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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att granska vetenskapliga artiklar för att klargöra 

vilka omvårdnadsåtgärder som vidtas för att lindra problem som dysfagi, mukosit och 

muntorrhet samt effekterna av dessa omvårdnadsåtgärder. Metoden som användes var en 

litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes i databasen PubMed. Totalt inkluderades 

sexton artiklar, dessa genomgick en kvalitets- och innehållsanalys. Resultatet visade att 

elektrisk stimulering och rehabiliterande övningar användes mot dysfagi, de hade båda en 

tveksam effekt. Munskölj användes för att minska mukosit hos patienterna; triclosan 

munskölj, benzydamin munskölj, sucralfat munskölj, povidon-jod och salt-läskmunskölj hade 

effekt. Akupunktur, olika munvårdsprodukter och citrongodis användes mot muntorrhet, 

samtliga hade god effekt. Slutsatsen av föreliggande litteraturstudie var att det fanns 

omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förbättra nutritionen hos huvud- och 

halscancerpatienter, dock behövs det mer forskning för att se effekten av de enskilda 

åtgärderna. 

 

 
Nyckelord: Huvud- och halscancer, nutrition, omvårdnad, dysfagi, mukosit, muntorrhet 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to review scientific articles to evaluate which nursing treatment are 

in use to ease problems such as dysphagia, mucositis and xerostomia and its efficiency. The 

method was a literature review in which the scientific articles where found in the database 

PubMed. A total of sixteen articles where included, these articles where analyzed based on 

their quality and contents. The result showed that electrical stimulation and rehabilitation 

was used against dysphagia, they both had a doubtful effect. Mouth washes was commonly 

used to reduce mucositis; triclosan mouthwash, benzydamine mouthwash, sacralfate mouth 

wash, povidone-iodine and salt-sodium mouthwash showed effect. Acupuncture, different 

mouth care products and lemon candy was used against xerostomia, they all had good effect. 

The conclusion of this literature review was that there are nursing methods beeing used to 

improve the nutritional intake in patients with head and neck cancer, however more research 

is needed to see the effect in every specific subject. 

 

Keywords: 

Head and neck cancer, nutrition, care, dysphagia, mucositis, xerostomia 
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INLEDNING 

 

Huvud- och halscancer 

 

Varje år upptäcks 10 000- tals nya fall av cancer i Sverige. Hos en frisk människa sker ett 

utbyte av kroppens celler kontinuerligt och under kontrollerade former. Om en frisk cell 

drabbas av en mutation (förändring i arvsmassan) och inte klarar av att göra sig av med 

cellskadan genom att gå i apoptos (programmerad celldöd) så kommer cellen fortsättningsvis 

att ha en förändrad arvsmassa, om dessa celler börjar dela sig okontrollerat och snabbt kan en 

cancertumör bildas (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Huvud- och halscancer innebär cancer i läpp, munhåla, svalg, näsa, bihålor, larynx 

(struphuvudet), spottkörtlar och tyreoidea (sköldkörteln). I Sverige får varje år 2000 personer 

diagnosen huvud- och halscancer, det motsvarar 3,3 % av alla cancerfall i Sverige. En stor del 

av personerna som får huvud- och halscancer är män (70 %), och de flesta är över 65 år. 

Kronisk irritation, inflammation av slemhinnan, rökning och alkoholmissbruk ökar risken för 

att drabbas av huvud- och halscancer. Även yrkesrelaterade risker finns, till exempel är 

möbelsnickare och personer som arbetar med cement, tjära och kolprodukter (Anniko, Mercke 

& Vedung, 2001). Symptomen på huvud- och halscancer är oftast diffusa, i början ses 

vanligtvis inga symptom. Symptomen är även olika beroende på var tumören sitter, det kan 

vara till exempel en vårta, ett sår eller en knöl som inte försvinner, dysfagi (sväljsvårigheter), 

ansiktsförlamning, talsvårigheter eller heshet. Även blodig snuva och svårigheter att tugga 

kan vara symptom på huvud- och halscancer (Edqvist, 2011). 

 

Behandling  

 

Målsättningen med behandlingen är att patienten ska bli av med sin tumör samt att det ska 

förekomma så små funktionella och kosmetiska defekter som möjligt. Strålbehandling och 

kirurgi är de vanligaste behandlingsformerna och i vissa fall kan patienten få kemoterapi i 

form av cytostatika (Anniko et al., 2001). Vid samtliga behandlingsformer kan patienten få 

biverkningar som dysfagi, mukosit (inflammation i munslemhinnan) och xerostomi 

(muntorrhet). Detta leder ofta till att patienten får svårt att tillgodose sitt näringsbehov 

(Weber, Dommerich, Pau & Kramp, 2010) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=%22Dommerich%20S%22%5BAuthor%5D
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Strålbehandling 

Strålbehandling vid tumörer i huvud- och halsområdet kräver mycket god precision, om 

optimal dos och precision av strålning av det angripna tumörområdet sker kan definitiv 

läkning av tumören ske. Vid extern strålbehandling används fotoner och elektroner utanför 

patientens kropp. Intern strålbehandling innebär att elektroderna fästs inne i eller i omedelbar 

närhet till tumören, det är då lättare undvika den friska vävnaden vilket betyder att man kan 

höja stråldosen och uppnå ett bättre resultat (Anniko et al., 2001). Biverkningar specifikt vid 

strålbehandling kan vara till exempel illamående, halsinflammation, smärta i halsen, påverkat 

lukt- och smaksinne (Jham & da Silva Freire, 2006). Patienter som genomgått intern 

strålbehandling har oftast färre problem med muntorrhet än de som genomgått extern 

strålbehandling (de Castro Jr & Guindalini, 2010). 

 

Kirurgisk behandling 

Den kirurgiska behandlingen hos huvud- och halscancerpatienter är radikal kirurgi vilket 

innebär att man tar bort hela tumören samt en del frisk vävnad runt om. Vid förekomst av 

stora defekter, funktionella eller kosmetiska problem kan det vara svårt att sluta huden efter 

det kirurgiska ingreppet, det kan då vara aktuellt med att ta vävnadsbitar från den egna 

kroppen för att täcka öppningen eller proteser (Anniko et al., 2001). Efter kirurgisk 

behandling kan patienten också ha svårt med att tugga och prata (Edqvist, 2011).  

 

Cytostatikabehandling 

Cytostatika är en grupp läkemedel som skadar tumörceller och hindrar dem från att växa och 

dela sig (Valand & Fodstad, 2002). Vid huvud- och halscancer kombineras cytostatika med 

strålbehandling eller kirurgisk behandling med syftet att krympa tumören (Anniko et al., 

2001). Även friska celler skadas av cytostatika och detta kan leda till olika biverkningar, 

(Valand & Fodstad, 2002) vilket specifikt kan vara till exempel smakförändringar, sår i 

munhålan och aptitlöshet. Dessa problem kan ge patienten svårigheter att få i sig tillräckligt 

med näring och kan leda till viktminskning samt blödning och infektion (Lockhart & Clark, 

1990). 

 

Nutritionsproblem 

 

För att kroppen ska kunna försörja cellerna krävs ett tillräckligt intag av näringsämnen. De 

livsviktiga ämnena är proteiner, kolhydrater, fett, mineraler, vitaminer och vatten (Järhult & 
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Offerbartl, 2010). Brist på dessa näringsämnen kan leda till undernäring som kan ge negativa 

effekter på kroppens organ och vävnader. Undernäring innebär att kroppen under en lång tid 

förbrukar mer näringsämnen och/eller energi än vad som intas (Vårdhandboken, 2010). För 

att bestämma om en person är undernärd kan mätinstrumentet Body Mass Index (BMI) 

användas, ett värde under 18,5 innebär undervikt (Joosten & Hulst, 2011). Viktnedgång och 

svårigheter att upprätthålla god nutrition drabbar de flesta personer med cancer. När en 

cancerdiagnos ställs har patienten ofta haft en viktnedgång en tid innan (Valand et al., 2002). 

Hos patienter med huvud- och halscancer har tjugofem procent haft viktnedgång innan 

diagnos, detta beror bland annat på att många patienter inte känner sig hungriga på samma sätt 

som tidigare och de har haft minskad matlust. Tumörens lokalisering kan påverka intaget av 

mat, vissa tumörer sitter på ställen som ger dysfagi. Tre vanliga problem som kan påverka 

nutritionen för denna patientgrupp är dysfagi, mukosit och muntorrhet (Anniko et al., 2001).  

 

Dysfagi 

Dysfagi (sväljsvårigheter) kan förekomma i olika faser av sväljningen, till exempel vid 

bearbetningen av maten i munnen, förflyttning av maten eller kontrollfunktionen så att maten 

åker ned i svalget för tidigt. Patienten kan även ha problem med själva sväljningen från 

svalget eller med att föra maten vidare från matstrupen till magsäcken. Patienter med huvud- 

och halscancer drabbas av dysfagi, bland annat på grund av tumörens placering, smärta vid 

sväljning (Anniko et al., 2001) och biverkningar från till exempel strålbehandling (Van der 

Molen, van Rossum, Burkhead, Smeele & Hilgers, 2008). Det är viktigt att dysfagi behandlas 

så att patienten kan svälja mat och dryck ordentligt för att upprätthålla en god nutritionsstatus. 

