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Sammanfattning 

Sväljningssvårigheter förekommer hos personer i alla åldrar, men är vanligast hos de 

äldre. Konsekvenserna av sväljningssvårigheter i form av undernäring och 

aspirationspneumonier bidrar till ökad ohälsa och stora samhällskostnader. 

Sväljningssvårigheter är inte en sjukdom i sig, utan är ett symptom av andra 

sjukdomar. Eftersom undernäring är vanligt hos personer med sväljningssvårigheter, 

bör sjuksköterskan ha kännedom om patienters erfarenheter av sväljningssvårigheter. 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att ha sväljningssvårigheter. Genom 

utförande av en allmän litteraturstudie framkom fyra teman: Erfarenheter av att 

sväljningssvårigheter ställer upp hinder för måltiden, Erfarenheter av begränsningar 

i det dagliga livet, Erfarenheter av att hantera vardagen och Den glädjelösa 

måltiden. Måltiden präglades av hostattacker, kvävningskänslor och att maten 

fastnade i halsen. Både det sociala livet och familjelivet begränsades. Patienterna 

hanterade situationen genom att undvika att dela måltider med andra. Patienterna 

kände ingen glädje av måltiden längre. Vidare forskning gällande allmänhetens attityd 

gentemot sväljningssvårigheter är av intresse. Ett framtagande av en 

konsistensanpassad meny för restauranger vore hjälpsamt för patientgruppen. 
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Abstract 

Swallowing difficulties occur in people of all ages, but is increasingly common in the 

elderly. Malnourishment and aspiration pneumonia are consequences of swallowing 

difficulties that lead to increase in ill-health and high costs for society. Swallowing 

difficulties are not an illness, but a symptom of other diseases. Since malnourishment 

is common in people with swallowing difficulties nurses should have knowledge of 

patients with experiences of having swallowing difficulties. The purpose of this study 

was to describe patients’ experiences of swallowing difficulties. Through the 

performance of a literature review four themes emerged: Experiences of swallowing 

difficulties hindering the meal, Experiences of limitations in daily life, Experiences of 

dealing with everyday life and The joyless meal. The meal was characterized by 

coughing, feelings of choking and food getting stuck in the throat. Social life and 

family life alike were limited. Patients handled the situation by avoiding eating with 

others. Patients no longer experienced joy in eating. Further research on public’s 

attitude towards swallowing difficulties are of interest. The development of a texture 

modified menu for restaurants would be helpful for this patient group. 
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Inledning 

Sväljningssvårigheter är ett tillstånd som förekommer i alla åldrar. Det är dock 

betydligt mer frekvent förekommande bland den äldre populationen (Socialstyrelsen, 

2011). Av hemmaboende äldre lider cirka 33-38 procent av någon typ av 

sväljningssvårighet (Roy, Stemple, Merrill & Thomas, 2007). Konsekvenserna av 

sväljningssvårigheter bidrar till ökad ohälsa och stora samhällskostnader. Att ha 

sväljningssvårigheter leder till ett minskat intag av vätska och mat eftersom personens 

förmåga att ta till sig födan är begränsad (Van der Maarel-Wierink, Meijers, De 

Visschere, Der Baat, Halfens & Schols, 2014). Malnutrition i form av undernäring är 

ett vanligt problem hos personer med sväljningssvårigheter. Undernäring i sin tur 

innebär ökade vårdkostnader, förlängd sjukhusvistelse samt högre mortalitet hos de 

drabbade (Lim, Ong, Chan, Loke, Ferguson & Daniels, 2012). Patienter med 

sväljningssvårigheter har en stor risk för ett större antal av återinläggningar på 

sjukhus till följd av aspirationspneumonier. En fjärdedel av alla äldre som återinläggs 

inom ett år på sjukhus för pneumoni har aspirationspneumoni (Cabré, Serra-Prat, 

Force, Almirall, Palomera & Clavé, 2013). Nutrition är ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden. Sjuksköterskan har en central roll för att bedöma näringstillstånd, 

identifiera sväljningssvårigheter, konsultera med annan expertis, planera, genomföra 

och utvärdera ätstödjande åtgärder (Westergren, 2014).   

Bakgrund 

Sväljningssvårigheter och dess konsekvenser 

Den medicinska termen för sväljningssvårigheter är dysfagi. Ordet är uppbyggt av två 

delar: dys- som ursprungligen kommer från grekiskan och betyder svår, dålig, 

onormal och -fagi vilket kommer från grekiskans ’phagein’ som betyder äta 

(Lindskog, 2004). I uppsatsen kommer framgent termen 'sväljningssvårigheter' 

användas för att differentiera mellan omvårdnad och medicin.   

Sväljningssvårigheter innebär svårigheter att förflytta föda från mun till magsäck. 

Enligt NANDA (Herdman & Kamitsuru, 2014) definieras sväljningssvårigheter som 

en ”[O]normalt fungerande sväljningsmekanism som har samband med brister i 

munnens, svalgets eller matstrupens struktur eller funktion.” (s. 227). 

Sväljningssvårigheter kan förekomma i alla sväljningens faser: den orala, faryngeala 

och esofageala fasen och beror på avvikande motorik, sensorik, koordination eller 

anatomi (Socialstyrelsen, 2011). Den orala fasen inbegriper munnen; kännetecken är 

symptom så som att läpparna inte sluts fullgott med resultat att mat faller ur munnen, 

eller en försämrad förmåga att rensa munhålan (Herdman & Kamitsuru, 2014). Den 

faryngeala fasen inbegriper svalget och här uppvisas symptom som kväljningar och 

hostningar, dessutom kan rösten uppvisa en gurglande kvalitet. Under definitionen för 

faryngeal sväljningssvårighet ligger också symptomet upprepade lunginfektioner 

(Herdman & Kamitsuru, 2014). Den esofageala fasen syftar till matstrupen och 

inbegriper symptom så som: halsbränna, nattlig hosta och upplevelsen av att mat 
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fastnar i halsen (Herdman & Kamitsuru, 2014). Sväljningssvårigheter är ingen 

etiologisk diagnos ur medicinsk synpunkt, utan följer som sekundärt symptom till en 

annan sjukdom. Sväljningssvårigheter förekommer ofta till följd av stroke och andra 

neurologiska och neuromuskulära sjukdomar. Traumatiska hjärnskador och 

tumörsjukdomar i huvud- och halsregionen är ytterligare tillstånd som förknippas med 

sväljningssvårigheter (Socialstyrelsen, 2011). En annan vanlig anledning till att 

personer har svårt att svälja är dålig munhygien. Smärta från dåliga tänder eller sår i 

munnen är vanligt och gör det svårt att tugga vilket leder till svårigheter att svälja 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Sväljningssvårigheter innebär en ökad risk för undernäring särskilt i kombination med 

nedsatt ork. Undernäring definieras som mätbara förändringar i kroppens 

sammansättning av energi, protein eller andra näringsämnen och innebär 

ogynnsamma förhållanden där kroppen förlorar i vikt och muskelmassa 

(Socialstyrelsen, 2011). Undernäring leder vidare till muskelsvaghet, 

funktionsnedsättning och infektioner vilket orsakar mänskligt lidande (Westergren, 

2008). En studie som gjorts i Singapore visar att undernärda patienter oftast stannar 

på sjukhuset längre och att dödligheten är högre hos denna patientgrupp. Det har visat 

sig att sjukdom och undernäring är sammankopplade: sjukdom kan ge undernäring 

och detsamma gäller för det omvända förhållandet (Lim et al., 2012). 

Aspirationspneumoni är en annan vanlig komplikation till sväljningssvårigheter och 

är en infektion i lungorna som utvecklas efter att mat, fluider eller maginnehåll 

kommer in i lungorna. I likhet med undernäring leder aspirationspneumoni till ökade 

kostnader för sjukvården samt fler dödsfall (Marik & Kaplan, 2003). Personer som 

aspirerar uppvisar ofta något symptom där hostningar under måltid är den vanligaste 

(Marik & Kaplan, 2003). 

Att äta mat 

Matens funktion och betydelse 

För att kroppen ska kunna fungera måste den få energi, vilket den tillgodogör sig från 

maten i form av kolhydrater, proteiner och fett (Cederholm, 2004). Utöver att vara 

nödvändigt för att tillgodose detta grundläggande fysiologiska behov har maten och 

måltiderna alltid haft en central roll i människors liv ur ett symboliskt och socialt 

perspektiv. Matens symboliska värden handlar om hur den ser ut, hur den luktar och 

hur den serveras. Människan äter med alla sina sinnen och därför är utseendet och 

doften lika viktig som smaken på det som ska ätas (Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg, 2006). Måltiderna är ett värdefullt tillfälle för återhämtning, umgänge och 

njutning och den sociala omgivningen har en stor betydelse under måltiden. Att äta 

med familj och vänner är en njutning och har en avslappnande effekt vilket leder till 

att det tar längre tid att äta än om en person äter själv. Att däremot äta tillsammans 

med främlingar eller i en spänd miljö leder till ett mindre matintag (Stroebele & De 

Castro, 2004). Det finns också spirituella och kulturella värden förknippade med 
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måltiden (Socialstyrelsen, 2011). Vilken mat som konsumeras och hur den 

konsumeras kan vara starkt kopplat till den kultur eller religion en person tillhör. 

Många gånger är mat en viktig del av en persons identitet (Kenny, 2015). Vidare är 

olika typer av mat ofta kopplade till olika högtider, där familjen samlas och umgås 

(Socialstyrelsen, 2011). 

Ätstödjande åtgärder för personer med sväljningssvårigheter 

Personer med sväljningssvårigheter kan ha ett behov av att andra typer av mat tillagas 

än de maträtter som de tidigare åt (Kenny, 2015). Konsistensanpassning av mat är 

viktigt för att underlätta sväljning (Steele et al., 2015). Även texturen, det vill säga 

hårdhet, lenhet, och sammanhållning av bolusen (ett främmande föremål i form av en 

matbit) samt storleken och formen på matbitarna inverkar på sväljningen (Steele et 

al., 2015). Det är lättare att svälja kall än varm mat (Bülow, Olsson & Ekberg, 2003). 

Generellt sett är det svårare att svälja stora matbitar och kladdiga maträtter har visat 

sig vara den ledande orsaken till att patienter sätter i halsen (Steele et al., 2015). För 

många patienter kan det underlätta att äta flera små mål spridda över dagen istället för 

att äta tre stora mål (Socialstyrelsen, 2011). Att förtjocka vätskor är en vanlig åtgärd 

för patienter med sväljningssvårigheter och är något som kan underlätta sväljningen. 

Risken för aspiration minskar med en ökad viskositet (Steele et al., 2015). Det är även 

lättare att svälja kolsyrat vatten än vanligt vatten (Bülow et al., 2003). För att 

underlätta för patientens sväljning är det viktigt att optimera sittställningen. Den 

optimala situationen innebär att patienten sitter i en stol alternativt en rullstol. När 

detta inte är möjligt och patienten måste äta i sängen är det viktigt att höja ryggändan 

så mycket som möjligt och sänka fotändan (Socialstyrelsen, 2011). Miljön i vilken 

måltiden tar plats har stor betydelse för patienten och det är viktigt att maten serveras 

på ett trevligt sätt. Måltiden ska präglas av lugn och ro, maten ska dofta gott och 

portionerna ska inte vara för stora. Det är viktigt att patienterna får god tid på sig att 

äta och inte känner sig stressade (Stroebele & De Castro, 2004). Perkutan 

endoskopisk gastrostomi (PEG) är en kateter vilken är inopererad i magsäcken via 

buken. Patienter erhåller en PEG när de inte klarar av att få i sig tillräckligt med 

näring för att tillgodose sitt behov (de Aguilar-Nasciemento & Kudsk, 2008). 

