevelser. 

Artiklarna som var ämnade att inkluderas i studien skulle ha varit publicerade mellan 2004 
och 2012. I studien inkluderades dock äldre artiklar som identifierades efter att den initiala 
sökningen och arbetet med analysen påbörjats eftersom de ansågs vara av tillräcklig relevans 
för studien för att inkluderas. Dessa studiers resultat av individernas upplevelse var i 
samstämmighet med senare studiers vilket visar att individernas upplevelser inte skiljer sig 
över tiden. Att inkludera dessa artiklar bör således inte ha någon påverkan i negativ riktning 
för denna studies resultat som skulle kunnat ge felaktiga resultat relaterat till dagens problem. 

Samtliga inkluderade artiklar visade även på liknande resultat oberoende av vilka länder eller 
världsdelar de var genomförda i. Detta visar på att upplevelserna hos individerna är 
överförbara globalt. 

Sammantaget anses därför vald forskningsansats lämplig för denna studies syfte och även de 
val som gjordes för datainsamlings- och dataanalysmetod anses vara de mest lämpliga i detta 
fall.  

 

Resultatdiskussion 

I studien framkommer att oral mukosit är en allvarlig biverkan vid cancerbehandling. I 
enlighet med bakgrundsdatan (Fliedner et al., 2007; Stone et al., 2005; Cheng, 2007a) visar 
datan i denna studie att det är en vanlig biverkan vid cancerbehandling och drabbar en stor 
andel av individerna (exempelvis Cheng, 2009; Chen, 2008).  

Upplevt lidande 

Studien visar att individer som drabbas av oral mukosit upplever lidande på flera nivåer. I 
enlighet med Wiklunds (2003) teori om lidandets dimensioner beskriver individerna hur de 
upplever ett sjukdomslidande genom de symtom och begränsningar som dessa medför. 
Smärta identifierades som det värsta symtomet av individerna (Cheng, 2009; Rose-ped et al., 
2002). Detta gav begränsningar i individernas vilja och lust att äta (Cheng, 2009; Borbasi et 
al., 2002; Green et al., 2010), men även livets möjligheter begränsades och meningsfulla 
dagliga aktiviteter omöjliggjordes (Larsson et al., 2003). Andra upplevelser hos individerna 
var relaterat till talet (Cheng, 2007b; Larsson et al., 2003). Att inte kunna äta och tala 
orsakade känslor som sorgsenhet, ilska, gråt och ökat psykiskt lidande (Cheng, 2009). Cheng 
(ibid.) visade också att dessa begränsningar orsakade stress hos individerna och spänningar i 
deras relationer med närstående. Vidare bidrog dessa symtom till att individerna isolerade sig 
socialt (Larsson et al., 2003; Cheng, 2009; Wells, 1998). Även sömnsvårigheter rapporterades 
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som vanliga upplevelser hos individerna (Cheng et al., 2011; Brown et al., 2009; Cheng, 
2009). 

Sjukdomen leder också till ett livslidande hos individerna då de beskriver hur hela deras 
existens upplevs som hotad (Larsson et al., 2003). Individerna rapporterade även att de 
upplevde en skam att inte kunna äta upp sin mat eller äta som vuxna människor som de 
tidigare kunnat (Borbasi et al., 2002; Larsson et al., 2003; Cheng, 2007b) vilket i enlighet med 
Wiklunds (2003) teori visar på en känsla av att inte vara värd lika mycket som innan de 
drabbades av sjukdomen. 

I studien identifieras också ett upplevt vårdlidande.  Individerna uttrycker att de inte förstått 
hur svår upplevelse de skulle komma att gå igenom då de drabbades av oral mukosit (Cheng, 
2009) och att vårdpersonalen inte förstod deras problem till fullo (Borbasi et al., 2002) eller 
hade kommit med tillräckliga råd inför och under deras sjukdom (Green et al., 2010). 

En upplevelse av stort lidande var förväntat att finna i studien eftersom bakgrundsdatan 
beskriver en svår sjukdom med stark smärta som medför stora begränsningar i individernas 
möjligheter (Eilers och Million, 2007; Fliedner et al., 2007; Cheng, 2007a; Stone et al., 2005). 
Däremot var graden av de psykiska och sociala upplevelserna hos individerna ett oväntat 
fynd, vilket även den påverkan på anhöriga som sjukdomen skapade var. Detta visar på 
betydelsen att ha en förståelse för sjukdomars påverkan på individen på fler plan än enbart 
den fysiska samt att inte den individ som är direkt drabbad av en sjukdom är den enda som 
påverkas av den. 