Patienten kan få hjälp med logopedkontakt och sväljträning samt ändring av konsistensen på 

maten. Logopedkontakt innebär att en specialutbildad person som gör en bedömning på vilka 

sväljproblem en patient har och hur sväljförmågan kan förbättras. Sväljträning kan bestå av 

olika sorters övningar beroende på vilka problem patienter har, till exempel övningar för 

tunga och läpp, tuggövningar, ändring av huvudposition vid sväljning samt motorikövningar. 

Ändring av matkonsistensen används för att underlätta måltiden eftersom en del patienter kan 

ha lättare för vissa konsistensen, till exempel kan patienten få tjockflytande kost eller 

lättuggad kost (Brodtkorb, 2006). Vid smärta kan elektrisk nervstimulering användas, detta 

innebär att elektriska impulser sänds via elektroder fästa på huden och stimulerar kroppens 

egna smärtlindringssystem (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 2006). 

 

 



 9 

Mukosit 

Oral mukosit är ett inflammatoriskt tillstånd i munslemhinnan som ger problem som rodnad, 

sår, inflammationer, ökad salivutsöndring och smärta. Smärtorna kan i sin tur ge tal- och 

sväljsvårigheter samt orsaka viktnedgång (Feller, Essop, Wood, Khammissa, Chikte, Meyerov 

& Lemmer, 2010). Vid strålbehandling och cytostatikabehandling skadas friska delande celler 

i munslemhinnan som sedan förblir skadade då de inte ersätts med nya celler. Detta leder till 

mukosit, problemen uppstår oftast i början av behandlingen och kvarstår tills behandlingen 

avslutas. I allvarliga fall måste cancerbehandlingen avbrytas eller försenas på grund av att 

patienten inte kan äta och dricka. Vid mukosit är det viktigt med noggrann munhygien och att 

man sköljer munnen ofta med till exempel vatten eller koksalt (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Muntorrhet 

Muntorrhet beror på att spottkörtlarna producerar för lite saliv (Vårdguiden, 2011). Många 

patienter med huvud- och halscancer drabbas av muntorrhet, detta beror främst på 

cytostatikabehandling och strålbehandling som skadar spottkörtlarna (Wu, Hsiao, Ko & Hsu, 

2000). Detta är ett stort problem som patienten kan ha under en längre tid efter avslutad 

strålbehandling (Van Cann, Dom, Koole, Merkx & Stoelinga, 2005). Muntorrhet påverkar 

patientens möjligheter till en god nutrition eftersom det blir svårt att svälja mat och dryck på 

grund av den minskade salivutsöndringen. Patienten drabbas även av obehagskänslor och 

törstkänslor. Behandling av muntorrhet kan vara salivstimulerande sugtabletter, att patienten 

får suga på isbitar eller skölja munnen med mineralvatten, öl eller koksalt. Även sockerfria 

tuggummin, fluortabletter och medel som ersätter saliven används. Den torra munhålan kan 

även smörjas med jordnötsolja, matolja eller olivolja (Ericson & Ericson, 2008). Akupunktur 

är en ovanlig metod som innebär att nålar placeras på kroppen för att underlätta patientens 

problem, det används oftast vid smärtproblematik (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 2006). 

 

Klinisk verksamhet 

 

En avdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala vårdar cirka tjugo patienter med huvud- och 

halscancer per år. Dessa patienter behandlas med kirurgi, strålning samt cytostatika. För att 

undvika undernäring och öka näringsintaget hos redan undernärda patienter används bland 

annat extra kosttillskott, näringsdrycker och extra näringsrik kost. För patienter som har 

mycket svårt att få i sig näring via munnen ger enteral nutrition (näring direkt in i tarmen via 

en sond). För att lindra dysfagi får patienterna hjälp med sväljträning av en logoped, 
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patienterna kan även få individuellt anpassad kost som innebär att de får den matkonsistens 

som passar dem bäst, detta kan vara till exempel lättuggad kost eller att förtjockningsmedel 

tillsätts. Patienter som har problem med mukosit får skölja munnen med ett medel mot svamp 

och får övriga fuktbevarande munvårdsprodukter samt mineralvatten att skölja munnen med. 

Om patienterna har ont av mukositen får de en smärtstillande munskölj. Om patienten lider av 

muntorrhet lindras det med munspray som har en salivstimulerande och smörjande effekt. 

Olja används på bomullstussar som patienten kan ha i munnen, patienterna får även skölja 

munnen med mineralvatten, smörja läpparna med mjukgörande stift för läpparna samt suga på 

salivstimulerande sugtabletter. De patienter som har behov av hjälp vid munvård får det av 

undersköterska/sjuksköterska (E, Alnebring, sjuksköterska, 27/5-11).  

 

Sjuksköterskans roll 

 

När en patient blir inlagd på sjukhus är det sjuksköterskans uppgift att observera patientens 

nutritionsstatus och eventuellt vidta åtgärder (Omarhus, 2002). Det är viktigt att patienten har 

ett gott nutritionsstatus så att han/hon orkar med behandlingen och bibehåller en god hälsa 

(Epstein & Huhnmann, 2011). Dålig nutritionsstatus kan leda till exempelvis förlust i 

livskvalitet, lidande, svårigheter med mobilisering, försämrat immunförsvar och ökad risk för 

ohälsa och död (Vårdhandboken, 2010). Som sjuksköterska är det även viktigt att alltid sträva 

efter att förbättra och utveckla vården. Sjuksköterskan ska därför ta del av aktuell forskning 

och eventuellt implementera detta i den kliniska verksamheten (Socialstyrelsen, 2005).                                                                                                         

 

Problemformulering 

 

Patienter med huvud- och halscancer drabbas ofta av nutritionsproblem på grund av bland 

annat biverkningar från behandlingen, såsom dysfagi, mukosit och muntorrhet. Det är viktigt 

att patienten har bra nutritionsstatus för att orka med behandling och mobilisering. 

Föreliggande litteraturstudie är viktig för att belysa de omvårdnadsåtgärder som idag används 

för att lindra dysfagi, mukosit och muntorrhet eftersom lindring av dessa omvårdnadsproblem 

kan förbättra nutritionen för denna patientgrupp.  
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Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att granska vetenskapliga artiklar för att klargöra vilka 

omvårdnadsåtgärder som vidtas för att lindra problem som dysfagi, mukosit och muntorrhet 

samt effekterna av dessa omvårdnadsåtgärder hos patienter med huvud- och halscancer.  

 

Frågeställningar 

· Vilka omvårdnadsåtgärder används för att lindra dysfagi hos huvud- och 

halscancerpatienter och vilken effekt har dessa? 

· Vilka omvårdnadsåtgärder används för att lindra mukosit hos huvud- och 

halscancerpatienter och vilken effekt har dessa? 

· Vilka omvårdnadsåtgärder används för att lindra muntorrhet hos huvud- och 

halscancerpatienter och vilken effekt har dessa? 

 

 

METOD 

Design 

 

Systematisk litteraturstudie. 

 

Sökstrategi 

 

Urval av databaser 

Vetenskapliga artiklar söktes i databasen PubMed, då det där bedömdes finnas vetenskapliga 

artiklar angående omvårdnadsåtgärder vid nutritionsproblem för huvud- och 

halscancerpatienter. Sökningar i databasen CINAHL gjordes, utan lyckat resultat då 

artikelutbudet var lika som i PubMed. 

 

Sökord 

Tre sökningar gjordes inom omvårdnad för dysfagi, två sökningar om mukosit och tre 

sökningar inom muntorrhet. I samtliga sökningar användes sökordet ”head neck cancer” med 

respektive omvårdnadsproblem (”dysphagia”,”mucositis” och ”xerostomia”). Beroende på 

antal funna artiklar lades även andra sökord till, såsom ”care”, ”treatment”, ”rehabiliation” 
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och ”nutrition”, detta på grund av att författarna skulle få ett överskådligt resultat. Sökorden 

”care” och ”treatment” användes i fyra sökningar, då författarna strävade efter att hitta artiklar 

innehållande omvårdnadsåtgärder och behandling. Sökordet ”rehabilitation” användes vid en 

sökning inom området dysfagi då det var svårt att hitta artiklar som rörde omvårdnaden, utan 

sökordet ”rehabiliation” fann författarna endast kirurgiska behandlingar. Sökordet ”nutrition” 

användes vid två sökningar för inrikta resultatet mer på nutrition. Inom omvårdnadsområdet 

mukosit gjordes en sökning med sökordet ”mouthwash”, då det i tidigare gjord sökning 

funnits artiklar om ämnet och en fördjupning i ämnet önskades. Sökordet ”acupuncture” 

användes i en sökning i samband med omvårdnadsområdet muntorrhet då författarna ville 

fördjupa sig ytterligare inom ämnet. 

 

Typ av litteratur 

I denna litteraturstudie har vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats använts. Ingen 

kvalitativ studie användes eftersom den enda som hittades inte svarade på litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar.  

 

Inklusions-och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var: vetenskapliga originalartiklar som berörde litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar, kvalitativa och kvantitativa artiklar, studier med deltagare över 18 år med 

huvud- och halscancer, artiklar skrivna på engelska eller svenska, studier utförda i alla delar 

av världen samt kostnadsfria artiklar som var publicerade efter år 2000. Exklusionskriterier 

var: studier gjorda på patienter med andra cancerdiagnoser än huvud- och halscancer, studier 

på människor under arton år samt studier som inte var omvårdnadsinriktade utan handlade om 

läkemedel eller kirurgisk behandling. Målet var att inkludera 15-20 studier i litteraturstudien. 