Sjuksköterskans ansvar 

Omvårdnad är sjuksköterskans arbetsområde och specialitet. Sjuksköterskans 

funktion är att främja hälsa och förebygga sjukdom samt hjälpa patienten att utföra 

handlingar som leder fram mot en ökad hälsa. Vidare har sjuksköterskan ett ansvar att 

samarbeta med andra professioner inom hälso- och sjukvården för att säkerställa 

patientens optimala tillfrisknande (International Council of Nurses, u.å). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar inbegriper ansvar för patientens nutritionsstatus 

och sjuksköterskan ska därför göra nutritionsbedömningar (Westergren, 2014). En 

nutritionsbedömning bör utföras inom ett dygn efter det att en person anlänt till 

slutenvård eller ett äldreboende. Uppföljning av eventuell nutritionsbehandling ska 

göras för att säkerställa nyttan och regelbunden vägning ska utföras, lämpligen en 
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gång i veckan i slutenvård om det inte finns indikationer som kräver vägning oftare 

(Socialstyrelsen, 2011). Det är sjuksköterskan som har huvudansvaret för 

måltidsanpassning och servering men trots detta har vårdpersonal svårt att upptäcka 

sväljningssvårigheter hos patienter (Van der Maarel-Wierink et al., 2014). För att 

säkerställa patientens nutrition och förebygga aspiration kan sjuksköterskan därför 

enligt Corrigan, Escuro, Celestin och Kirby (2011) utföra ett sväljningstest för att 

utföra initiala åtgärder om sväljningssvårigheter skulle uppdagas. Det är dock logoped 

som ställer diagnosen ”dysfagi”. Om sväljningstestet påvisar ett problem bör därför 

logoped tillkallas snarast (Corrigan et al., 2011). För att göra sväljningsbedömningen 

används många olika typer av bedömningsmodeller som generellt har hög sensitivitet 

och specificitet (Cummings et al., 2015). En modell framtagen av verksamma 

sjuksköterskor, the nurse dysphagia screen, inbegriper att patienten får svälja vatten 

(Cummings et al., 2015). Gugging Swallowing Screen (GUSS) är en annan 

bedömningsmodell framtagen specifikt för strokepatienter. GUSS:en, till skillnad från 

de flesta andra modeller, inleder sväljningsbedömningen med en puddingliknande 

konsistens istället för en ren vätska (Trapl, Enderle, Nowotny, Teuschl, Matz, 

Dachenhausen, & Brainin, 2007). Mini Nutritional Assessment (MNA) är en annan 

bedömningsmall som används för att identifiera risk för undernäring och kan även 

påvisa sväljningsproblematik (Kaiser, Bauer & Ramsch, 2009).  

Enligt Stratton och Elia (2007) kunde 20 procent av hemmaboende äldre vara 

undernärda. Många av dessa ordinerades näringsdrycker, vilka har påvisats minska 

mortaliteten hos malnutrierade patienter. Dessutom fick patienter med ordinerade 

näringsdrycker färre komplikationer såsom infektioner och trycksår (Stratton & Elia, 

2007). När det gäller hemmaboende patienters nutritionsstatus är det kommun-

sjuksköterskan som är ansvarig. Det innebär att kommunsjuksköterskan ska bedöma 

risk för undernäring eller sväljningssvårigheter. Kommunsjuksköterskan ska göra en 

nutritionsutredning, ordinera nutritionsinsatser och göra uppföljning. Detta ska 

dokumenteras i patientens journal (Halmstad kommun, 2009). 

Watsons teori om den transpersonella omsorgsrelationen 

Watson (1993) framhäver att den transpersonella omsorgsrelationen är det moraliska 

idealet för omvårdnad. Den transpersonella omsorgsrelationen beskrivs av Watson 

(1993) både som komplex och enkel: vidare betonas att omsorg är en konst och att 

den transpersonella omsorgsrelationen kan hjälpa patienten att finna en mening med 

sin existens. Jesse och Alligood (2014) beskriver Watsons teori där fyra begrepp är 

centrala: omvårdnad, människa, hälsa och miljö. Teorin betonar att människans själ 

måste respekteras, eftersom den är oavbruten och existerar oavsett kroppens tillstånd 

(Watson, 1993). Hälsa definieras som enhet och harmoni i ande, kropp och själ och 

beskrivs även som en hög funktionsnivå gällande kropps-, sinnes- och sociala 

funktioner (Watson, 1993). Miljön kan vara läkande; med miljön menas rummet, men 

också naturen och hela planeten (Jesse & Alligood, 2014). Watson påpekar att 
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människan inte kan behandlas som något annat än den enhet hon är (Jesse & 

Alligood, 2014). 

Watsons 10 karativa faktorer ligger till grund för hennes teori, och har även utvecklats 

till karativa processer (Watson, 1993). De tre första faktorerna bildar den filosofiska 

grunden vilka de andra vilar mot: bildandet av ett humanistisk-altruistiskt 

värdesystem, tro och hopp och känslighet gentemot självet och andra (Watson, 1993). 

De innebär att sjuksköterskan ska vara autentisk i mötet med patienten och bidra till 

bibehållandet av patientens tro- och värdesystem, men även kultivera sin egen 

spiritualitet. Faktor nummer fyra är: mänsklig omsorgsrelation präglad av hjälpande 

och tillit (Watson, 1993). Faktor fem innebär att tillåta patienten att uttrycka båda 

negativa och positiva känslor. Faktor nummer sex innebär att sjuksköterskan 

implementerar en problemlösande omsorgsprocess med ett kreativt utgångssätt (Jesse 

& Alligood, 2014). Den sjunde faktorn har att göra med undervisning: sjuksköterskan 

ska implementera sin transpersonella omsorgsrelation i syfte att bidra till patientens 

inlärning (Jesse & Alligood, 2014). Faktor nummer åtta menar att sjuksköterskan ska 

tillgodose patienten med en miljö som är stödjande och har förmågan att förbättra 

eller förändra den mentala, fysiska, sociala eller andliga hälsan. Faktor nio bär namnet 

tillgodoseende av mänskliga behov. Människans basalbehov, det vill säga nutrition, 

elimination och ventilation, måste tillfredsställas. Det är sjuksköterskans uppgift att 

tillgodose dessa behov, och när de är uppfyllda kan patienten utvecklas mot att finna 

en helhet i sinne, kropp och ande (Jesse & Alligood, 2014). Den sista karativa faktorn 

är att sjuksköterskan ska tillåta existentiella-fenomenologiska-andliga krafter för att 

öppna upp för patientens spirituella behov (Jesse & Alligood, 2014). Watson (1993) 

förklarar att de karativa faktorerna bidrar till att patient och sjuksköterska kan komma 

närmare målet: att uppnå hälsa. 

Problemformulering 

Sväljningssvårigheter är ett vanligt problem och drabbar i stor utsträckning de äldre. 

Att drabbas av sväljningssvårigheter innebär en risk att bli undernärd, få upprepade 

luftvägs-och lunginfektioner och bli återinlagd på sjukhus upprepade gånger. 

Ansvaret för patientens nutrition ligger på sjuksköterskan; därför bör sjuksköterskan 

ha kännedom om patienters erfarenheter av sväljningssvårigheter. 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att ha sväljningssvårigheter. 

Metod 

En allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2015) genomfördes vilket 

är en lämplig metod för att skapa en översikt över aktuell forskning inom ett 

avgränsat kunskapsområde och belysa problemet ur olika perspektiv. Detta görs 

genom att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom det 
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specifika området. Genom strukturerade sökningar på databaser med 

omvårdnadsinriktat och medicinskt material hittades artiklar som svarade mot syftet. 

Granskningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) användes för kvalitetsgranskning 

av artiklarna.  

Datainsamling 

Sökningar av artiklar inleddes med att söka i tre etablerade databaser: CINAHL, 

PubMed och PsycInfo. Dessa tre innehåller omvårdnadsforskning men PubMed 

innehåller även medicinsk forskning och PsycINFO har ett större fokus mot forskning 

om psykologi (Forsberg & Wengström, 2015). De inledande sökningarna gjordes i 

CINAHL och var ostrukturerade i syfte att finna lämpliga sökord. De första sökorden 

var swallowing difficulties och patient experience. De därpå följande sökningarna 

inbegrep sökordet dysphagia. Dysphagia fanns inte som ämnesord i CINAHL varpå 

även deglutition disorders användes. Sökorden som slutligen valdes och användes i 

alla databaserna var: dysphagia, deglutition disorders, patient, experience, lived 

experience, perception och attitude. Sökorden patient experience, patient perception 

och patient attitude kombinerades med hjälp av operatorn OR för att utvidga 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2015) då de förekom som sökförslag i samma 

sökträd i databasen CINAHL. I PubMed gjordes initialt sökningar med sökorden 

deglutition disorder, patient och experience. Flertalet sökningar gjordes där 

kombinationer av sökorden deglutition disorders, dysphagia, patient experience, 

patient perception och patient attitude användes. Alla kombinationer resulterade i 

hundratals artiklar, vilket ledde till avgränsningen av sökord till deglutition 

disorders/dysphagia och lived experience. Lived experience framkom i sökförslagen i 

PubMed när experience skrevs in, och utvaldes därav. De första sökningarna i 

PsycINFO gjordes med sökorden dysphagia, patient och experience. Även i denna 

databas söktes patient experience, patient perception och patient attitude i 

kombination med dysphagia som ämnesord och deglutition disorders i fritext. 

Sökningarna i PsycINFO gav inga nya resultat men dubbletter från tidigare sökningar 

fanns i sökresultatet. Vid fritextsökningar i alla databaser användes trunkering: 

patient* och experienc*. Detta gjordes för att säkerställa att inga variationer av orden 

uteslöts från sökningarna. De booleska operatorerna AND och OR användes i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2015) för att precisera sökresultaten. Helt identiska 

sökningar eftersträvades över alla databaserna. På grund av variationer i databaserna 

gällande vilka ord som finns i deras ämnesordlistor var detta inte fullt möjligt.  

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna gällde vuxna, 18 år och äldre, och att 

artiklarna var skrivna på engelska. De skulle dessutom vara peer reviewed. I studien 

inkluderades olika sjukdomar och tillstånd som kunde påverka sväljningsförmågan för 

att erhålla en bredare förståelse av fenomenet. Artiklar från 2005 och framåt söktes. 

Två artiklar från 2003 inkluderades då de ansågs bidra med betydelsefull kunskap för 

studien. Exklusionskriterier var artiklar gällande barn, 0-17 år. Vidare exkluderades 

reviewartiklar och artiklar som berörde ämnet utifrån vårdpersonals och anhörigas 
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perspektiv. Samtliga titlar och flertalet abstract lästes (se tabell 2, bilaga B). Abstract 

till titlar som innehöll orden ’pediatric’ eller ’nurse experience’ lästes inte. 