Upplevd påverkan på livskvaliteten 
Studien visar att individernas livskvalitet är märkbart försämrad vid drabbningen av oral 
mukosit (Cheng et al., 2011; Cheng, 2007b; Cheng et al., 2010). Detta är inte förvånande efter 
redovisningen av resultatet av individernas upplevelse av lidande och i enlighet med 
hedonismens teori om livskvalitet, men även om datan granskas i jämförelse med mer 
komplexa teorier om livskvalitet som Nordenfelts teori (Faresjö och Åkerlind, 2005) som 
menar att det är individens egen uppfattning om tillvaron som avgör och inte den faktiska 
verkligheten så bekräftas minskad livskvalitet av den patientrapporterade datan av deras 
upplevelser.  Om önskeuppfyllelseteorin istället appliceras på datan för att mäta livskvalitet så 
menar den att om en individ får sina önskningar uppfyllda så har denna god livskvalitet 
(ibid.), men eftersom individerna inte har möjlighet att delta i aktiviteter eller äta, dricka samt 
tala så kan det antas att deras önskningar inte kommer att vara uppfyllda. Inte heller den 
objektivistiska pluralismens tankar om universellt goda ting (ibid.) visar på att livskvaliteten 
kan vara god hos dessa individer då de inte har en möjlighet till verklighetskontakt, 
meningsfull verksamhet eller frihet och är isolerade från vänner och närstående. Tengland 
(2005) och Folke och Paulsson (2010, i Hallberg, 2010) menade att även individer utan god 
hälsa kan ha god livskvalitet, men eftersom dessa individer upplever att de inte kan ha en 
gemenskap eller bra relationer med närstående och inte är kapabla att delta i de aktiviteter de 
önskar eller som förväntas av dem så konfirmerar även detta den upplevt minskade 
livskvaliteten som rapporteras i studien vilket innebär att samtliga teorier om livskvalitet som 
studerats inför denna studie visar på detta. 

Att minska lidandet 
Personer som verkar i en vårdande roll har stora möjligheter att minska individernas lidande 
och därmed öka deras livskvalitet. Wiklund (2003) beskriver hur vårdare kan hjälpa individer 
i lidande genom att förlösa det lidande som de ofta har svårt att förmedla till sin omgivning.  
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Genom att minska sjukdomslidandet genom anpassade måltider och behandlingar utifrån 
individens behov kan en stor del av lidandet minska. Att ge adekvat munvård kan minska 
besvären och att skapa största möjlighet att inta föda genom individanpassad kost i en miljö 
anpassad utifrån vad individen för tillfället klarar kan minska aspekter av lidandet. Vikten av 
att i vården även ta hänsyn till de psykologiska aspekterna och inte enbart den fysiologiska 
behandlingen visas i studien. Även anhöriga bör tas med i vårdplaneringen så att deras lidande 
inte glöms bort då de även är viktiga för individernas minskade lidande (Larsson et al., 2003; 
Cheng, 2009). 

Vårdlidandet kan enkelt minskas genom att kunskap om individernas upplevelser såsom i 
denna studie tas tillvara då individerna uttrycker en känsla av att vårdpersonalen inte till fullo 
förstått deras problem och situation. Detta visar också på vikten av denna studie. Genom att 
vårdpersonalen ständigt ökar kunskapen om individers upplevelser fås en möjlighet att hjälpa 
på ytterligare nivåer vilket minskar lidandet hos individen. I enlighet med resultaten i denna 
studie visas ett behov av att ge tillräcklig och anpassad sjukdomsutbildning till individerna för 
att på så sätt förbereda dem på den allvarliga sjukdom de kan drabbas av. Genom att ha en 
förförståelse för graden av möjligt lidande kan individen vara mer förberedd och på så sätt 
minskas risken för ökat lidande på grund av plötslig drabbning av sjukdomen. Att också 
komma med anpassade råd angående hur livet och vardagen kan underlättas under sjukdomen 
upplevdes av individerna som ett behov. Här sågs också att barnen i studien inte kom ihåg råd 
som givits medan föräldrar mindes mer vilket visar på vikten av att anpassa informationen till 
individen så att den kan tas emot. Individerna själva kom också med flera råd om hur de klarat 
vardagen och sjukdomen vilket är bra för personalen att också samla på sig för att 
vidarebefordra till framtida patienter.  