 

Tillvägagångssätt 

Till föreliggande litteraturstudie gjordes åtta sökningar, sökproceduren visas i tabell 1. 

Författarna läste igenom rubrikerna på samtliga funna artiklar, de rubriker som ansågs passa 

inklusionskriterierna valdes ut och författarna läste igenom abstracts till dessa artiklar. Av 

dessa valdes trettiotre artiklar för vidare granskning och genomläsning. Efter genomförd 

granskning exkluderades sjutton artiklar på grund av att de handlade om andra cancersorter än 

huvud- och halscancer samt att de tog upp kirurgisk och medicinsk behandling. Sexton 

artiklar inkluderades i studien, samtliga artiklar var kvantitativa. En kvalitetsanalys och 

innehållsanalys utfördes på de 16 utvalda studierna (Forsberg & Wengström, 2008). 



 13 

Tabell 1. Sökprocedur. 

Datum Databas Sökning Limits Sökord Utfall Lästa  
abstract 

Inklu- 
derade 

6/10-

11 

PubMed #1 1) “head neck cancer”, 

“mucositis”, “treatment”, 

“care” 

97 20 1 

6/10-11 PubMed #2 1) “head neck cancer”, 

“xerostomia”, “treatment”, 

“care” 

74 10 2 

6/10-11 PubMed #3 1) “head neck cancer”, 

“dysphagia”, “nutrition”, 

“care” 

39 25 0 

6/10-11 PubMed #4 2) “Head neck cancer”, 

“xerostomia”, “treatment” 
140 32 4 

6/10-11 PubMed #5 2) “head neck cancer”, 

“dysphagia”, “rehabilitation” 
11 10 5 

13/10-

11 
PubMed #6 1) “head neck cancer”, 

“nutrition”, “dysphagia” 
129 25 0 

13/10-

11 
PubMed #7 1) ”head neck cancer”, 

”mucositis”, ”mouthwash” 
26 15 3 

13/10-

11 
PubMed #8 1) ”head neck cancer”, 

”xerostomia”, ”acupuncture” 
16 10 1 

 

 

1) Artiklar skriva på engelska eller svenska, studier gjorda på människor, studier som är max 

tio år gamla 

2) Artiklar skrivna på engelska eller svenska, studier gjorda på människor, studier som är max 

tio år gamla, studier som är clinical trials eller randomized controlled trial. 
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Dataanalys och bearbetning 

 

Kvalitetsanalys 

Det gjordes en kvalitetsanalys på de sexton artiklar som författarna ansåg svara på studiens 

syfte och frågeställningar. Då samtliga artiklar hade en kvantitativ ansats granskades de med 

Forsberg och Wengström (2008) kvalitetsmall, se tabell 2. Forsberg och Wengström (2008) 

kvalitetsmall bedömer studiens kvalitet beroende på bland annat typ av studie, antal deltagare, 

bortfall samt hur tydligt studiens tillvägagångssätt och metod beskrivits. Beroende på dessa 

faktorer poängsätts artikeln från skala 1 till 3, där 1 innebär hög kvalitet, 2 medelhög kvalitet 

och 3 låg kvalitet. Författarna avsåg att inkludera artiklar med så hög kvalitet som möjligt, det 

vill säga klassifikation grad 1 eller 2. Resultatet av kvalitetsanalysen var att samtliga sexton 

vetenskapliga studier inkluderades i litteraturstudien. Av dessa uppnådde två artiklar 

kvalitetsgrad 1, tolv artiklar grad 2 och två artiklar grad 3.  

 

Tabell 2. Kvalitetsanalys Forsberg och Wengström (2008). 

Hög Kvalitet 

1 

 

2 

Låg kvalitet 

3 

Randomiserad kontrollerad studie 

Större, väl genomförd multicenterstudie 

med tydlig beskrivning av 

studieprotokoll, material och metoder. 

Patientmaterialet tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

*                    Randomiserad kontrollerad studie 

För få patienter och/eller för många interventioner= 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfällig 

materialbeskrivning, stort bortfall av patienter. 

Kvasiexperimentell studie 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

stort patientmaterial och adekvata 

statistiska metoder, reliabilitets- och 

validitetstestade instrument. 

* Kvasiexperimentell studie 

Litet patientmaterial, ej reliabilitets- och 

validitetstestade instrument. Tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke-experimentell studie 

Stort konsekutivt patientmaterial som är 

väl beskrivet. Lång uppföljning. 

* Icke-experimentell studie 

Begränsat patientmaterial, otillräckligt beskrivet 

och analyserat med tveksamma statistiska metoder. 

 

* Några av kvalitetskriterierna för 1 är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas 

högre än 3. 

Källa: Forsberg & Wengström, 2008. 
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Innehållsanalys 

studierna visas i tabell 3. Efter kvalitetsgranskningen gjordes en innehållsanalys av de sexton 

inkluderade studierna. Innehållsanalysen har utförts i enlighet med Forsberg och Wengströms 

(2008) beskrivning.  De utvalda studierna lästes igenom flera gånger för att se likheter och 

skillnader, fokus lades på syfte och resultat. Då denna litteraturstudie innehåller tre 

frågeställningar delades resultatet in i tre ämnesområden som sedan delades in i teman under 

respektive frågeställning, se tabell 4 i resultat (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Etiska överväganden 

 

I denna litteraturstudie har alla inkluderade artiklar granskats för att säkerställa att samtliga 

artiklar som används har ett etiskt övervägande. Författarna strävade efter att granska samtliga 

artiklar samt sammanställa resultatet objektivt. 

 

 

 

RESULTAT  

Totalt sexton vetenskapliga studier inkluderades i föreliggande litteraturstudie. Efter utförd 

kvalitetsgranskning uppnådde två artiklar kvalitetsgrad 1, tolv artiklar grad 2 och två artiklar 

grad 3. Studierna var skriva mellan år 2003 och 2011 och var genomförda i olika delar av 

världen. Studierna var genomförda i Sverige, Belgien, Nederländerna, Ungern, Kanada, USA, 

Brasilien, Iran, Indien, Japan, Kina, Taiwan och Sydkorea. 
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Tabell 3. Översikt över granskade artiklar. 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltag- 

are 

(Bort- 

fall) 

Resultat Kvalitet * 

Typ  

Tang et al. 

 

2011 

 

Kina 

A randomized 

prospective study of 

rehabilitation therapy in 

the treatment of 

radiation-induced 

dysphagia and trismus 

 

Utvärdera effekten av 

rehabilitering på dysfagi och 

trismus (svårigheter att öppna 

munnen) hos patienter med 

huvud- och halscancer som 

genomgått strålbehandling. 

 

Deltagarna randomiserades i två grupper, ena 

gruppen (22 deltagare) fick rehabilitering under 

tre månader, andra gruppen (21 deltagare) fick 

ingen rehabilitering. Rehabiliteringen bestod av 

övningar som deltagarna skulle göra hemma. 

Graden av dysfagi mättes med hjälp av sväljtest 

och olika skalor.  

 

Analys: Oberoende t-test och x
2
- test. 

 

P-värde <0,05 

 

43 

(3) 

Deltagarna som fick 

rehabilitering hade en signifikant 

bättre sväljfunktion än de 

deltagare som inte fick 

rehabilitering.  

 

2 

 

Randomiserad 

prospektiv studie 

(RCT) 

Ahlberg  

et al. 

 

2011 

 

Sverige 

Early self-care 

rehabilitation of head 

and neck cancer 

patients 

Undersöka effekten av tidigt 

förebyggande rehabilitering på 

dysfagi och trismus hos patienter 

med huvud- och halscancer som 

behandlas med strålbehandling.  

 

374 patienter valdes till två grupper. Ena 

gruppen (190 deltagare) fick utbildning och 

instruktioner om olika rörelseövningar som 

skulle utföras 1-2 gånger per dag. Andra 

gruppen (184 deltagare) fick ingen utbildning 

alls. Patienternas sväljförmåga mättes med 

videofloroskopi, vikt och enkäter. 

 

Analys: Kaplan-Meier, log rank test, Fisher´s 

exact test, Mann-Whitney U test 

 

P-värde <0,05 

 

374 

(168) 

Gruppen som inte fick 

rehabilitering hade en bättre 

sväljförmåga än de som fått 

rehabilitering (p=0,001).  

 

1 

 

Orandomiserad 

prospektiv studie 

(Kvasiexperimentell) 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Van der Molen 

et al. 

 

2010 

 

Nederländerna 

A randomized 

preventive 

rehabilitation trial in 

advanced head and 

neck cancer patients 

treated with 

chemoradiotherapy: 

feasibility, compliance 

and short-term effects. 

 

 

Utvärdera effekten av 

förebyggande rehabiliterade 

övningar på dysfagi hos 

patienter med huvud- och 

halscancer som behandlats med 

cytostatika och/eller 

strålbehandling. 

 

49 patienter randomiserades i två grupper, ena 

gruppen (28 deltagare) fick standardövningar, 

andra gruppen (29 deltagare) fick 

experimentella övningar. Sväljförmågan mättes 

med videofloroskopi, vikt, BMI, VAS och 

frågeformulär. 

 

Analys: Fisher´s exact test, Wilcoxons test, 

SPSS 

 

P-värde <0,05 

 

49  

(17) 

 

Resultatet visade att 

sväljproblemen förbättrades i 

båda grupperna samt att det 

orala matintaget förbättrades, 

men det sågs ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

 

2 

 

Randomiserad 

prospektiv studie 

(RCT)  

Lin et al. 