CINAHL 

Från databasen CINAHL erhölls den stora majoriteten av artiklarna. Den första 

sökningen utfördes i fritext med swallowing difficulties och patient experience, vilket 

genererade få resultat. Vid inskrivning av patient experience i sökområdet i CINAHL 

uppkommer ett antal förslag till sökord från databasen. I detta fall föreslogs att även 

kombinera sökningen med patient perception och patient attitude. Nästa sökning blev 

därför som följer: deglutition disorders som ämnesord i kombination med patient 

experience OR patient perception OR patient attitude i fritext. Den sökningen 

genererade 30 resultat, varav 15 abstract lästes och sju artiklar granskades och 

utvaldes till resultatet (se tabell 2, bilaga B). En identisk sökning utfördes därpå, med 

undantaget att tidsbegränsningen togs bort för att bredda sökresultatet. Resultatet var 

39 artiklar med 21 lästa abstrakt och två granskade artiklar som senare användes till 

resultatet (se tabell 2, bilaga B). Att endast söka på dysphagia som ämnesord eller i 

kombination med andra sökord gav inga resultat på CINAHL. Därav söktes 

dysphagia endast i fritext i denna databas. Olika sökningar i kombination med 

dysphagia gjordes: dysphagia och patient experience OR patient perception OR 

patient attitude, dysphagia AND patient* AND experienc* och dysphagia AND 

patient experience. Flertalet abstract lästes men gemensamt för sökningarna med 

dysphagia var att många dubbletter från tidigare sökningar i databasen fanns med. De 

gav heller inte några nya resultatartiklar (se tabell 2, bilaga B). 

PubMed 

I databasen PubMed gjordes den första sökningen enligt följande: deglutition disorder 

och patient experience i fritext. Sökningen gav 1047 resultat och försök att begränsa 

sökningen genom att göra identiska sökningar som i CINAHL utfördes. Deglutition 

disorders som MeSH-term användes tillsammans med patient experience OR patient 

perception OR patient attitude i fritext. En sökning med dysphagia som MeSH-term 

kombinerat med patient experience OR patient perception OR patient attitude gjordes 

därpå. Båda dessa sökningar genererade 807 resultat. Inga abstract lästes relaterat till 

den stora datamassan. Nästa försök till begränsning var som följer: deglutition 

disorders som MeSH-term tillsammans med patient* AND experienc*. Den 

sökningen gav 449 resultat. Inte heller utifrån denna sökning lästes några abstract. 

Vid inskrivning av experience i sökområdet i PubMed uppkommer ett antal förslag 

från databasen om eventuella sökord; ett av förslagen var att söka med lived 

experience, vilket även gjordes. Deglutition disorders som MeSH-term och dysphagia 

som MeSH-term användes i kombination med lived experience. Sökningarna 

genererade identiska resultat. Sökningarna gav sex artiklar, där alla abstract lästes och 

en artikel utvaldes till resultatet (se tabell 2, bilaga B). 
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PsycINFO 

De allra första sökningarna gjordes med sökorden dysphagia, patient och experience i 

fritext. Deglutition disorders fanns inte med i PsycINFOs ämnesordlista och söktes 

därför i fritext. De kommande två sökningarna blev därav: deglutition disorders i 

fritext tillsammans med patient experience OR patient perception OR patient attitude 

i fritext, och deglutition disorders AND patient* AND experienc* i fritext. De 

genererade 47 artiklar var, och 16 respektive fem abstract lästes. Dock granskades 

ingen av artiklarna vidare, relaterat till dubbletter i sökresultatet (se tabell 2, bilaga 

B). Från databasens ämnesordlista användes dysphagia, varpå termen exploderades. 

Dysphagia som major subject och exploderad term kombinerades först med patient 

experience AND patient perception AND patient attitude. Det gav 37 resultat och 

flertalet dubbletter, varav en artikel granskades (se tabell 2, bilaga B). I den sista 

sökningen användes samma sökmetod för dysphagia som ovanstående, men i 

kombination med patient* AND experienc*. Detta gav 32 artiklar men ingen utvaldes 

att granskas vidare då även denna sökning genererade dubbletter (se tabell 2, bilaga 

B). 

Sammanfattning av datainsamlingen 

Det slutliga utfallet av sökningarna var 10 resultatartiklar (se tabell 2, bilaga B). 

Samtliga kvalitetsbedömdes med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Med hjälp av mallen bedömdes artiklarna ha en viss grad av 

vetenskaplig kvalitet utefter ett poängsystem omvandlat till procent. Artiklar som 

uppnår grad I har en god vetenskaplig kvalitet. De lägre graderna, grad II och grad III, 

betyder att viktiga beståndsdelar i artikeln saknas eller är bristfälliga. Artiklar av grad 

III förkastades. Av de utvalda resultatartiklarna var åtta artiklar grad I och två artiklar 

grad II (se tabell 3, bilaga C). 

Databearbetning 

En innehållsanalys genomfördes (Forsberg & Wengström, 2015). Analysen 

genomfördes över fem steg: det första steget var att läsa texten flertalet gånger för att 

bli förtrogen med innehållet, vilket gjordes individuellt. Steg två innebar att sätta 

koder till innehållet i texterna: detta gjordes först enskilt för att därefter diskuteras. 

Konsensus nåddes om vilka koder som var lämpligast och analysen gick över till steg 

tre. Här bildades kategorier utifrån koderna: likartade koder samlades ihop under en 

kategori vilket gjordes gemensamt. Steg fyra innebar att försöka skapa teman som 

innefattade alla eller några av kategorierna. Det allra sista steget var diskussion om 

resultatet. De utvalda artiklarna sammanställdes i en artikelöversikt i vilken 

redovisades publikationens år, ursprungsland, syfte, metod, bortfall, slutsats samt 

vetenskaplig kvalitet (se tabell 3, bilaga C).  
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Forskningsetiska överväganden 

De artiklar som använts är publicerade och tillgängliga för allmänheten. Enligt 

Helsingforsdeklarationen som är utvecklad av World Medical Association, ska ett 

deltagande i en studie vara frivilligt och göras med informerat samtycke. Hänsyn ska 

tas till sekretess och mänskliga rättigheter (Kjellström, 2012). Belmontrapporten 

betonar deltagarnas rätt till informerat samtycke, att en noggrann riskanalys har 

genomförts innan studien påbörjas och att valet av deltagare är så rättvist som möjligt, 

det vill säga att utsatta delar av populationen inte utnyttjas (Kjellström, 2012). 

Artiklarna valdes utifrån att de var godkända av etiska nämnder och diskuterade 

etiska aspekter med forskningen (Kjellström, 2012; Forsberg & Wengström, 2015). 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) är till för att skydda personer som deltar i 

vetenskapliga studier och för att säkerställa att respekten för människovärdet 

bibehålls. De inbegriper även att mänskliga rättigheter ska respekteras och att 

personlig integritet inte ska påverkas (Kjellström, 2012). Denna allmänna 

litteraturstudie bidrar med insikt i och förståelse för vilka erfarenheter personer med 

sväljningssvårigheter har.   

Resultat 

Resultatartiklarna är skrivna i Storbritannien (5), USA (4) och Australien (1). Fyra 

kategorier har utarbetats efter analys av resultatartiklarna: Erfarenheter av att 

sväljningssvårigheter ställer upp hinder för måltiden, Erfarenheter av begränsningar 

i det dagliga livet, Erfarenheter av att hantera vardagen och Den glädjelösa 

måltiden. 

Erfarenheter av att sväljningssvårigheter ställer upp hinder för måltiden 

Patienterna beskrev erfarenheter med att mat fastnade i halsen: hur de än gjorde så 

ville tuggan inte ner (Francis, McKiever, Garrett, Jacobson & Penson, 2014; Nund, 

Ward, Scarinci, Cartmill, Kuipers & Porceddu, 2014). Patienterna med svårare 

sväljningsproblematik kunde känna att maten, trots konsistensanpassning, låg kvar i 

halsen (Watt & Whyte, 2003). Det beskrevs som en otrevlig erfarenhet som kunde 

innebära en psykisk påverkan (Kelly, D’Cruz & Wright, 2009). Nund et al. (2014) tog 

upp patienternas erfarenheter av att hosta vid måltider, särskilt vid intagandet av tunna 

drycker. Patienterna beskrev hur hostandet var en regelbunden företeelse som ibland 

också innebar en kvävningskänsla (Dworkin, Hill, Stachler, Meleca & Kewson, 2006; 

Perry & McLaren, 2003). Smärta och överkänslighet vid sväljning var vanligt 

förekommande, särskilt för patienter som genomgått någon typ av operation eller 

strålning i huvud- och halsområdet (Molassiotis & Rogers, 2011; Watt & Whyte, 

2003). Att svälja vissa matvaror beskrevs av en patient som att svälja spikar; Nund et 

al. (2014) beskrev att känslighet i mun och svalg kunde vara närvarande vid så gott 

som varje måltid för patienterna. Patienterna med PEG rapporterade i vissa fall smärta 

som var koncentrerad runt kateteringången (Perry & McLaren, 2003). 
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Patienternas trötthet och fatigue togs upp i ett antal artiklar som en faktor vilken 

inverkade på sväljningen (Kelly et al., 2009; Molassiotis & Rogers, 2011; Pinchot, 

Youngwirth, Rajamanickam, Schaefer, Sippel & Chen, 2012; Watt & Whyte, 2003). 

En ond spiral inleddes: brist på energi ledde till att patienten inte åt, vilket ledde till 

att patienten blev tröttare och orkade äta ännu mindre (Watt & Whyte, 2003). Såsom 

beskrivet av Kelly et al. (2009) kunde patienterna ha svårare för att svälja på kvällen 

då de var som tröttast. 

Erfarenheter av begränsningar i det dagliga livet 

Många patienter med sväljningssvårigheter upplevde att familjelivet hade förändrats 

till det sämre (Nund et al., 2014). Partnern lagade ofta två måltider, en måltid för 

partnern själv och en för patienten. Sväljningssvårigheterna ledde till konsekvenser 

för hela familjen vad gäller måltiderna (Watt & Whyte, 2003); ofta åt patienten och 

familjen inte tillsammans längre eftersom de ändå inte kunde dela en måltid på 

traditionellt vis vilket ledde till att patienterna inte kände att de tillhörde familjen 

(Nund et al., 2014; Watt & Whyte, 2003). Högtider som jul var en tid där familjen 

samlas och äter gott tillsammans. För patienten som hade sväljningssvårigheter 

innebar högtiden en påfrestning: att inte kunna delta fullt ut var för många smärtsamt 

(Nund et al., 2014).  