Att som vårdpersonal skapa en nära relation till individerna visades också i studien vara 
viktigt för individernas möjlighet till minskat lidande (Larsson et al., 2003). Det bör därför i 
största möjliga mån ges möjligheter till kontinuitet i vem i vårdteamet som ansvarar för 
individens vård. Detta möjliggör också för personalen att komma närmare individen och på så 
sätt kunna tolka dennes tillstånd på ett djupare plan. 

Dessutom bör vårdpersonal vara väl informerad om forskningsutvecklingen och nya 
möjligheter till behandling. Idag finns en bevisad effektiv förebyggande behandling mot oral 
mukosit (palifermin) som i kliniska studier visats signifikant reducera duration, incidens och 
svårighetsgrad av oral mukosit efter kemoterapi och strålningsbehandling för hematologiska 
maligniteter (Fliedner et al., 2007). Medicinsk förebyggande behandling bör alltid övervägas i 
samråd med läkare och individen för att minska risken och därmed skydda individen från 
lidande. 

Denna studie visar tecken på att omvårdnaden har stor betydelse på det upplevda lidandet och 
livskvaliteten hos individer som drabbats av oral mukosit under sin cancerbehandling. En 
fortsatt forskning om den faktiska betydelse omvårdnaden har och vilka omvårdnadsåtgärder 
som ger störst påverkan på minskat lidande och ökad upplevd livskvalitet skulle vara 
intressant att genomföra för att på ett tydligare sätt kunna prioritera och utveckla 
omvårdnadsåtgärderna för individer som drabbas av oral mukosit. 

 

Slutsatser 

Studien visar att individer som drabbas av oral mukosit upplever ett stort lidande på flera 
plan; fysiskt, emotionellt och socialt, med en direkt påverkan på minskad upplevd livskvalitet. 
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Vårdpersonalen har en stor möjlighet att minska individernas lidande på flera sätt genom 
individanpassad omvårdnad. Sjukdomen kommer som en chock för många individer under en 
redan svår period i livet och det är därför av största vikt att patientutbildningen ökar och ger 
individerna en god förståelse för de möjliga problem och stora lidande de kan drabbas av. Det 
är även viktigt att inte enbart de fysiologiska aspekterna av sjukdomen behandlas utan att 
även psykologiska aspekter uppmärksammas och även att anhöriga involveras i vård-
planeringen för att öka möjligheterna till minskat lidande och större upplevd livskvalitet hos 
individerna.  
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Exempel på citat Nyckelfynd Gruppering Tema 
”…one of the most frustrating 
aspects of mucositis was that it 
made eating so unpalatable” 
(Borbasi et al., 2002, s 1055) 

Beskriver 
svårigheter att äta 

Smärta 
Upplevelser 
relaterade till 

fysiska tillstånd 

”I stopped drinking anything but 
water” (Rose-ped et al., 2002, s 
464) 

Beskriver 
svårigheter att 

dricka 
”Even swallowing saliva gave 
me great pain” (Cheng, 2009, s 
831) 

Beskriver 
svårigheter att 

svälja 
”I get fed up with not being able 
to talk normally” (Wells, 1998, s 
845) 

Beskriver 
svårigheter att 

prata 
”…distress of other symptoms 
included trouble sleeping…” 
(Brown et al., 2009, ss 265-266)  

Beskriver 
svårigheter att 

sova 
Sömn 

    
”…high-symptom group had 
significantly lower quality of 
life and higher psychological 
distress levels….” (Cheng et al., 
2011) 

Beskriver känslor 
av ångest 

Ångest 
Upplevelser 
relaterade till 
emotionella 
tillstånd och 

känslor  

”The problem of losing my 
temper was very serious.” 
(Cheng, 2009, s 832) 

Beskriver känslor 
av vrede och ilska 

Vrede 

”…you don´t want to do 
anything.” (Borbasi et al., 2002, 
s 1055) 

Beskriver 
minskad lust till 

aktivetet 
Aktivitet 

    
”…loss of togetherness and 
sociability” (Larsson et al., 
2003, s 567) 

Beskriver hur 
individen förlorar 

möjlighet till 
gemenskap/ 

social interaktion Socialt 

Upplevelser 
relaterade till 
omgivningen 

“I felt I couldn´t go out, people I 
knew I’d see and I didn’t want 
to have to explain that sort of 
thing.” (Wells, 1998, s 845) 

Beskiver hur 
individen isolerar 

sig 

”Five children did not recall 
much advice from health care 
providers about management of 
eating problems during 
chemotherapy treatment” 
(Green et al., 2010, s 213) 

Beskriver 
upplevelser av 

vårdandet 
Vården 

 