 

2009 

 

Taiwan 

 

Effects of functional 

electrical stimulation on 

dysphagia 

caused by radiation 

therapy in patients 

with nasopharyngeal 

carcinoma 

 

Bedöma effekten av elektriskt 

stimulering på dysfagi hos 

patienter med 

nasopharynxcancer som 

genomgått strålbehandling 

 

20 patienter med nasopharynxcancer och 

dysfagi delades upp i två grupper 

Ena gruppen (10 deltagare) fick funktionell 

elektrisk stimulering och andra gruppen (10 

deltagare) fick ett rehabiliteringsprogram med 

styrkeövningar som de skulle göra hemma. 

Effekten utvärderades med videofloroskopi och 

frågeformulär.  

 

Analys: Parat t-test och SPSS 

 

P-värde <0,05 

 

20 

(6) 

 

Deltagarna som fick elektrisk 

stimulering förbättrade sin 

sväljförmåga, deltagarna som 

fick övningar att göra hemma 

förbättrade inte sin 

sväljförmåga, skillnaden mellan 

grupperna var inte signifikant.  

 

2 

 

Randomiserad 

prospektiv studie 

(RCT) 

Ryu et al. 

 

2008 

 

Sydkorea 

The effect of electrical 

stimulation therapy on 

dysphagia following 

treatment for head and 

neck cancer. 

 

Utvärdera effekten av 

neuromuskulär elektrisk 

stimulering hos patienter som 

lider av dysfagi efter behandling 

för huvud- och halscancer 

46 patienter randomiserades i två grupper. Ena 

gruppen fick 30 minuters elektriskt stimulering 

5 dagar i veckan under två veckors tid. Andra 

gruppen fick simulerad elektrisk stimulering. 

Graden av dysfagi bedömdes före och efter 

behandlingen med olika skalor.  

 

Analys: Levene test, Mann- Whitney U-test, 

Fisher´s exact test, Chisquare test, SPSS 

 

P-värde <0,05 

 

46 

(19) 

I 1 av 4 skalor sågs en 

signifikant skillnad i att de 

deltagare som fått elektrisk 

stimulering hade en bättre 

sväljförmåga än de som fått 

simulerad stimulering. I 3 av 4 

skalor sågs ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

 

2 

 

Prospektiv 

dubbelblind 

randomiserad 

kontrollerad studie 

(RCT) 
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Satheesh-

kuma et al. 

 

2010 

 

Indien 

 

Effectiveness of 

triclosan in the 

management of 

radiation-induced oral 

mucositis: A 

randomized clinical 

trial 

 

 

Att avgöra effekten av triclosan 

munskölj hos patienter med 

strålningsinduceradoral mukosit 

samt att jämföra effekten av 

triclosan munskölj med 

natriumbikarbonat munskölj. 

 

24 patienter randomiserades till två grupper om 

12 patienter vardera. Patienter i grupp ett gavs 

natriumbikarbonat munskölj och utgjorde 

kontrollgruppen. Grupp två var fallgruppen som 

fick triclosan munskölj. 

Mätinstrumenten svar gradering av mukosit 

(WHO:s gradering), utvärdering av kroppsvikt, 

födointag och smärta (VAS).  

 

Analys: SPSS, chi square test, students t-test 

 

P-värde < 0,05 

24 

 

Inga 

bortfall 

Det visades att gruppen som fick 

triclosan snabbare återhämtade 

sig från mukositen, kom igång 

snabbare med att äta samt gick 

ner mindre i vikt jämfört med 

gruppen som fått natriumklorid. 

Resultaten var signifikanta. 

 

2 

 

Randomiserad 

prospektiv studie 

(RCT) 

Kazemian et 

al.  

 

2009 

 

Iran 

Benzydamine for 

prophylaxis of 

radiation-induced oral 

mucositis in head and 

neck cancers: a double-

blind placebo-

controlled randomized 

clinical trial 

 

 

Utvärdera effekten av 

profylaktisk benzydamin 

munskölj hos patienter med 

huvud- och halscancer som 

genomgår strålbehandling. 

 

81 patienter blev randomiserade i två grupper 

där grupp ett (39 deltagare) fick benzydamin 

munskölj att använda 4 gånger om dagen, grupp 

två (42 deltagare) fick en placebomunskölj. 

Deltagarna i båda grupperna utvärderades en 

gång i veckan avseende grad av mukosit samt 

smärta. Munhygienen dokumenterades under 

hela behandlingen. 

 

Val av analysmetod redovisas ej 

 

p-värde <0,05 

 

88  

(7)  

 

I benzydamin-gruppen var 

frekvensen av mukosit grad 3 

lägre än i placebogruppen, 

skillnaden var signifikant.  

 

 

2 

 

Prospektiv 

dubbelblind 

randomiserad 

kontrollerad studie 

(RCT) 

Dodd  

et al. 

 

2003 

 

USA 

Radiation-Induced 

Mucositis: A 

Randomized Clinical 

Trial of 

Micronized Sucralfate 

Versus Salt & Soda 

Mouthwashes 

Syftet var att jämföra effekten av 

mikroniserat sukralfat 

munvatten med salt- och läsk 

munvatten i grad av allvarlig 

mukosit, smärta och tid som 

krävs för att läka mukosit hos 

patienter med huvud- och 

halscancer. 

 

35 patienterna blev randomiserade i två grupper. 

Ena gruppen (14 deltagare) fick munskölj 

innehållande sucralfat och andra gruppen (16 

deltagare) fick salt -och läskmunskölj under 

strålningsbehandlingen och en månad efter. 

Mätinstrument som användes var MacDibbs 

skala samt vikt på patienterna. 

 

Analys: t-test, chi-square test. 

 

P-värde: <0,05 

 

35 

(5) 

 

Alla deltagare hade minskad 

mukosit och minskad smärta 

fram till studiens slut, ingen 

signifikant skillnad sågs mellan 

grupperna. 

 

 

2 

 

Prospektiv 

dubbelblind 

randomiserad 

kontrollerad studie 

(RCT) 
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Kumar et al. 

 

2008 

 

Indien 

 

The effect of three 

mouthwashes on 

radiation-induced oral 

mucositis in patients 

with head and neck 

malignancies: A 

randomized control trial 

 

 

Utvärdera effekten av tre 

alkoholfria munvatten på 

mukosit hos patienter med 

huvud- och halscancer som 

behandlats med strålning 

80 patienter randomiserades i fyra grupper, 20 

personer i varje grupp. Första gruppen fick 

klorhexidin, andra gruppen povidon-jod, tredje 

gruppen salt/läsk, fjärde gruppen var en 

kontrollgrupp som fick vanligt vatten. 

Patienterna använde munvattnet två gånger per 

dag under 6 veckors tid. Mukositen bedömdes 

innan studiens början samt varje vecka under 

strålbehandlingen med hjälp av WHO:s 

gradering. 

 

Analys: ANOVA, chitest, posthoc test, SPSS 

 

P-värde <0,05 

 

80 

(8) 

Patienterna som fått povidon-jod 

hade lägre grad av mukosit 

jämfört med de andra grupperna 

efter 6 veckors behandling. 

Skillnaden var signifikant 

 

 

1  

 

Prospektiv 

dubbelblind 

randomiserad 

kontrollerad studie 

(RCT) 

 

Pfister et al. 

 

2010 

 

USA 

 

Acupuncture for Pain 

and Dysfunction After 

Neck Dissection: 

Results of a 

Randomized Controlled 

Trial 

 

Huvudsyftet med studien var att 

avgöra om akupunktur minskar 

smärta hos patienter med cancer 

som genomgått kirurgisk 

behandling. Det sekundära syftet 

var att avgöra om akupunktur 

lindrar muntorrhet hos dessa 

patienter. 

 

70 deltagare  blev slumpmässigt utvalda till att 

antingen få akupunktur en gång i veckan under 

fyra veckors tid eller vanlig vård. Mätinstrument 

som användes var en skala som mätte smärta, 

funktion och aktivitet i det dagliga livet 

(Constant-Murley) samt en VAS-skala som 

mätte muntorrhet. 

 

Analys: Stata 9.2 (StataCorp, College Station, 

TX) 

 

p-värde <0,05 

 

70 

(12) 

Akupunktur har en signifikant 

positiv påverkan på både smärta 

och muntorrhet hos patienterna. 

 

2 

 

Prospektiv 

randomiserad studie 

(RCT) 

 

 

Braga et al.  

 

2011 

 

Brasilien 

 

Acupuncture for the 

prevention of radiation-

induced xerostomia in 

patients with head and 

neck cancer 

 

Syftet var att undersöka 

effektiviteten i förebyggande 

akupunktur, för att minska 

muntorrheten hos patienter med 

huvud- och halscancer som 

genomgår strålningsbehandling. 

 

24 patienter delades in i två olika grupper med 

12 deltagare i varje. Fallgruppen fick 

akupunktur innan och under strålbehandlingen 

samtidigt som kontrollgruppen inte fick någon 

behandling. Mätinstrumenten var salivinsamling 

och frågeformulär om muntorrhet. 

 

Analys: ANOVA 

 

p-värde < 0,05 

 

24 

Bortfall 

redovisas 

ej 

Salivutsöndringen var 

signifikant högre i gruppen som 

fått akupunktur. Även 

frågeformulären visade en 

signifikant förbättrad muntorrhet 

i gruppen som fått akupuntur.  

 

3 

 

Kvasi-experimentell 

studie 
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Cho et al. 