Att inte uppträda enligt samhällets normer ledde till känslor av skam (Nund et al., 

2014). Patienterna oroade sig främst över att sätta i halsen och få hostattacker under 

måltiden: de var rädda för att hostningarna skulle störa andra och att de skulle bli 

stirrade på (Nund et al., 2014; Watt & Whyte, 2003). Det ansågs skamfyllt av 

patienterna att inte ha kontroll över sin sväljning och det framkallade en känsla av att 

vara till besvär (Francis et al., 2014) och rädsla inför risken att kvävas. Patienterna 

kände också skam inför att det tog längre tid för dem att inta en måltid än för det 

övriga sällskapet (Nund et al., 2014; Perry & McLaren 2003). Andra sociala 

sammanhang, såsom inbjudningar till grillfester, var även de problematiska för 

patienterna (Nund et al., 2014). Andra patienter upplevde att de förlorat kontakten 

med vänner då de inte längre följde med ut till krogar och pubar eftersom patienterna 

inte kunde inta alkohol (Molassiotis & Rogers, 2011). Det var inte ovanligt att 

patienter med sväljningssvårigheter hade erfarenheter av att känna sig socialt 

isolerade (Nund et al., 2014) och saknade det sociala umgänget (Roe, Leslie & 

Drinnan, 2007; Watt & Whyte, 2003). Social isolering kunde leda till att personer 

med sväljningssvårighet blev nedstämda (Nund et al., 2014). Valmöjligheterna 

begränsades kraftigt med svårare sväljningssvårigheter (Perry & McLaren, 2003) och 

patienterna kände att de blev nedstämda eftersom de åt samma mat hela tiden (Nund 

et al., 2014). En del patienter med sväljningssvårigheter erfor att den begränsade 

kosten inverkade på livskvaliteten (Nund et al., 2014). De patienter som hade PEG 

hade oftast denna behandling som ett komplement till per oral nutrition (Perry & 

McLaren, 2003) men PEG:en kunde även vara den enda källan till näring (Kelly et al., 
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2009). Patienterna uttryckte att utrymmet utrustningen ockuperade kunde leda till en 

känsla av irritation (Perry & McLaren, 2003). 

Som konsekvens av att patienterna åt mindre, förlorade de också i vikt (Nund et al., 

2014; Watt & Whyte, 2003). Den förlorade kroppsmassan ledde till att patienterna 

fick dålig självuppfattning och att de inte längre kände igen sig själva när de tittade i 

spegeln (Nund et al., 2014). Viktminskningen ledde till att de drabbade patienterna 

kände sig generade över sin kropp och inte ville visa den för andra. En av deltagarna i 

studien tyckte att kroppen såg ut som ett vandrande skelett (Nund et al., 2014).  

Erfarenheter av att hantera vardagen 

Ett sätt för patienterna att hantera livet med sväljningssvårigheter var anpassning till 

och accepterande av situationen: det kunde vara att anpassa dieten eller 

konsistensanpassa maten (Nund et al., 2014; Roe et al., 2007). Det blev lättare att 

acceptera andra lösningar när det enda alternativet var att konstant sätta i halsen 

(Kelly et al., 2009). En patient i studien utförd av Roe et al. (2007) uttryckte att den 

problematiska sväljningen hade blivit en vana. För att hantera sina 

sväljningssvårigheter och underlätta sväljningen implementerade patienterna olika 

tekniker: de tuggade mer, svalde flera gånger och drack flera klunkar för att få ner 

tuggan (Dworkin et al., 2006). En teknik många patienter med sväljningssvårigheter 

lärde sig var att svälja med hakan mot bröstkorgen (Francis et al., 2014; Kelly et al., 

2009). Dessa olika tekniker innebar att sväljningen underlättades, men även att det tog 

längre tid att genomföra en måltid. Det faktum att patienterna ofta satte i halsen och 

hostade under måltiden påverkade också tidsåtgången på grund av de upprepade 

avbrotten (Francis et al., 2014; Nund et al., 2014; Pinchot et al., 2012; Watt & Whyte, 

2003). Att mat fastnade i halsen kunde leda till en vägran att äta den mat eller att ta 

den typen av medicin som en gång hade fastnat i halsen (Kelly et al., 2009). Vidare 

planerade patienter inför måltiden (Watt & Whyte, 2003) och koncentrerade sig vid 

sväljning (Roe et al., 2007; Francis et al., 2014). En patient klargjorde att det var 

viktigt att tänka på sväljningen, annars ledde det till att tuggan inte gick ner eller att 

det hamnade fel (Kelly et al., 2009; Molassiotis & Rogers, 2011). 

Sväljningsprocessen framkallade en känsla av ovilja inför sväljningen vilket ledde till 

att patienterna undvek att äta (Francis et al., 2014). En del patienter påverkades så 

pass att de ibland valde att helt hoppa över måltider för att undvika besväret (Nund et 

al., 2014). Andra anledningar till matvägran var smärta och känslighet i svalget (Watt 

& Whyte, 2003). Molassiotis och Rogers (2011) påpekade dock att de flesta hanterade 

smärtan med hjälp av läkemedelsbehandling.  

Patienterna kunde självmant isolera sig från familjen (Watt & Whyte, 2003) även 

under högtider för att undvika att frestas av maten som inte kunde konsumeras (Nund 

et al., 2014). Att ha sväljningssvårigheter innebar även ett behov av ökad planering: 

ett enkelt restaurangbesök kunde bli problematiskt när det inte fanns lämpliga rätter 

på menyn att äta (Nund et al., 2014; Perry & McLaren, 2003). Patienterna kände ett 
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behov av att uppträda så normalt som möjligt inför andra och dölja svårigheterna för 

dem; patienterna försökte därför ofta anordna med restaurangpersonalen om avskilda 

bord för att undvika att störa andra och för att slippa blickar från övriga 

restaurangbesökare (Perry & McLaren, 2003). Patienterna valde i många fall att inte 

äta på restauranger och en del beskrev att de aldrig skulle äta på en restaurang igen 

(Roe et al., 2007; Watt & Whyte, 2003). Andra sociala sammanhang såsom samlingar 

vilka kretsar runt mat, till exempel grillfester, valde patienterna ofta att inte delta i 

(Nund et al., 2014).  

För att underlätta sväljningen utnyttjades konsistensanpassning. Patienternas 

erfarenheter av konsistensanpassad mat och dryck var att det accepterades (Perry & 

McLaren, 2003). Det betydde inte att patienterna var tillfreds med det: särskilt dryck 

som gjorts tjockare med förtjockningsmedel var universellt ogillat men sågs som ett 

nödvändigt ont (Perry & McLaren, 2003). Även för patienter som kunde inta semi-

solid föda, mat i stil med potatismos och fint hackat kött, innebar det stora 

begränsningar gällande vad de kunde äta (Watt & Whyte, 2003).  

Att ta sin medicin tyckte många patienter med sväljningssvårigheter var svårt (Kelly 

et al., 2009). Patienterna tyckte att det var lättare att svälja små tabletter än stora, men 

en del av patienterna hade problem med att svälja små runda tabletter. De flesta 

deltagarna uppgav att små tabletter samt ovala kapslar med hölje var generellt lättast 

att svälja. Några av deltagarna brukade krossa sina tabletter, men framförallt föredrog 

patienterna att ta sin medicin i flytande form. Ett annat alternativ var att ta medicin i 

form av suppositorier. För att kunna svälja sin medicin hade patienterna utformat 

olika strategier så som att ta medicinen med mjölk och äta lite bröd (Kelly et al., 

2009).  

Den glädjelösa måltiden 

Jaromahum och Fowler (2010) betonade att maten var ytterst viktig för patienterna. 

Den ovannämnda studien beskrev patienter som genomgått en esofagektomi och 

tillåtits att äta igen. Alla patienter menade att det var en enorm lättnad och glädje att 

åter kunna svälja, trots restriktioner (Jaromahum & Fowler, 2010). 

Sväljningsförmågan för majoriteten av patienterna skulle dock inte förbättras 

(Dworkin et al., 2006; Francis et al., 2014; Kelly et al., 2009; Molassiotis & Rogers, 

2011; Nund et al., 2014; Perry & McLaren, 2003; Roe et al., 2007; Watt & Whyte, 

2003). Många av patienterna tvingades att ge upp sina favoritmaträtter och andra 

maträtter som kunde vara betydelsefulla vid olika högtider. Maträtter som tidigare 

tillhört patienternas vardag eller favoriträtter smakade dem inte längre, eftersom 

processen att svälja ner det var så påfrestande att det tog bort glädjen ifrån måltiden. 

Det innebar en förlust för många och uttrycktes i känslor som sorg och frustration 

(Nund et al., 2014). Watt och Whyte (2003) betonade att många av patienterna börjat 

se på mat och ätande som ett måste. Mat sågs endast som en källa till energi 

(Jaromahum & Fowler, 2010) och var inte längre associerat med glädje och njutning 
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utan hade blivit ett tvång för att inte svälta (Nund et al., 2014; Watt & Whyte, 2003). 

Många såg mat endast som ett medel för att undvika viktnedgång och de negativa 

konsekvenserna det skulle innebära för deras sjukdomstillstånd (Nund et al., 2014). 

I studien utförd av Molassiotis och Rogers (2011) led de flesta patienterna av 

aptitlöshet. Patienternas erfarenhet av aptitlöshet innefattade inte bara en icke-lust 

inför ätandet, utan även ett ointresse inför mat i allmänhet (Nund et al., 2014). Watt 

och Whyte (2003) visade på att en sämre sväljningsförmåga var sammankopplat med 

en dålig aptit. Den bristande aptiten var dock inte bara relaterad till 

sväljningssvårigheten i sig, utan till sinnestillståndet sväljningssvårigheterna 

framkallade hos patienterna. De patienter som upplevde sig nedstämda eller 

deprimerade hade nämligen även de erfarenheter av en sämre aptit (Perry & McLaren, 

2003).  

Näringstillskott i form av näringsdrycker eller andra typer av produkter användes av 

en del patienter för att säkerställa fullgod nutrition (Perry & McLaren, 2003). 

Patienterna ansåg att näringsdryckerna var bra för dem men var trots det inte fullt 

följsamma gentemot sin dietists ordination (Perry & McLaren, 2003). Detta kunde 

bero på att patienterna fann näringsdryckerna oaptitliga och i vissa fall även svåra att 

svälja (Molassiotis & Rogers, 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussion kommer att utgå från orden: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebart 

och överförbarhet. Enligt Wallengren och Henricson (2012) används dessa termer 

som indikatorer på vetenskaplig kvalitet för kvalitativa arbeten.  

Trovärdighet: Enligt Wallengren och Henricson (2012) är det viktigt med 

medvetenheten om trovärdighet i en studie. Ett sätt genom vilket trovärdigheten 

stärktes var genom utnyttjande av högskolebibliotekets sökstöd: det är en tjänst 

genom vilken uppsatsskrivare kan få tips och råd gällande sökningar i databaser från 

en bibliotekarie. Det är en styrka eftersom professionell vägledning bör ha lett till 

lämpliga sökningar. För att öka trovärdigheten gjordes sökningar i de tre databaserna 

CINHAL, PubMed och PsycINFO. Sökningar gjordes först i CINAHL. Där hittades 

också nio av tio resultatartiklar. I sökningar i de två andra databaserna uppkom 

dubbletter (se tabell 2, bilaga B), vilket styrker sökordens relevans och metodens 

trovärdighet genom att studerat fenomen har avgränsats. För att stärka trovärdigheten 

ytterligare granskades resultatartiklarna med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Artiklarna delades upp emellan författarna och granskades. Detta 

skulle kunna vara en svaghet, eftersom bristen på diskussion skulle kunna innebära att 

viktig information förbisågs. Genom utförandet av en väletablerad innehållsanalys 

som beskriven av Forsberg och Wengström (2015) stärks trovärdigheten. Det finns 
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dock en risk att missförstånd och feltolkningar uppstod under analysen i och med att 

samtliga artiklar var skrivna på engelska, vilket skulle kunna innebära en svaghet för 

studien. Artiklarna genomlästes dock flertalet gånger (Forsberg & Wengström, 2015) 

och en diskussion författarna emellan om artiklarnas innehåll fördes genomgående i 

mening att minimera risken för feltolkningar. 