 

2008 

 

Sydkorea 

Manual Acupuncture 

Improved Quality of 

Life in Cancer 

Patients with Radiation-

Induced Xerostomia 

 

Undersöka effekten av 

akupunktur på muntorrhet hos 

patienter med huvud- och 

halscancer som behandlats med 

strålning 

12 patienter randomiserades i 2 grupper, 6 

personer i varje grupp. Ena gruppen fick riktig 

akupunktur och andra gruppen fick simulerad 

akupunktur. Mätinstrument var mätning av 

salivflöden samt frågeformulär.  

 

Analys: Wilcoxons test 

 

P-värde <0,05 

 

12 

Inget 

bortfall 

Båda grupperna hade en liten 

ökning i salivflödet, men 

skillnaden var inte signifikant. 

Gruppen som fått akupunktur 

hade mindre muntorrhet enligt 

frågeformuläret. 

 

 

3 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

(RCT) 

Wong et al.  

 

2003 

 

Kanada 

 

A Phase I-II study in 

the use of acupuncture-

like transcutaneous 

nerve stimulation in the 

treatment of radiation-

induced xerostomia in 

head-and-neck cancer 

patients treated with 

radical radiotherapy. 

 

 

Undersöka effekten av Codetron 

(en akupunkturliknande 

transkutan nervstimluering) på 

muntorrhet hos patienter med 

huvud- och halscancer som 

behandlats med strålning. 

 

46 patienter fick Codetron två gånger i veckan i 

sex veckor, följt av en två veckors paus och 

sedan ytterliggare sex veckors behandling. 

Muntorrheten bedömdes med mätning av 

salivproduktion, frågeformulär och VAS. 

 

Val an analysmetod redovisas ej 

 

P-värde >0,05 

46 

(9) 

Efter behandlingen med 

Codetron minskade problemen 

med muntorrhet, resultatet var 

signifikant. 

2 

 

Prospektiv fas 1-2 

randomiserad studie  

 

Dirix et al. 

 

2007 

 

Belgien 

 

Efficacy of the BioXtra 

dry mouth care system 

in the treatment of 

radiotherapy-induced 

xerostomia 

 

Syftet med denna studie var att 

utvärdera den kliniska 

effektiviteten i BioXtra, som 

består av en fuktgivande gel, 

antibakteriell tandkräm och 

alkoholfritt fluor munvatten. 

 

35 patienter med huvud- och halscancer fick 

BioXtra munvårdsprodukter att använda hemma 

under 4 veckor. Deltagarna fick fylla i ett 

frågeformulär om muntorrhet under 

behandlingen. 

 

Analys: software package Statistica 7®, parat t-

tests 

 

P-värde <0,05 

 

35 

(1) 

Fler än hälften av deltagarna 

upplevde en minskad muntorrhet 

och minskad smärta. 

Deltagarna tyckte även att 

produkten var enkel att använda. 

 

2 

 

Kvasi- 

Experimentell studie 
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Nagy et al 

 

2007 

 

Ungern 

Controlled Study of 

Lactoperoxidase Gel on 

Oral Flora and Saliva in 

Irradiated Patients With 

Oral Cancer 

 

Undersöka effekten av en gel 

med lactoperoxidas på 

muntorrhet och mukosit hos 

patienter med munhålecancer 

som genomgått strålbehandling 

 

30 patienter randomiserades i två grupper, 15 i 

varje grupp. Ena gruppen fick tandkräm och gel 

med lactoperoxidas och andra gruppen fick 

vanlig tandkräm och gel. Effekten mättes med 

salivmätning, frågeformulär, VAS och odlingar 

av sekret från munhålan. 

 

Analys: Wilcoxon test 

 

P-värde < 0,05 

30 

Inget 

bortfall 

Patienterna som använt 

lactoperoxidas hade minskad 

mukosit och minskad 

muntorrhet jämfört med 

kontrollgruppen. Skillnaden var 

signifikant. 

2 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

(RCT) 

Nakada  

et al. 

 

2006 

 

Japan 

Does Lemon Candy 

Decrease Salivary 

Gland Damage After 

Radioiodine Therapy 

for Thyroid Cancer? 

 

Jämföra om det blir någon 

skillnad i muntorrhet när man 

börjar suga på citrongodis direkt 

efter radiojodbehandling jämfört 

med om man börjar senare hos 

patienter med thyreoideacancer.  

 

255 patienter ombads suga på citrongodis var 2-

3 timme under de fem första dagarna efter 

radiojodbehandlingen. 116 patienter började 

suga på citrongodis 1 timme efter 

radiojodbehandingen och 139 patienter väntade 

i 24 timmar innan de började. Mätinstrument var 

intervjuer, frågeformulär och VAS. 

 

Analys: Oparat t-test och x
2
-test. 

 

P-värde <0,05 

 

255 

(23) 

Gruppen som hade börjat med 

citrongodis 24 timmar efter 

radiojodbehandling hade mindre 

muntorrhet än gruppen som hade 

börjat en timme efter, skillnaden 

var signifikant. 

 

2 

 

Kvasi- 

Experimentell studie 

* 1= Hög kvalitet, 2 = Medelhög kvalitet, 3= låg kvalitet 
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Efter innehållsanalysen delades de sexton studierna in i tre teman efter litteraturstudiens 

frågeställningar som berör ämnena dysfagi, mukosit och muntorrhet, se tabell 4.  I tabell 4 

visas även antal artiklar inom varje tema samt kortfattat vad studiens resultat visade för effekt. 

Utifrån de tre frågeställningarna sågs olika omvårdnadsåtgärder som användes för att förbättra 

nutritionen och studierna delades in efter dessa i underrubriker. Underrubrikerna var 

rehabilitering, elektrisk stimulering, munskölj, akupunktur, munvård och citrongodis.  

 

Tabell 4, Fördelning av resultatet 

Dysfagi Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 

Rehabiliterande 

övningar 

++ 

(Tang et al., 2011) 

- 

(Ahlberg et al., 2011) 

++ 

(Van der Molen et al. 

2010) 

 

Elektrisk 

stimulering 

++ 

(Lin et al., 2009) 

+ 

(Ryu et al., 2008) 

  

Mukosit     

Munskölj ++ 

(Satheeshkuma et al., 2010) 

++ 

(Kazemian et al., 2009) 

++ 

(Dodd et al., 2003) 

+ 

(Kumar et al., 2008) 

Muntorrhet     

Akupunktur ++ 

(Pfister et al., 2010) 

++ 

(Braga et al., 2011) 

+ 

(Cho et al., 2008) 

++ 

(Wong et al., 2003) 

Munvård ++ 

(Dirix et al., 2007) 

++ 

(Nagy et al., 2007) 

  

Citrongodis ++ 

(Nakada et al., 2006) 

   

++ = god effekt 

+ = viss effekt  

- = negativ effekt 
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Omvårdnadsåtgärder för att lindra dysfagi 

 

Rehabiliterande övningar 

Tang et al. (2011) utförde en studie med syftet att utvärdera effekten av rehabiliterande 

övningar vid dysfagi hos huvud- och halscancerpatienter som genomgått strålbehandling. 

Fyrtiotre patienter randomiserades till två grupper. Fallgruppen (22 patienter) fick 

rehabiliterande övningar som bestod av bland annat tungövningar, ändring av kroppsställning, 

köldstimulering och Mendelsohns manöver, som innebär att patienten håller struphuvudet 

högt upp i två till tre sekunder under sväljningen. Fallgruppen fick även använda ett speciellt 

redskap, TheraBite, detta redskap tränar passivt käkmuskulaturen. Kontrollgruppen (21 

patienter) fick ingen rehabilitering. Graden av dysfagi bedömdes hos samtliga deltagare före 

och efter studien med ett sväljtest. Efter interventionen visade resultatet att sjutton patienter i 

fallgruppen och nio patienter i kontrollgruppen hade en sväljförmåga som klassificerades som 

effektiv. Fem patienter i fallgruppen respektive nio patienter i kontrollgruppen hade en 

sväljförmåga som klassificerades som ineffektiv. Ingen patient i fallgruppen och fyra patienter 

i kontrollgruppen försämrade sin sväljförmåga under studiens gång. Efter behandlingen hade 

patienterna som fått rehabilitering en signifikant förbättrad sväljförmåga i jämförelse med 

patienterna som inte fått rehabilitering (p=0,02) (Tang et al., 2011). 

 

Ahlberg et al. (2011) studie hade syftet att undersöka den förebyggande effekten av 

rehabiliterande övningar på dysfagi hos patienter med huvud- och halscancer som behandlas 

med strålbehandling. Trehundrasjuttiofyra patienter valdes icke-randomiserat till två grupper. 

Ena gruppen, fallgruppen (190 deltagare), fick utbildning och instruktioner om olika 

rörelseövningar, övningar var bland annat att sträcka ut tunga ur munnen så långt som möjligt 

och förflytta tungan runt om i munhålan samt Mendelsonhs manöver. Den andra gruppen (184 

deltagare) utgjorde kontrollgruppen och fick ingen utbildning alls. Övningarna genomfördes 

under strålbehandlingen fram till tre månader efter avslutad behandling. Mätinstrument var 

vikt på deltagarna, enkäter och videofloroskopi, som innebär att patienten får svälja 

kontrastmedel och patientens sväljfunktion registreras med hjälp av röntgenstrålning. 

Resultatet visade att fallgruppen hade gått ner 5,9 kg i genomsnitt och kontrollgruppen 6,2 kg, 

ingen signifikant skillnad sågs. Etthundrasex patienter i kontrollgruppen uppgav att de kunde 

svälja alla konsistenser av mat, motsvarande siffra i fallgruppen var 67 patienter (p=0,001). 

När det gällde sväljförmågan sågs det att patienterna i kontrollgruppen hade mindre 

sväljproblem än patienterna i fallgruppen. Studien visade att dessa rehabiliterande övningar 
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inte hade någon effekt på dysfagi, deltagarna hade även gått ned i vikt under studiens gång 

(Ahlberg et al., 2011).  

 

Van der Molen et al. (2010) studie hade syftet att utvärdera effekten av rehabiliterande 

övningar på patienter med huvud- och halscancer som behandlades med strålbehandling 

och/eller cytostatika. I studien deltog 49 patienter som randomiserades i två grupper. Ena 

gruppen bestod av tjugoåtta patienter och fick standardövningar att utföra, exempelvis att 

öppna och stänga munnen samt svälja med tungan bakåt. Den andra gruppen bestod av 29 

patienter och fick använda sig av redskapet TheraBite. Patienterna bedömdes innan strål- 

och/eller cytostatikabehandlingen samt tio veckor efter. Mätinstrument som användes i 

studien var vikt, videofloroskopi och matintag. Resultatet visade en viktminskning i båda 

grupperna på i genomsnitt 6,1 kg (p=0,021), sväljproblemen hade förbättrats i båda grupperna 

efter behandlingen samt att nutritionsintaget hade ökat, däremot sågs ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna (Van der Molen et al. 2010). 

 

Elektrisk stimulering 

Lin et al. (2009) studie hade syftet att bedöma hur elektrisk stimulering påverkar 

sväljfunktionen hos patienter med nasopharynxcancer som genomgått strålbehandling. 

I studien ingick 20 patienter som randomiserades i två grupper. Hälften fick funktionell 

elektrisk stimulering på halsen. Andra hälften fick ett rehabiliteringsprogram med 

styrkeövningar, övningarna var exempelvis att sträcka ut tungan så långt som möjligt, trycka 

läpparna mot varandra och svälja med tungspetsen mellan tänderna. Sväljförmågan 

utvärderades med frågeformulär och videofloroskopi innan och efter studien. En skala 

användes som gick från 0-100 där 0 betyder värsta dysfagi och 100 betyder ingen dysfagi. 

Resultatet visade att deltagarna som fått elektrisk stimulering ökade i genomsnitt åtta steg på 

skalan (medelvärdet var 45,1 i början av studien och 53,1 i slutet) och de som fått 

rehabiliterande övningar ökade ett halvt steg (medelvärdet var 57,5 i studiens början och 58,0 

i studiens slut). Patienterna som fick elektriskt stimulering förbättrade sin sväljförmåga 

signifikant (p=0,003) och patienterna som fick rehabiliterande övningar förbättrade inte sin 

sväljförmåga (p= 0,882) (Lin et al., 2009).  

 

Ryu et al. (2008) studie hade syftet att undersöka effekten av neuromuskulär elektrisk 

stimulering hos patienter som lider av dysfagi efter behandling av huvud- och halscancer. 

Tjugosex patienter randomiserades i två grupper. Fallgruppen (14 patienter) fick elektrisk 
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stimulering på framsidan av halsen och kontrollgruppen (12 patienter) fick simulerad 

elektrisk. Båda grupperna fick även sedvanlig rehabilitering som var bland annat orala 

motorikövningar, sväljövningar, kompensatoriska strategier och Mendelsohns manöver. 

Graden av dysfagi bedömdes före och efter behandlingen med fyra olika skalor. Resultatet 

visade en signifikant skillnad i en av fyra skalor där patienter som fått elektrisk stimulering 

hade en bättre sväljförmåga än de som fått simulerad elektrisk stimulering (p=0,04). I tre av 

fyra skalor sågs det att fallgruppen hade ett något bättre resultat än kontrollgruppen, 

skillnaden mellan grupperna var inte signifikant (p>0,05). Samtliga deltagare förbättrade sin 

sväljförmåga, skillnaden mellan grupperna var dock inte signifikant (Ryu et al., 2008). 

 

Omvårdnadsåtgärder för att lindra mukosit 

 

Munskölj 

Satheeshkuma et al. (2010) studie hade syftet att jämföra effekten av triclosan (ett 

antibakteriellt medel) munskölj med natriumbikarbonat munskölj mot mukosit hos patienter 

med huvud- och halscancer som behandlats med strålning. Studien bestod av 24 patienter som 

randomiserades i två grupper om hälften i varje. Fallgruppen fick triclosan munskölj och 

kontrollgruppen fick natriumbikarbonat munskölj. Munsköljen användes tre gånger per dag 

under hela strålbehandlingen samt sex veckor efter avslutad strålbehandling. Mätinstrument 

som användes i studien var: veckovis uppföljning av gradering av mukosit (WHO-skala), vikt 

och födointag under och efter strålbehandling. WHO:s omdöme för graden av mukosit är 

Grad 0 = normal och fuktig vävnad; Grad 1 = rodnad, ömhet, inga sår; Grad 2 = rodnad, sår, 

förmåga att tåla fast föda; Grad 3 = rodnad, sår, oförmåga att tolerera fast föda och Grad 4 = 

rodnad, sår och oförmåga att tolerera oralt intag av föda. Resultatet visade att fyra deltagare i 

fallgruppen och tio deltagare i kontrollgruppen utvecklade mukosit grad 4 (p=0,001). 

Patienterna i fallgruppen hade en signifikant bättre återhämtningstid till grad 0 av mukosit 

(p<0,05) samt kunde på kortare tid återgå från flytande föda till fast föda (p=0,01). I 

kontrollgruppen var den genomsnittliga viktförlusten 3,1 kg i slutet av behandlingen 

respektive 0,75 kg i fallgruppen (p=0,01). Resultatet visade således att de patienter som fick 

tricoslan munskölj tillfriskande fortare från mukositen, kom igång med att äta under kortare 

tid samt gick ned mindre i vikt jämfört med patienterna som fått natriumbikarbonat munskölj 

vilket ledde till bättre nutritionsstatus för tricoslan gruppen (Satheeshkuma et al., 2010). 
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I en studie av Kazemian et al. (2009) undersöktes effekten av profylaktisk benzydamin 

munskölj mot en placebo munskölj i avseende på graden av mukosit. Benzydamin är en 

munskölj med smärtstillande, bedövande, antiinflammatoriska och antimikrobiella effekter. 

Deltagarna i studien (81 patienter) var huvud- och halscancerpatienter som planerades att 

genomgå strålbehandling. Patienterna randomiserades i två grupper där grupp ett 

(fallgruppen) bestod av 39 patienter som fick benzydamin munskölj att använda fyra gånger 

om dagen. Grupp två (kontrollgruppen) bestod av 42 patienter som fick en placebomunskölj. 

Deltagarna i båda grupperna utvärderades en gång i veckan under strålbehandlingen avseende 

grad av mukosit samt smärta. Resultatet visade att deltagarna i båda grupperna hade ökad 

grad (WHO:s skala) av mukosit under de första tre veckorna, efter den tiden var det en stor 

skillnad i de två grupperna. Sjutton av deltagarna i benzydamin gruppen och trettiotre av 

deltagarna i placebogruppen utvecklade grad 3 av mukosit (p = 0,001). Patienterna som fått 

benzydamin hade alltså mindre allvarlig grad av mukosit jämfört med gruppen som fått 

placebo (Kazemian et al., 2009). 

 

Dodd et al. (2003) studie hade som syfte att jämföra effekten av mikroniserat sukralfat 

munvatten och salt- och läskmunskölj på mukosit. Sukralfat bildar en skyddande hinna som 

utgör ett hinder för irritation och skador i slemhinnan. Salt- och läskmunskölj är en munskölj 

som innehåller salt, läsk, kolsyra, mineraler och socker. Trettiofem huvud- och 

halscancerpatienter blev randomiserade till två grupper, ena gruppen (14 deltagare) fick 

munskölj som innehåller sukralfat och andra gruppen (16 deltagare) fick salt- och 

läskmunskölj. Patienterna fick skölja munnen med 15 ml av utvald munskölj dagligen under 

strålbehandlingen och en månad efter. De mätinstrument som användes var MacDibbs skala 

samt vikt på patienterna. MacDibbs är ett mätinstrument vilket omfattar sju punkter inom 

nutrition, bland annat problem med smärta, torrhet, äta, prata, svälja, smak, och 

salivproduktion. Resultatet visade att deltagarna i båda grupperna hade minskad mukosit och 

smärta vid studiens slut samt minskade i vikt. Det var dock ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna (Dodd et al., 2003). 

 

Kumar et al. (2008) hade som syfte i sin studie att utvärdera effekten av tre munvatten på 

mukosit hos patienter med huvud- och halscancer som behandlats med strålning. Åttio 

patienter randomiserades i fyra grupper med tjugo patienter i varje grupp. Första gruppen fick 

klorhexidin, andra gruppen povidon-jod (en antibakteriell munskölj), tredje gruppen salt/läsk 

munskölj och fjärde gruppen var en kontrollgrupp som fick vanligt vatten. Patienterna 
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använde munvattnet två gånger per dag under sex veckors tid. Mukositen bedömdes innan 

studiens början samt varje vecka under strålbehandlingen med hjälp av WHO:s gradering. 