Pålitlighet: Förförståelsen kan beskrivas enligt Wallengren och Henricson (2012) som 

ett sätt att stärka pålitligheten. Författarna av denna litteraturstudie har i sina arbeten 

mött och vårdat personer drabbade av sväljningssvårigheter. Arbetet inleddes med att 

gemensamt diskutera vilken förförståelse som fanns om ämnet, något som ökar 

pålitligheten. Den direkta översättningen av sväljningssvårigheter till engelska är 

swallowing difficulties. Sökningar med den översättningen utfördes initialt i databasen 

CINAHL men databasen föreslog att deglutition disorders skulle användas i dess 

ställe. Vidare användes även dysphagia som term eftersom den, trots sin medicinska 

betoning, även används inom omvårdnad. Försök att utföra identiska sökningar 

gjordes i alla tre databaserna, men visade sig vara praktiskt omöjligt att utföra 

relaterat till databasernas olika ämnesord. Fortsättningsvis gjordes snarlika sökningar 

i de olika databaserna, vilket är en styrka. Sökningar gjorda i PubMed med sökorden 

deglutition disorders eller dysphagia i kombination med patient experience OR 

patient perception OR patient attitude skulle däremot kunna ses som en svaghet (se 

tabell 2, bilaga B). Sökningarna gav upphov till en alltför stor mängd data för 

författarna att hantera. Dessa förkastades därav, trots vetskap om möjligheten att 

lämpliga artiklar översågs. Däremot är det en styrka att samma sökord användes i 

fritext i alla databaserna (se tabell 1, bilaga A). Dessa sökord trunkerades även för att 

databasen inte skulle exkludera någon variant av ordet, vilket ökar pålitligheten. En 

vidare styrka relaterat till pålitligheten är den höga andelen dubbletter som funnits 

med i sökningarna (se tabell 2, bilaga B). Det tyder på att sökorden var de korrekta för 

de olika databaserna. 

Bekräftelsebarhet: Analysprocessen och datainsamlingen ska beskrivas med en hög 

grad av detaljrikedom (Wallengren & Henricson, 2012). Författarnas strävan var 

därför att så detaljerat som möjligt beskriva dessa två processer i syfte att öka 

bekräftelsebarheten. 

Överförbarhet: Denna allmänna litteraturstudies syfte var att beskriva patienters 

erfarenheter av att ha sväljningssvårigheter, och därför eftersöktes främst kvalitativa 

artiklar. I slutändan blev resultatet som följer: tre kvantitativa artiklar, sex kvalitativa 

artiklar och en artikel utförd med mixad metod. Majoriteten av artiklarna var alltså 

kvalitativa. Samtliga resultatartiklar var skrivna i länder med västerländsk kultur: 

Storbritannien stod för fem artiklar, USA stod för fyra artiklar och en artikel kom från 

Australien. Detta innebär att resultatet sannolikt är överförbart till den svenska 

vården. Det är dock en svaghet att inga av resultatartiklarna var från länder med andra 

kulturer, eftersom förståelsen av fenomenet begränsas till en västerländsk kontext. 
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Ingen av artiklarna var heller skriven i Sverige, vilket hade kunnat bidra till en högre 

överförbarhet. Resultatartiklarna studerade personer med flera sjukdomar och tillstånd 

som kunde leda till sväljningssvårigheter. Sex artiklar berörde patienter med huvud- 

och halscancer, en artikel handlade om patienter med andra cancerformer. Ytterligare 

en artikel behandlade stroke, och en berörde patienter med stämbandsförlamning. Den 

sista artikeln fokuserade just på sväljningssvårigheter och involverade patienter med 

olika grundsjukdomar såsom stroke, multipel skleros och Huntingtons sjukdom. Detta 

är en styrka i och med att en bred förståelse inför vad fenomenet sväljningssvårigheter 

kan innebära erhölls; det är därför troligtvis överförbart till många av de personer som 

lider av sväljningssvårigheter. Det är också möjligt att det är en svaghet för 

överförbarheten relaterat till att resultatet inte är specifikt; det är istället en generell 

beskrivning av patienters, med olika sjukdomstillstånd, erfarenheter. 

De initiala sökningarna utfördes med en tidsbegränsning på tio år. För att utöka 

artikelmängden gjordes även sökningar utan tidsbegränsning varpå två artiklar till 

resultat hittades, båda från 2003. Detta faktum skulle kunna innebära en brist för 

överförbarheten i och med det stora tidsspannet. Det skulle också kunna vara en 

styrka för överförbarheten eftersom en förståelse för fenomenet över tid erhölls. En 

styrka utifrån resultatartiklarna var att de alla blivit godkända av olika etiska nämnder 

innan studiens påbörjan. Forsberg och Wengström (2015) betonar att det är en viktig 

aspekt vid urval av material till den allmänna litteraturstudien. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att patienter ofta hade problem med hostningar under måltiden 

(Dworkin et al., 2006; Perry & McLaren, 2003). Detta överensstämmer med 

omvårdnadsdiagnosen Sväljningssvårigheter i NANDA (Herdman & Kamitsuru, 

2014) som kännetecknas av hostningar och kväljningar i den faryngeala fasen. 

Patienterna upplevde även att mat fastnade i halsen (Francis et al., 2014; Nund et al., 

2014; Watt & Whyte 2003). Även här beskriver NANDA (Herdman & Kamitsuru, 

2014) hur patienter kan få denna känsla vid problem i den esofageala fasen. Smärta 

och känslighet i mun och svalg förekom hos patienterna och var absolut vanligast hos 

patienterna som genomgått någon form av strålning eller operation i huvud- och 

halsområdet (Molassiotis & Rogers, 2011; Nund et al., 2014; Watt & Whyte, 

2003). Detta bekräftas av Socialstyrelsen (2011) i vilken påtalas att smärta i munnen 

är vanligt och inverkar på sväljningsförmågan. 

Att äta beskrevs av patienterna som ett besvär och ledde till att de ibland valde att 

hoppa över vissa måltider (Nund et al., 2014). Relaterat till empiri om patient-

gruppens redan ökade risk för undernäring (Lim et al., 2012; Socialstyrelsen, 2011; 

Westergren, 2008) är detta ytterst problematiskt. Patienter som hoppar över måltider 

bör uppmuntras att äta många små mål utspridda över dagen för att underlätta 

sväljningsprocessen (Socialstyrelsen, 2011). I Watsons teori behandlar en av de  
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karativa faktorerna specifikt nutrition (Watson, 1993). Den nionde faktorn beskriver 

att det är sjuksköterskans ansvar att säkerställa att patienternas basalbehov tillgodoses 

(Watson, 1993). Patienten kan inte fortskrida i sitt tillfrisknande utan att dessa behov 

tillfredsställs enligt Watsons teori (Jesse & Alligood, 2014). 

Patienterna som krävde konsistensanpassning i det dagliga livet erfor att de blev 

begränsade i sina valmöjligheter vad gällde vilken mat de kunde äta och att de 

tvingades inta exempelvis förtjockad vätska trots att det ogillades. Patienterna beskrev 

att konsistensanpassningen dock accepterades (Nund et al., 2014; Perry & McLaren, 

2003; Watt & Whyte, 2003). Detta kan förklaras med att sväljningen underlättas, 

vilket är i samklang med en reviewstudie om sväljningssvårigheter (Steele et al., 

2015) där det påpekas att en ökad viskositet på vätskor och en ändrad textur på maten 

gör det lättare att svälja ner maten. Resultatet visade även på att patienterna uttryckte 

att det ingav dem en känsla av förlust att inte kunna äta sina favoritmaträtter eller 

delta i högtidsmåltider (Nund et al., 2014; Perry & McLaren, 2003). Enligt Watsons 

teori (1993) är det viktigt att patienterna får uttrycka både positiva och negativa 

känslor rörande sitt tillstånd, och upplevelsen av förlust likväl som glädje ska 

sjuksköterskan kunna dela med patienten. Såsom beskrivet i en studie om måltidens 

upplägg (Gustafsson et al., 2006) är både matens utseende och doft lika viktigt som 

smaken. Författarna reflekterar därav över om en förbättring av utseendet på den 

konsistensanpassade maten skulle förändra patienternas attityd gentemot maten.  

Vidare framkom det i resultatet att måltiderna inte längre var njutbara 

för patienterna. Fortsättningsvis beskrevs att mat sågs som ett måste och enbart 

som en källa till energi (Jaromahum & Fowler, 2010; Nund et al., 2014; Watt 

& Whyte, 2003). Det frångår beskrivningen av måltiden som en källa till njutning 

och återhämtning såsom presenterad i en studie om måltidsmiljön (Stroebele & De 

Castro, 2004). I resultatet framkom att patienterna med PEG i de flesta fall hade den 

som ett komplement till peroral nutrition. Användning av PEG var förknippat med ett 

antal problem: patienterna kunde känna smärta vid kateteringången och irritation över 

den tekniska utrustningen (Kelly et al., 2009; Perry & McLaren, 2003). En studie som 

undersökte patienters upplevelser av att ha PEG (Merrick & Farrell, 2012) bekräftar 

att patienterna upplever en trygghet i att erhålla en säker källa till nutrition, men även 

att smärta runt katetern kan uppkomma och att patienterna har en oro över läckage 

och att katetern ska gå sönder (Merrick & Farrell, 2012). 

Enligt resultatet utnyttjade patienterna flertalet tekniker för att underlätta sväljningen: 

ökad tuggning och att svälja med hakan mot bröstet var några (Dworkin et al., 2006; 

Francis et al., 2014; Kelly et al., 2009). Fördelarna med tekniken att svälja med hakan 

mot bröstet ger bekräftas i en studie som undersökte teknikens effektivitet. Där 

visades att aspiration med dryck minskar kraftigt genom användning av metoden 

(Fraser & Steele, 2012). En karativ faktor enligt Watsons teori är att sjuksköterskan 

kan använda den transpersonella omsorgsrelationen i mening att undervisa patienten 
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och bidra till dennes inlärning; i detta fall tekniker för säker sväljning (Watson, 1993). 

Det framkom i resultatet att patienterna var tvungna att planera inför och koncentrera 

sig under måltiden för att optimera sväljningen (Francis et al., 2014; Roe et al., 2007; 

Watt & Whyte, 2003). Som beskrivs i en rapport från Socialstyrelsen (2011) är 

sittställningen en av de viktigaste ätstödjande åtgärderna. Det var dock inte ett resultat 

som framkom i litteraturstudien. Författarna reflekterar över att majoriteten av 

patienterna vilka studerats i resultatartiklarna var kapabla att utföra egna 

förflyttningar och därmed kunde ändra sin egen sittställning, vilket är en möjlig 

anledning till att sittställningens roll i ätandet inte berördes. 

Resultatet visade att patienterna med sväljningssvårigheter även hade svårt att 

svälja ner sina tabletter (Kelly et al., 2009). En studie vilken undersöker 

administrering av medicin till patienter med sväljningssvårigheter stärker detta 

(Wright & Kelly, 2012). Studien pekar också på att patienterna många gånger får 

olämpliga beredningsformer och att flytande läkemedel inte utnyttjas fullt ut. Utifrån 

resultatet sågs att patienterna generellt tyckte att små tabletter var lättare att svälja än 

stora; vissa av patienterna tyckte dock att små, runda tabletter var de svåraste att 

svälja ner (Kelly, 2009). Sjuksköterskans ansvarsområde innefattar administrering av 

läkemedel. Sjuksköterskan har även ett ansvar att påtala olämpliga beredningsformer 

till läkaren för att om möjligt byta ut läkemedlet (Wright & Kelly, 2012). 