Efter första veckan kunde en signifikant skillnad mellan grupperna ses, mukositen var värst i 

kontrollgruppen (WHO-grad 0,85), därefter salt-läskgruppen (grad 0,53), sedan 

klorhexidingruppen (grad 0,5) och minst uttalad i gruppen som fått povidonjod (0,3) 

(p=0,014). Efter sex veckor hade kontrollgruppen grad 2,9; salt-läskgruppen 2,5; 

klorhexidingruppen 2,42 och povidonjodgruppen 1,84 (p=0,000). Povidonjod visade sig vara 

mest effektivt vid behandling av mukosit (Kumar et al., 2008). 

 

Omvårdnadsåtgärder för att lindra muntorrhet 

 

Akupunktur 

Pfister et al. (2010) gjorde en studie med syftet att avgöra om akupunktur minskar smärta och 

muntorrhet hos patienter med huvud- och halscancer som behandlats kirurgiskt. Sjuttio 

patienter deltog i studien och randomiserades i två grupper, ena gruppen (fallgruppen) fick 

akupunktur en gång i veckan under fyra veckors tid, andra gruppen (kontrollgruppen) fick 

sedvanlig vård. Mätinstrument var en skala som mätte muntorrhet och smärta från skala 0-100 

där högre poäng visar mer muntorrhet och lägre poäng visar mindre muntorrhet. Denna skala 

användes i början, under och i slutet av behandlingen. Innan studiens början visade 

muntorrhetsskalan 60,1 poäng för fallgruppen och 63,3 poäng för kontrollgruppen. Efter 

studiens slut hade fallgruppen 52,6 poäng och kontrollgruppen 61,8 poäng. Resultatet visade 

att de patienter som fått akupunktur hade mindre muntorrhet samt lägre grad av smärta, 

skillnaden mellan de två grupperna var signifikant (p=0,02) (Pfister et al., 2010).  

 

Braga et al. (2011) studie hade syftet att undersöka den förebyggande effekten av akupunktur 

mot muntorrhet hos patienter med huvud- och halscancer som behandlas med strålning 

och/eller cytostatika. I studien deltog 24 patienter som delades in i två grupper med hälften i 

varje. Fallgruppen fick akupunktur två gånger i veckan innan och under strålbehandlingen och 

kontrollgruppen fick ingen akupunktur. Mätinstrumenten var salivmätning och frågeformulär 

om muntorrhet. I resultatet visade salivmätningen att fallgruppen hade högre salivutsöndring 

jämfört med kontrollgruppen, skillnaden mellan grupperna var signifikant (p=0,001). I 

frågeformulären fick fallgruppen högre poäng än kontrollgruppen som tyder på att 

fallgruppen hade mindre besvär av muntorrhet, även denna skillnad var signifikant (p= 0,001) 

(Braga et al., 2011). 
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Cho et al. (2008) studie hade syftet att undersöka effekten av akupunktur på muntorrhet hos 

patienter med huvud- och halscancer som behandlats med strålning. Studien bestod av tolv 

patienter som randomiserades i två grupper, sex personer i varje grupp. Ena gruppen 

(fallgruppen) fick riktig akupunktur och andra gruppen (kontrollgruppen) fick simulerad 

akupunktur. Mätinstrumenten i studien var mätning av salivflödet samt frågeformulär som 

gav poäng från skala 1 till 4, där en högre siffra tyder på mindre muntorrhet. Resultatet visade 

att gruppen som fått riktig akupunktur hade medelvärdet 1,33 efter tre veckors behandling och 

ökade till 2,33 efter sex veckors behandling. Gruppen som fått simulerad akupunktur hade 

medelvärdet 0,33 efter tre veckors behandling och samma siffra (0,33) efter sex veckors 

behandling. Patienterna som fått akupunktur hade mer minskning av muntorrhet än de som 

fått simulerad akupunktur, dock var skillnaden mellan grupperna inte signifikant (p>0,05) 

(Cho et al., 2008).  

 

Wong et al. (2003) studie hade syftet att undersöka effekten av Codetron (en 

akupunkturliknande transkutan nervstimulering) vid muntorrhet hos patienter med huvud- och 

halscancer som behandlats med strålning. Fyrtiosex patienter fick Codetron två gånger i 

veckan i tolv veckor. Muntorrheten bedömdes i början, under och efter behandlingen med 

mätning av salivproduktion, VAS och frågeformulär. VAS- skalan hade en skala på 0 till 500, 

där 0 betydde värst muntorrhet och 500 ingen muntorrhet. Resultatet visar att 

salivproduktionen ökade (p<0,0001). Muntorrheten i studiens början var 144 på VAS- skalan, 

tre månader efter behandlingen var siffran 230 (p<0,005) och efter sex månader 221 

(p<0,0001). Frågeformulären visade att en del av deltagarna upplevde en större komfort i 

munnen samt upplevde det lättare att äta efter behandlingen med Codetron (p<0,005) (Wong 

et al., 2003). 

 

Munvård 

Dirix et al. (2007) hade syftet att undersöka den kliniska effekten av en ny munvårdsprodukt. 

Produkten heter BioXtra och består av en fuktgivande gel, en antibakteriell tandkräm och 

alkoholfritt munvatten, som skulle användas under fyra veckor. Undersökningsgruppen 

bestod av 35 patienter med huvud- och halscancer som behandlats med kirurgi, strålning 

och/eller cytostatika. Mätinstrumenten var frågeformulär och en VAS-skala (0-100) där en 

högre siffra tyder på mer muntorrhet. I början av behandlingen uppgav nitton patienter att de 

hade svår muntorrhet och efter behandlingen hade nio patienter svår muntorrhet. Deltagarna 

uppgav ett medelvärde på 59,8 på VAS-skalan i början av studien, denna siffra var 36,4 i 
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slutet av studien (p=0,001). Sexton av patienterna uppgav att BioXtra inte hade någon effekt 

alls på muntorrhet. Sammanfattningsvis visar resultatet att fler än hälften av deltagarna tyckte 

att muntorrheten samt smärtan minskade, alla deltagare utom en tyckte att produkten var 

enkel att använda (Dirix et al., 2007).  

 

I en studie av Nagy et al. (2007) var syftet att undersöka en tandkräm i kombination med en 

återfuktande gel innehållande lactoperoxidas (en naturlig antibakteriell tandkräm) på 

muntorrhet hos patienter med munhålecancer som genomgått strålbehandling. Produkten som 

undersöktes i studien var ”Biotene oral balance”. Trettio patienter randomiserades till två 

grupper, femton deltagare i varje grupp. Ena gruppen (fallgruppen) fick använda ”Biotenes” 

munvårdsprodukter och andra gruppen (kontrollgruppen) fick vanligt tandkräm och mungel. 

Produkten användes under hela strålbehandlingen samt fyra veckor efter avslutad behandling. 

Mätinstrumenten var mätning av salivproduktionen, frågeformulär och VAS-skala (där 0 

betyder minsta och 10 maximal upplevd munhälsa). Resultatet visade att i fallgruppen hade 

samtliga deltagare ökat sin upplevda munhälsa och förbättrat salivflödet, i kontrollgruppen 

hade nio deltagare ökat sin upplevda munhälsa och tio deltagare visade en liten förbättring av 

salivflödet, fem deltagare i kontrollgruppen hade en försämring av salivflödet. Fallgruppen 

hade ett medelvärde på 6,7 på VAS- skalan och kontrollgruppen uppgav 5,0 efter studiens 

slut. Skillnaden mellan grupperna var signifikant (p=0,0007). Resultatet visar att patienterna 

som använt lactoperoxidas (Biotené) hade minskad muntorrhet och minskad malnutrition 

jämfört med kontrollgruppen (Nagy et al., 2007). 

 

Citrongodis 

Nakada et al. (2006) gjorde en studie med syftet att undersöka citrongodis effekt på 

muntorrhet samt se om det blir någon skillnad i muntorrhet när man börjar suga på 

citrongodis direkt efter radiojodbehandling jämfört med om man börjar senare hos patienter 

med thyreoideacancer. Tvåhundrafemtiofem patienter deltog i studien och ombads suga på 

citrongodis var annan till tredje timme under de fem första dagarna efter radiojodbehandling. 

Etthundrasexton patienter (grupp A) började suga på citrongodis en timme efter 

radiojodbehandingen och 139 patienter (grupp B) väntade i ett dygn innan de började. 

Mätinstrumenten som användes var intervjuer, frågeformulär och VAS. Resultaten visade att 

femton patienter i grupp A och sju patienter i grupp B upplevde muntorrhet. Skillnaden 

mellan grupperna var signifikant (p<0,05). Citrongodis hade en effekt mot muntorrhet, 

speciellt om man väntar med behandling ett dygn (Nakada et al., 2006). 
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DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultatet 

 

Två studier visade att rehabiliterande övningar förbättrade dysfagi (Tang et al., 2011 och Van 

der Molen et al., 2010). En studie visade även att det orala matintaget ökade när patienten fick 

rehabiliterande övningar (Van der Molen et al., 2010). Däremot visade två studier att 

rehabiliterande övningar mot dysfagi inte gav någon förbättring av dysfagi (Ahlberg et al., 

2011 och Lin et al., 2009). Elektrisk stimulering hade en viss effekt på dysfagi (Lin et al., 

2009 och Ryu et al., 2008).  