Att patienterna kände stor skam inför sin problematik var ett av de mest framträdande 

resultaten. Dessa skamkänslor framkallades främst av att inte kunna äta normalt och 

kunde leda till att patienterna inte ville äta tillsammans med sina anhöriga (Francis et 

al., 2014; Nund et al., 2014; Perry & McLaren, 2003; Watt & Whyte, 2003).  

Resultatet är problematiskt i relation till studien av Stroebele och De Castro (2004) i 

vilken belyses att patienterna genom att äta i ensamhet förlorar de viktiga fördelar 

som den sociala måltiden medför. Dessutom förloras den avslappnande effekten och 

den större konsumtionen av mat (Stroebele & De Castro, 2004). I resultatet påvisades 

att restaurangbesök blev till en plåga för patienterna som ofta valde att inte gå ut och 

äta. De erfor att de blev stirrade på och var oroliga över att de skulle vara till 

besvär med sina särskilda behov (Roe et al., 2007; Perry & McLaren, 2003; Watt 

& Whyte, 2003). Resultatet i den allmänna litteraturstudien stämmer överens 

med Stroebele och De Castro (2004) i kapaciteten att en måltid skall präglas av lugn 

och ro och att patienten inte ska uppleva sig som stressad under måltiden; när 

patienterna utsatte sig för restaurangbesök blev de stressade och upplevde sig vara i 

en fientlig miljö- detta ledde till att patienterna inte kunde njuta av måltiden. En 

reflektion från författarna är att sväljningssvårigheter inte är lika accepterade som 

exempelvis allergier vilka även de kräver en anpassad kost. Vidare är sväljnings-

svårigheter ett tillstånd som inte syns utåt; det kan göra det svårare för allmänheten att 

förstå och acceptera vissa beteenden såsom upprepade hostningar. En ytterligare 

reflektion är att restauranger skulle kunna göra mer för att underlätta för denna 
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patientgrupp genom att erbjuda alternativa menyer med olika grad av konsistens-

anpassning. 

Patienterna hade erfarenheter av att familjelivet försämrats (Nund et al., 2014). De 

isolerade sig självmant ifrån familj och vänner för att dölja sina svårigheter eller på 

grund av skammen de kände inför att äta framför andra (Watt & Whyte, 2003). Vid 

familjehögtider ledde detta till att vissa patienter åt för sig själva (Nund et al., 2014). 

En studie som beskriver matens roll i kulturen (Kenny, 2015) påtalar att just kulturen 

och religionen spelar in i patienternas måltidsvanor. Maten kan vara en viktig del av 

patienternas identitet och förlusten av ett normalt ätande kan därmed leda till en 

förlust av delar av identiteten (Kenny, 2015). En reflektion är att det kan vara en 

anledning till att patienterna väljer att inte sitta med vid bordet och äta eftersom de 

blir påminda om vad de förlorat. Patienternas sväljningssvårigheter ledde till att både 

patient och anhöriga fick anpassa sig utefter de nya förhållandena (Nund et al., 2014; 

Watt & Whyte, 2003). Detta kunde ske genom att samma mat konsumerades eller att 

patient och anhöriga åt olika måltider. När det senare alternativet dominerade 

familjelivet kände sig patienten inte längre som en del av familjen (Nund et al., 2014; 

Watt & Whyte, 2003). En studie som undersöker anhörigas till patienter med 

sväljningssvårigheter upplevelser (Patterson, Rapley, Carding, Wilson & McColl, 

2012) är i samklang med resultatet. De anhöriga lagar antingen olika måltider eller 

undviker att laga mat helt och hållet och tar rollen som motivator och kontrollant i det 

att den anhöriga håller koll på vad patienten äter (Patterson et al., 2012). 

Sjuksköterskan skulle kunna hjälpa patienten och anhöriga genom att implementera 

Watsons teori (1993); genom att använda sin kreativitet för problemlösning skulle 

sjuksköterskan kunna bidra till att finna individuella lösningar för familjen i syfte att 

tillåta patienten att känna en delaktighet i familjelivet. 

Även trötthet rapporterades i resultatartiklarna; när patienterna inte åt ordentligt blev 

de ännu tröttare (Kelly et al., 2009; Molassiotis & Rogers, 2011; Pinchot et al., 2012; 

Watt & Whyte, 2003). Detta fenomen styrks i litteraturen om nutrition där det 

påpekas att patienter med sviktande ork att äta löper risk för undernäring 

med muskelsvaghet som en påföljd (Westergren, 2008). För att motverka 

undernäring skrevs ofta näringsdrycker ut till patienterna. Dessa ansågs av vissa vara 

svåra att svälja och dessutom oaptitliga (Molassiotis & Rogers, 2011; Perry & 

McLaren, 2003). I litteraturen gällande nutritionsbedömningar betonas att 

sjuksköterskan kan utföra sväljningsbedömning och nutritionsbedömning samtidigt, 

exempelvis genom att utföra MNA (Kaiser et al., 2009). En reflektion är att det borde 

vara en fördel att om misstanke väcks om sväljningssvårigheter att göra 

både nutritions- och sväljningsbedömningar i nära samband för att kunna få ett gott 

resultat av nutritionsbehandlingen; om patienten inte kan svälja ner näringsdryckerna, 

får denne heller ingen effekt av behandlingen. Svårigheterna att svälja och 

näringsdryckernas smak kunde också leda till att patienterna inte följde sin ordination 

(Perry & McLaren, 2003). En reviewstudie vilken undersöker näringsdryckernas 
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fördelar (Stratton & Elia, 2007) betonar att näringsdryckerna sänker mortaliteten och 

minskar risken för komplikationer. Eftersom kommunsjuksköterskan enligt lokala 

riktlinjer är ansvarig för patientens nutrition i hemmet (Halmstad kommun, 2009) 

menar författarna av denna litteraturstudie att det är av yttersta vikt att 

kommunsjuksköterskan noggrant följer upp sina patienters nutritionsbehandling och 

delger dem information om hur viktig en fullgod nutrition är. 

Konklusion och implikation 

Patienterna har erfarenheter av att hostningarna framkallade av sväljnings-

svårigheterna ger känslor av skam och kan få patienterna att isolera sig ifrån anhöriga 

och undvika att äta på allmänna platser. Personer med sväljningssvårigheter 

implementerar flertalet tekniker för att förbättra sväljningsprocessen, däribland att 

svälja med hakan mot bröstet. Även konsistensanpassning utnyttjas för att underlätta 

sväljningen. Patienterna får ingen njutning av måltiderna, utan ser matintaget som ett 

besvär vilket de stundtals väljer att undvika. Det minskade matintaget ökar risken för 

undernäring.  

Litteraturstudiens resultat ger en ökad förståelse för hur patienter erfar 

sväljningssvårigheter. För att sjuksköterskan ska kunna utföra den bästa omvårdnaden 

och bidra med stöd till drabbade patienter är det viktigt att inneha kunskap om vilka 

erfarenheter de kan ha. Att bringa glädje till den drabbades måltid är en utmaning för 

sjuksköterskor. Sjuksköterskan har också en viktig roll i att förhindra undernäring hos 

patienterna. Genom att goda rutiner införs på vårdinrättningar och i kommuner för 

utförandet av nutritions- och sväljningsbedömningar kan både undernäring och 

aspirationspneumonier förebyggas. Ett framtagande av en konsistensanpassad meny 

vilken restauranger kan ta del utav rekommenderas. Forskning gällande allmänhetens 

attityd gentemot sväljningssvårigheter är av intresse. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord 
CINAHL 

Subject heading 

PubMed 

MeSH term/subject 

heading (tema)  

PsycInfo 

Thesaurus 

Dysfagi Dysphagia (fritext) Dysphagia[MeSH Terms] 
MJSUB.EXACT.EXPLOD

E(dysphagia) 

Sväljningsstörning 
Deglutition disorders 

(Major Heading) 

Deglutition disorders 

[MeSH Terms] 

Deglutition disorders 

(fritext) 

Patient Patient* (fritext)  Patient* (fritext) 

Upplevelse Experienc*(fritext)  Experienc* (fritext) 

Uppfattning Perception (fritext)  Perception (fritext) 

Attityd Attitude (fritext)  Attitude (fritext) 

Patientupplevelse Patient experience (fritext)   

Levd erfarenhet  Lived experience (fritext)  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-02-27 CINAHL 

(MH”Deglutition disorders”) AND 

(patient experience OR patient 

perception OR patient attitude)  

 

Limits: Research article, peer 

reviewed, English language, 2006-

2014 30 15 7 7 

2017-02-27 CINAHL 

(MH”Deglutition disorders”) AND 

(patient experience OR patient 

perception OR patient attitude)  

 

Limits: Research article, peer 

reviewed, English language   39 21(15*) 2 2 

2017-03-13 CINAHL 

Dysphagia AND (patient 

experience OR patient perception 

OR patient attitude) 

 

Limits: peer reviewed, research 

article, English language 42 8(8*) 0 0 

2017-03-13 CINAHL 

Dysphagia AND patient* AND 

experienc* 

 

Limits: peer reviewed, research 

article, English language, 2005-

2015 121 12(6*) 0 0 

2017-03-13 CINAHL 

Dysphagia AND (patient 

experience) 

 

Limits: peer reviewed, research 

article, English language, 2005-

2015 20 7(7*) 0 0 

2017-03-14 PubMed 

(deglutition disorders[MeSH 

Terms]) AND lived experience 

 

Limits: publicerad inom 10 år, 

English language 6 6 1 1 

2017-03-14 PubMed 

(Dysphagia[MeSH Terms]) AND 

lived experience 

 

Limits: publicerad inom 10 år, 

English language 6 6(6*) 0 0 

2017-03-16 PsycInfo 

(Deglutition disorders) AND 

(patient experience OR patient 

perception OR patient attitude) 

 

Limits: Peer reviewed, English 

language, 2006-2017  47 16(2*) 0 0 
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2017-03-16 PsycInfo 

Deglutition disorder AND patient* 

AND experienc* 

 

Limits: peer reviewed, English 

language, 2006-2017 47 5(2*) 0 0 

2017-03-16 PsycInfo 

MJSUB.EXACT.EXPLODE(“Dys

phagia”) AND (patient experience 

OR patient perception OR patient 

attitude) 

 

Limits: peer reviewed, English 

language, 2006-2017 37 9(8*) 1 0 

2017-03-16 PsycInfo 

MJSUB.EXACT.EXPLODE(“Dys

phagia”) AND patient* AND 

experienc* 

 

Limits: Peer reviewed, English 

language, 2006-2017 32 3(2*) 0 0 

  Totalt: 427 108 11 10 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Dworkin, J. P., Hill, S. L., Stachler, R. J., Meleca, R. J., & Kewson, D. (2006). Swallowing 

function outcomes following nonsurgical therapy for advanced-stage laryngeal carcinoma. 

Dysphagia, 21(1), 66-74. doi: 10.1007/s00455-005-9001-8 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att 1) utvärdera sväljningsfunktionen med hjälp av subjektiva och objektiva 

mätmetoder hos patienter med laryngeal skivepitelcancer i stadie III och IV, 2) bedöma effekten 

tiden har från behandling och framåt på sväljfunktionen, 3) bedöma sekvele som hör ihop med 

behandlingen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

 

Urval Patienter refererades från sina onkologer. De hade laryngeal skivepitelcancer utan metastasering. 

Alla hade behandlats med strålning, och några hade även fått cellgifter. 

Datainsamling Sväljningsfunktion bedömdes subjektivt genom patientintervju. De fick berätta om hur deras 

sväljfunktion såg ut före och efter behandling. Objektiv bedömning gjordes genom fiberoptisk 

endoskopisk sväljningsutvärdering. Analys av sväljningen gjorde av tre olika personer. Gruppen 

delades i två: de som hade genomgått behandling mindre än 12 månader sedan, och de som hade 

genomgått behandling för mer än 12 månader sedan. 

Dataanalys Student t-test användes för att bestämma signifikans. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Studien visar på utbredda anomalier i sväljfunktion efter behandling över större delen av 

deltagarna trots fullkomlig resektion av tumörerna. Vidare påverkade tiden från behandling inte 

dysfunktionell sväljfunktion signifikant. Båda grupperna studerade uppvisade lika stora problem. 

Studien bedömde både objektiv och subjektiva data: den objektiva sväljningsutvärderingen visade 

att alla patienterna hade någon typ av problematik gällande sin sväljning, de kunde hosta eller 

harkla sig vid sväljning. En patient påvisades ha tyst aspiration. Den subjektiva utvärderingen 

fokuserade på dieten: många kunde ha normal eller nästintill normal diet genom att förändra sitt 

beteende. De åt långsammare, tuggade mer, sväljde flera gånger och drack mycket för att få ner 

bolusen. Några av patienterna kunde endast äta konsistensanpassat och en hade helt flytande diet. 

Fyra av patienterna hade också fått en PEG inlagd under behandling för att uppehålla sin nutrition. 

Studien stödjer idéen om att behandlingen mot cancern, trots att strukturerna bevaras, har en 

påverkan på sväljningen. Slutligen måste livskvalitet bli fokus när man jämför 

behandlingsalternativ relaterat till den lika stora överlevnaden mellan operation och strålning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

88% 
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Artikel 2 

 

 

 

Referens Francis, D. O., McKiever, M. E., Garrett, C. G., Jacobson, B., & Penson, D. F. (2014). 

Assessment of patient experience with unilateral vocal fold immobility: a preliminary study. 

Journal of voice, 28(5), 636-643. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvoice.2014.01.006 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att kvalitativt bedöma UVFI-relaterad funktionsnedsättning och ge preliminära förslag 

till taxonomi av upplevelser som patientgruppen har. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 

Urval Patienter som hade symptomatisk UVFI, tidigare historia av UVFI som spontant återfått funktion, 

som tidigare genomgått behandling. 

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor gjordes antingen ansikte-mot-ansikte eller över telefon, vilket 

patienten än föredrog. 

Dataanalys Kommentarer transkriberades och analyserade av de två författarna, vilka även analyserade 

rådatan individuellt. 

Bortfall 7 patienter varav en avböjde deltagande, och sex exkluderades pga andra orsaker: fyra hade 

laryngeal eller tracheal stenos, en hade laryngeal cancer och en hade tracheostomi. 

Slutsats Patienter med sväljsvårigheter kunde delas upp i olika teman. Patienterna hostade och fick 

kvävningskänslor. Först och främst var det rädsla för kvävning när man var på restaurangbesök 

och då inför andra. Ett annat tema var att patienter var oroliga för att gå ner i vikt då man inte fick 

i sig tillräckligt med mat. Patienterna tyckte det var jobbigt att behöva koncentrera sig varje gång 

de skulle svälja. För att hantera sväljningen tuggade de mer, ändrade sin halshållning och drack 

små klunkar för att kunna svälja. De tyckte sväljning ska vara något naturligt inte något man bör 

koncentrera sig på att göra. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

94% 
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Artikel 3 

 

 

 

Referens Jaromahum, J., & Fowler, S. (2010). Lived experiences of eating after esophagectomy: a 

phenomenological study. MEDSURG Nursing, 19(2), 96-100. 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att uppnå en djupare förståelse för patienters levda erfarenhet av att äta efter en 

esofagektomi. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Intervjustudie med prekonstruerade, öppna frågor 

Urval 7 patienter vilka genomgått en esofagektomi vid en särskild vårdinrättning. Antalet informanter 

var ej givet från början, utan studien upphörde när inga nya teman framkom. 

Datainsamling 1 semistrukturerad intervju med patienter mellan deras första och tredje måltid efter operationen. 

Dataanalys Colaizzis fenomenologiska metod i sex steg användes: transkripten granskades av tre forskare. 

Betydelsefulla citat som fångade fenomenet valdes ut från intervjuerna. Från citaten formulerades 

kärnan i fenomenet. Underteman och teman formulerades. En jämförelse mellan transkript, 

underteman och teman gjorde för att validera resultatet. Beskrivningen av temana stöddes av 

direktcitat från transkripten.  

Sandelowskis kriterier användes för att säkerställa validitet och reliabilitet.  

Bortfall Två patienter exkluderades från studien på grund av kognitiv nedsättning och språkbarriärer. 

Slutsats Patienterna upplevde stor glädje av att få äta igen. Trots att de flesta patienter som genomgår den 

här typen av operation aldrig kan äta som innan igen, visar studien på att patienterna bör få hjälp 

med dieter som de anser är socialt acceptabla och leder till minsta obehag vid intag. Patienterna 

beskrev att mat bara var energi och inte var till någon glädje. Patienterna bör få både autonomi och 

riktlinjer vad gäller sin diet och bör uppmuntras till att finna sina egna sätt att handskas med sina 

nya matvanor. Patienter bör få höra vad de kan äta, i motsats till vad de inte kan äta för att skapa 

glädje inför ätandet igen. För att uppnå det målet bör också en individualiserad plan för nutrition 

läggas upp.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

81% 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Kelly, J., D’Cruz, G., & Wright, D. (2010). Patients with dysphagia: experiences of taking 

medication. Journal of advanced nursing, 66(1),82-91. doi: 10.1111./j.1365-2648.2009.05145.x 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå upplevelsen av att ta medicin för äldre människor med dysfagi. 

Metod:  

Design 

Semistrukturerade intervjuer. 

Beskrivande kvalitativ studie. 

Urval Informanterna rekryterades av kommunsjuksköterska. Kriterierna var personer som var 60 år eller 

äldre, hade sväljsvårigheter och var hemmaboende. Informanterna hade varierande grad av 

dysfagi, från milda svårigheter till inget intag per os. Två patienter med afasi inkluderades efter att 

de anmält sig själva. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer, där intervjuaren uppmuntrade informanterna att beskriva sina 

upplevelser. 

Dataanalys Innehållsanalys enligt Colaizzi. Processen dokumenterades elektroniskt och granskades och 

diskuterade med medförfattarna. Informanterna kommenterade på tolkningen, utom i ett fall pga 

död. I det fallet kommenterade hustrun till den avlidne som närvarat under intervjun. 

Bortfall Inget 

Slutsats Studien identifierade ett flertal svårigheter personer med dysfagi har när det gäller att ta sin 

medicin. En patients sväljningssvårigheter kan variera från dag till dag. Många upplevde att det 

var svårare att svälja på kvällen när de var som tröttast. Majoriteten av studiepersonerna hade 

svårigheter med vissa typer av tabletter och inte andra, och de föredrog långsmala tabletter med en 

len yta. Ofta tillfrågades inte patienterna om de hade några svårigheter att svälja innan en läkare 

skrev ut ett visst läkemedel i en viss beredningsform och när de gick till apoteket kunde de få ut 

generika som de inte kunde få ner. Detta påverkade i vissa fall följsamheten till behandlingen. Om 

patienterna haft tabletter som fastnat i halsen kunde de vägra att ta dem igen. För att underlätta 

sväljningen svalde de med hakan mot bröstet. Eftersom dysfagi kan variera måste vårdpersonal 

lyssna noggrant på patienter för att kunna avgöra vilken beredningsform som fungerar bäst.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

92% 
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Artikel 5 

 

 

 

Referens Molassiotis, A., & Rogers, M. (2012). Symptom experience and regaining normality in the first 

year following a diagnosis of head and neck cancer: a qualitative longitudinal study. Palliative 

and supportive care, 10, 197-204. doi: 10.1017/S147895151200020X 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska och förstå upplevelsen av att erhålla behandling för huvud- och halscancer 

med särskilt fokus på upplevelsen av symptom över en ettårsperiod efter diagnos. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Intervjustudie 

Urval Patienter rekryterades från ett cancerspecialist-center. 16 patienter deltog. Patienter i olika 

sjukdomsstadier och med olika behandlingsregimer inkluderades. Exkluderades om de hade, som 

bedömt av kliniker, kognitiva nedsättningar. 

Datainsamling Fyra intervjuer genomfördes av två forskare med patienterna, den första strax efter diagnos, den 

andra 3 månader senare, den tredje 6 månader senare och den sista 12 månader senare. Vid den 

fjärde intervjun uppkom inga nya teman och saturation bestämdes. 

Dataanalys Tre forskare utförde dataanalysen. Alla transkript lästes och analyserades följande Graneheim och 

Lundman. Teman framtogs individuellt av varje forskare, för att sedan jämföras med varandra. 

Datan analyserades både longitudinellt och kross-sektionellt. De slutgiltiga temana fastställdes 

efter att ha bedömt dem. Regelbundet kontrollerade en andrahandspart analysarbetet. 

Bortfall Första intervjun: 15 informanter, en var för dålig för att delta (deltog i de senare intevjuerna). 

Andra intervjun: 13 informanter, tre patienter drog sig ur. Tredje intervjun: 12 informanter, en 

patient avböjde deltagande. Fjärde intervjun: 10 informanter, en patient var för dålig för att delta, 

och en gick bort.  

Slutsats Huvud- och halscancer patienter genomgår komplex behandling och efterbehandling, betydande 

symptom och svårigheter i övergången till att bli överlevare. De teman som framkom under 

studien var problem med nutrition, trötthet, och uppehållandet av normalitet. Ett stort antal av 

informanterna rapporterade sväljningssvårigheter. De var oroliga över hur de skulle kunna 

uppehålla god nutrition, och därför hade många en flytande diet för att underlätta intaget. 

Patienterna beskrev att näringsdrycker var oaptitliga. Informanterna rapporterade smärtsam 

sväljning och överkänslighet i svalget, men även oro över att maten eller vätskan ska hamna fel. 

En patient berättade om den konstanta oron över att kvävas och behovet av ökad koncentration vid 

sväljning. Patienterna kunde även lida av aptitlöshet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

90% 
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Artikel 6 

 

 

Referens Nund, R. L., Ward, E. C., Scarinci, N. A., Cartmill, B., Kuipers, P., & Porceddu, S. V. (2014). The 

lived experience of dysphagia following non-surgical treatment for head and neck cancer. 

International journal of speech-language pathology, 16(3), 282-289. doi: 

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.3109/17549507.2013.861869  

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Syftet var att med hjälp av en kvalitativ metod utforska hur dysfagi påverkar det dagliga livet för 

personer som har genomgått en icke-operativ behandling för huvud- och halscancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

En beskrivande kvalitativ metod med en fenomenologisk infallsvinkel. 

Urval Medvetet urval och metoder för att få maximal variation inom studiegruppen. Deltagarna 

rekryterades från en onkologavdelning vid ett större sjukhus i Brisbane. Patienter exkluderades om 

de hade behandlats med operation, om de hade tidigare sjukdomar som sammankopplas med 

sväljningssvårigheter, om de behandlades palliativt eller om patienten inte kunde tala engelska.  

Datainsamling Studien genomfördes genom semi-strukturerade intervjuer. Öppna frågor ställdes, och en 

intervjuguide följdes för att säkerställa att alla viktiga ämnen berördes. Deltagarna hade sedan 

tidigare fått frågor för att stimulera reflektion för att förbereda inför intervjun. Intervjuerna 

spelades in och skrevs ner inför analys. 

Dataanalys En tematisk analys utförde för att identifieramönster och teman utifrån intervjuerna. Genom att 

använda NVivo 9 kodades uttalanden som deltagarna gjort. Huvudforskaren läste alla transkript 

upprepade gånger. Dessa söktes i efter uttalanden relaterade till deltagarenslevda erfarenhet av 

dysfagi. Kategorier fanns utifrån detta. En oberoende forskare kodade två av transkripten, varpå 

viss förändring av kategorierna skedde. Kategorierna delades sedan in i teman. De två 

medförfattarna kontrollerade kontinuerligt analysen för konsensus. Deltagarna fick konfirmera 

intervjuarens tolkning.  

Bortfall Inget. 

Slutsats De teman som framkom i studien var: fysiska förändringar i form av ökad känslighet vilket kunde 

leda till smärta, att maten fastnar i halsen, hostningar vid intag av vätska och att patienterna på 

grund av detta tappat i vikt och förlorat aptit. Nästa tema var känslor: deltagarna upplevde 

frustration, rädsla, en känsla av förlust men också ilska och avundsjuka inför att andra kan äta 

normalt. Tema tre var förändring i uppfattningen av mat: att äta var inte längre njutbart utan hade 

blivit ett måste. Patienterna kunde också behöva konsistensanpassad kost. En del patienter 

upplevde att detta påverkade deras livskvalitet. Det sista temat var förändringar i livsstil: dysfagin 

påverkade hela familjen, och många åt separat från sin familj och undvek högtider. Det påverkade 

det sociala livet eftersom många sammankomster involverar någon typ av mat. Det finns därför ett 

stort behov för dessa patienter att få hjälp och stöd av vårdpersonal för att hantera sin nya situation 

och förbättra den om möjligt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 

98% 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Perry, L., & McLaren, S. (2003). Eating difficulties after stroke. Journal of advanced nursing, 

43(4), 360-369. doi: http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02724.x 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Att undersöka strokedrabbades rapporter av ät-relaterade upplevelser sex månader efter 

insjuknande. 

Metod:  

Design 

 Kvalitativ  

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 206 överlevare med akut stroke som var inlagda på sjukhus mellan mars 1998 och april 1999. 

Deltagarna var tvungna att kunna uttrycka sig och ge sitt medgivande 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes sex månader efter stroke i patienternas hem. Frågor 

enligt ett schema ställdes för att täcka området. Tre testintervjuer genomfördes varpå förbättringar 

gjordes inför den faktiska studiens början. 

Dataanalys Transkript in på QSR NUD* IST4 för tematiska analys. Ett slumpmässigt urval av transkripten har 

analyserats av en forskare med en medicinsk sociologisk bakgrund. Analysen har jämförts och 

diskuterats. 

Bortfall 23 patienter 

Slutsats Resultatet av denna studie ger insikter i effekter av mat och ät-relaterade faktorer som 

strokepatienter upplever efter stroke. Patienterna upplevde inte bara problem med sväljningen, 

utan hade även problem med svaghet i extremiteter och sensoriska bortfall. Hostningar och 

kvävning var vanligt hos deltagarna. För att underlätta sväljningen tvingades deltagarna begränsa 

sin kost. Konsistensanpassning av mat och dryck var vanligt förekommande och näringstillskott 

användes för att säkerställa nutritionen. Deltagarna beskrev hur de anpassade och vande sig vid 

sina sväljningssvårigheter. Skam var en stor del av sväljningssvårigheterna: det upplevdes som 

pinsamt att hosta och behöva ta lång tid för att äta. De påverkade deras lust att besöka 

restauranger: även det faktum att det finns få alternativ att äta ledde till att de höll sig hemma. Det 

beskrevs även att det krävdes stor koncentration under måltiden för att kunna svälja ordentligt. 

Eftersom problemen kan kvarstå länge för patientgruppen är det viktigt att vården erbjuder 

adekvat stöd och åtgärder för att säkerställa god nutrition. Patienterna med PEG kunde ha smärta 

runt kateteringången och irritera sig på utrustningen som krävdes för att använde densamme. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

73% 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Pinchot, S. N., Youngwith, L., Rajamanickam, V., Schaefer, S., Sippel, R., & Chen, H. (2012). 

Changes in swallowing-related quality of life after parathyroidectomy for hyperparathyroidism: a 

prospective cohort study. The oncologist express, 17(10), 1271-1276. doi:  

http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1634/theoncologist.2012-0203 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att prospektivt utvärdera effekten av paratyroidektomi på sväljningsrelaterad livskvalitet 

genom att använda utvärderingsverktyget SWAL-QOL. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv longitudinell studie. 

Urval Patienter som utvärderades för operation på ett sjukhus mellan september 2007 och januari 2009. 

Inklusionskriterier var hyperparatyroidism. Exklusionskriterier var patienter som skulle opereras 

upprepade gånger, patienter som även skulle genomgå tyroideaoperation och patienter som inte 

kunde genomföra enkäten pga kognititva nedsättningar eller bristande språkkunskaper. 

Datainsamling SWAL-QOL administrerades till patienterna före operation och ett år efter. Data angående 

demografi och patologi, ålder, kön, typ av operation, storlek på borttagen vävnad, slutlig 

histopatologisk diagnos, komplikationer efter operation och postoperativ bot från 

hyperparatyroidism samlades in prospektivt. 

Dataanalys Beskrivande statistik användes för att sammanfatta demografiska och klinopatologiska 

karaktäristika för deltagarna. Den statistiska signifikansen mellan per- och postoperative data 

testades med Wilcoxon signed-rank test. Analyser genomfördes med SAS version 9.1.  

Bortfall Till att börja med bestod provet av 151 patienter. Patienter som inte lämnade in båda enkäterna 

exkluderades från studien, vilket ledde till en slutlig siffra på 102 deltagare. 

Slutsats Resultatet visar på en hög prevalens av dysfagi hos patienter som ännu inte genomgått 

paratyroidektomi pga paratyroidism, och innebär en negativ påverkan på livskvalitet. 

Informanterna kryssade i låga poäng när det gäller fatigue och tid det tar att äta i SWAL-QOL, 

men även rädsla för att svälja rapporterades. Dessa faktorer påverkar informanternas livskvalitet.  

Efter paratyroidektomi förbättrades resultaten generellt. För klinisk praxis innebär detta att den här 

typen av operation kan förbättra patienternas livskvalitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

88% 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Roe, J. WG., Leslie, P., & Drinnan, M. J. (2007). Oropharyngeal dysphagia: the experience of 

patients with non-head and neck cancers receiving specialist palliative care. Palliative medicine, 

21(7), 567-574. 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen av orofaryngeal dysfagi hos patienter med andra maligniteter 

än de som påverkar huvud och hals, som fick palliativ specialistvård. Vidare att identifiera 

problem för livskvalitet för deltagare med dysfagi och jämföra det med SWAL-QOL. 

Metod:  

Design 

Mixed metod 

En prospektiv studie 

Urval Potentiella deltagare identifierades av medlemmar i palliationsteamet och Macmillan 

rehabiliteringsteamet på St Mary’s sjukhus. 

Datainsamling Den modifierade SWAL-QOL administrerades verbatum av huvudforskaren. Information som 

gavs av deltagaren antecknades utöver. 

Dataanalys Datanalys med SPSS 12.0. 

Bortfall 11 av ursprungliga 24 fick exkluderas ur studien pga utskrivning, försämring eller död. Två av 

patienter avböjde att delta. 

Slutsats Studien visar på att patienter med cancer i andra delar av kroppen än huvud och hals även de kan 

drabbas av dysfagi. I denna studien visade det sig att främst patienterna med metastaser i lungor 

och bröst uppvisade sväljningssvårigheter. Patienterna uppvisade främst symptom såsom hosta vid 

måltid, satte i halsen både med mat och vätska, harkling vid måltid och att mat fastnade i halsen. 

Vad gäller sväljningsrelaterad livskvalitet rapporterade nio av tio patienter att den påverkades 

negativt i varierande grad, där en patient rapporterade så mycket som sju problemområden. Många 

av patienterna hade också valt en konsistensanpassade diet för att underlätta ätandet. Under 

intervjuerna uppkom också vissa teman, där patienterna själva beskrev sin situation. De beskrev 

hur de vande sig och anpassade sig, att de tvingades tänka sig för och äta långsamt, och att de 

saknade det sociala i att kunna gå ut och äta tillsammans med andra. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

75% 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Watt, E., & Whyte, F. (2003). The experience of dysphagia and its effect on the quality of life of 

patients with oesophageal cancer. European journal of cancer care, 12(2), 183-193.  

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen av dysfagi hos patienter med esofaguscancer, att bestämma 

påverkan på livskvalitet som dysfagi har hos denna patientgrupp, att bestämma om det är möjligt 

att använda bedömningshjälpmedlen EORTC QLQ-C30 och EORTC QLQ-OES24 tillsammans 

med semistrukturerade intervjuer för att få en bredare insikt i fenomenet, och öka medvetenheten 

och förståelsen för dessa patienters behov. 

Metod:  

Design 

Triangulerad kvalitativ metod. 

Triangulering 

Urval Patienter som hade esofagustumörer. 

Datainsamling Två enkäter som berör livskvalitet, EORTC QLQ-C30 och EORTC QLQ-OES24, gjordes av 

patienterna själva. Därefter utfördes semistrukturerade intervjuer, som spelades in. Intervjuaren 

gjorde också anteckningar under tiden. 

Dataanalys Enkäterna analyserades deskriptivt, och ställdes i relation till intervjuerna. 

Bortfall Initialt rekryterades 11 patienter. Fem av dessa kunde inte delta på grund av att sjukdomen gått in i 

ett terminalt skede eller inläggning på hospice, vilket resulterade i en studiegrupp på 6 personer. 

Slutsats Resultatet av studien avslöjade att dysfagi är ett symptom som är ångestfyllt. Det har 

konsekvenser för patientens fysiska, känslomässiga och sociala välmående. Fatigue inverkade 

negativt på patienternas sväljning. Sväljningssvårigheter gjorde att patienterna hade svårt att äta 

inför andra och kunde leda till att patienterna isolerade sig från familj och vänner. Patienterna var 

oroliga över att störa andra med sina hostningar. Patientens problematik ledde till konsekvenser 

för hela familjen. Deltagarna upplevde att begränsningar och förändringar i deras diet påtvingades 

dem. Måltider var inte längre njutbara, och det tog dem längre tid att äta än förut. De kunde även 

vara överkänsliga i svalget och ha smärta vi sväljning. Patienterna tvingade sig själva att äta och 

längtade efter maträtter som de inte längre kunde konsumera. Patienterna förlorade även i vikt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

92% 
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