 

Olika munskölj används mot mukosit, de som gav en minskning av mukosit innehöll 

tricoslan, mikronserat sukralfat samt salt och läsk (Satheeskuma et al,. 2010 och Dodd et al., 

2003) I en studie gjord av Kumar et al. (2008) undersöktes tre olika munskölj, de patienter 

som fick munskölj innehållande providon-jod hade minst mukosit. Benzydamine munskölj 

visade viss effekt mot mukosit (Kazemian et al., 2009) 

 

Två studier visade att akupunktur hade effekt på muntorrhet (Pfister et al., 2010 och Braga et 

al. 2011). Cho et al. (2008) studie visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

muntorrhet hos patienter som fått akupunktur respektive simulerad akupunktur, det sågs dock 

en förbättring av muntorrheten i båda grupperna. Wong et al. (2003) visade att Codetron hade 

effekt på muntorrhet. Munvårdsprodukter och citrongodis visade sig ha en effekt mot 

muntorrhet (Dirix et al., 2007; Nagy et al., 2007 och Nakada et al., 2006). 

 

Resultatdiskussion  

 

Omvårdnadsåtgärder för att lindra dysfagi 

Litteraturstudien resulterade i fem studier gällande dysfagi där fyra berörde ämnet sväljträning 

och rehabiliterande övningar och två handlade om elektrisk stimulering. Av de fyra studierna 

om rehabilitering visade två (Tang et al., 2011 och van der Molen et al., 2010) att övningarna 

förbättrade sväljförmågan och två studier (Ahlberg et al., 2011 och Lin et al., 2008) visade 

ingen förbättring. I artikeln Ahlberg et al. (2011) sågs det att de deltagare som fått 

rehabiliterande övningar hade sämre sväljförmåga än de som inte fått några övningar, detta 
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var ett resultat som stack ut ur mängden. Föreliggande litteraturstudie fick tvetydiga resultat 

angående rehabiliterande övningar mot dysfagi, det finns dock beskrivet i litteraturen 

(Brodtkorb, 2006) samt används på en avdelning som är specialiserad på huvud- och 

halscancerpatienter (E, Alnebring, 27/5-11). Författarna anser att det är svårt att dra en 

slutsats om sväljträning minskar dysfagi eller ger ett ökat nutritionsintag hos huvud- och 

halscancerpatienter eftersom de fyra studierna hade resultat som talade emot varandra.  

 

Två artiklar (Lin et al., 2009 och Ryu et al., 2008) berörde ämnet elektrisk stimulering, 

resultatet visade en viss effekt mot dysfagi. En skillnad mellan studierna var att Ryu et al. 

(2008) studie hade en kontrollgrupp och i Lin et al. (2009) studie fanns ingen kontrollgrupp. 

Detta bidrar till att det är svårt att jämföra studierna. Författarna anser att studien av Ryu et al. 

(2008) ska tolkas med försiktighet eftersom samtliga deltagare i studien fick kompletterande 

behandling i samband med den elektriska stimuleringen. Detta kan ha påverkat resultatet och 

det går inte att säga vad som gav effekt. Elektrisk stimulering berörs inte i litteraturen och är 

inget som används på avdelningen (E, Alnebring, 27/5-11). Enligt litteraturen kan ändring av 

konsistensen på maten förbättra nutritionsintaget vid dysfagi (Brodtkorb, 2006) och detta är 

även något som används på avdelningen (E, Alnebring, 27/5-11), det har dock inte funnits 

några studier angående detta i föreliggande litteraturstudie. 

 

Omvårdnadsåtgärder för att lindra mukosit 

Utifrån de sökningar som gjordes angående omvårdnadsåtgärder vid mukosit sågs ett tydligt 

tema vara olika typer av munskölj. Litteraturstudien visade bland annat att deltagarna som fått 

benzydamin inte utvecklade mukosit grad 4, däremot utvecklade deltagarna som fått triclosan 

mukosit grad 4. Triclosan bidrog dock till att patienterna lättare kunde återgå från flytande till 

fast föda samt gick ned mindre i vikt, vilket är positivt för att öka nutritionsstatus 

(Satheeshkuma et al., 2010 och Kazemian et al., 2009). Salt-läskmunskölj är något som har 

använts i två av de inkluderade studierna. Salt-läskmunskölj hade bättre effekt än vanligt 

vatten och samma effekt som sucralfat (Kumar et al., 2008 och Dodd et al., 2003).  

 

Föreliggande litteraturstudie visade att munskölj var en vanlig omvårdnadsåtgärd vid 

behandling av mukosit och flera munskölj har visat på en god effekt. Detta beskrivs även i 

litteraturen (Ericson & Ericson, 2008). Enligt Ericson & Ericson (2008) rekommenderas 

patienterna med mukosit att skölja munnen med vatten eller koksalt för att underlätta 

nutritionsintaget, i föreliggande litteraturstudie har vatten inte visats sig vara effektivt mot 
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mukosit. Kumar et al. (2008) studie visade att patienterna som fått skölja munnen med vatten 

utvecklade mest mukosit. Det har inte hittats ytterligare studier som har undersökt vatten som 

munskölj. Ericsson och Ericsson (2008) påpekar att det är viktigt att skölja munnen flera 

gånger dagligen för att minska mukosit och på så sätt minska nutritionsproblemen, i samtliga 

studier har deltagarna uppmanats att skölja munnen med utvald munskölj flera gånger per 

dag. På avdelningen på Akademiska sjukhuset används ett medel mot svamp (E, Alnebring, 

27/5-11), funna artiklar har dock undersökt antibakteriella medel. På avdelningen får 

patienterna även mineralvatten att skölja munnen med (E, Alnebring, 27/5-11). Detta kan 

jämföras med salt-läskmunsköljen som även den innehåller mineraler samt kolsyra, däremot 

hittades ingen studie som undersökte endast mineralvatten. Det är alltså viktigt att ofta fukta 

munnen med vätska, enligt föreliggande litteraturstudie är det inte så viktigt vilken munskölj 

man använder eftersom flera av dem hade god effekt. Författarna anser dock att salt-

läskmunskölj ska tas med försiktighet eftersom det kan skapa andra problem, till exempel 

sämre tandhälsa. Vissa av munsköljerna (triclosan, sucralfat och povidon-jod) är även 

antibakteriella medel och ska användas med försiktighet eftersom de kan skapa 

bakterieresistens (Fastbom, 2007). Det behövs fler studier som använder sig av samma 

munskölj, artiklarna i föreliggande litteraturstudie handlade om många olika munskölj och det 

är därför svårt att jämföra dem och se hur de påverkar nutritionsintaget. 

 

Omvårdnadsåtgärder för att lindra muntorrhet 

Föreliggande litteraturstudie resulterade i tre omvårdnadsåtgärder; akupunktur, munvård och 

citrongodis. Två av studierna visade att akupunktur hade effekt mot muntorrhet (Pfister et al., 

2010 och Braga et al., 2011) och en studie visade att det inte hade någon effekt och inte 

förbättrade nutritionsintaget (Cho et al., 2008). Dessa tre artiklar är jämförbara eftersom 

samtliga artiklar hade en grupp deltagare som fick akupunktur och en kontrollgrupp. Eftersom 

akupunktur inte beskrivs i litteraturen som behandling mot muntorrhet eller används på 

avdelningen anser författarna att det är svårt att göra en jämförelse. En studie undersökte 

ämnet Codetron som visade sig ha god effekt mot muntorrhet (Wong et al., 2003). Då endast 

en artikel inom detta ämne inkluderades i studien och det inte står beskrivet om detta i 

litteraturen eller används på avdelningen på Akademiska sjukhuset (E, Alnebring, 27/5-11) är 

det enligt författarna svårt att dra en slutsats om effekten på nutritionsintaget samt hur vanligt 

det är med denna behandling. 
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Litteraturstudien resulterade i två studier som berör munvårdsprodukter. Munvårdsprodukten 

BioXtra (mungel, tandkräm och munvatten) visade sig ha en signifikant effekt mot 

muntorrhet (Dirix et al., 2007). En annan munvårdsprodukt som testades var “Biotene”, även 

denna produkt hade god effekt muntorrhet (Nagy et al., 2007). I både Dirix et al. (2007) studie 

och Nagy et al. (2007) studie saknades en kontrollgrupp, detta minskar bevisvärdet. 

Ytterliggare en faktor som minskar bevisvärdet i dessa två studier är att de undersöker en 

registrerad produkt (BioXtra och Biotené). Författarna är tveksamma till objektiviteten i dessa 

två studier och funderar över om det är ett företag som har betalat studierna. BioXtra 

innehåller antibakteriellt medel och bör därför handskas med försiktighet då antibakteriella 

medel kan ge ökad resistens mot antibiotika i hela världen (Fastbom, 2007). Biotene däremot 

är ett naturligt ämne som finns i saliv och tårar (Nagy et al., 2007) Dessa munvårdsprodukter 

har inte beskrivits i litteraturen, men liknande produkter som fluorprodukter, saliversättning 

och oljor har beskrivits för att förbättra nutritionen hos huvud- och halscancerpatienter 

(Ericson & Ericson, 2008). På avdelningen på Akademiska sjukhuset används munspray, oljor 

samt mjukgörande stift för läpparna för att minska muntorrheten och på så sätt öka 

matintaget, även mineralvatten används (E, Alnebring, 27/5-11). Det ses ingen likhet i de 

olika metoderna som används på avdelningen med de metoder som sågs i litteraturstudien, 

däremot kan de jämföras med de produkter som finns beskrivet i litteraturen. En studie visade 

att citrongodis hade effekt mot muntorrhet (Nakada et al., 2006). Detta kan jämföras med 

sugtabletter som enligt litteraturen kan användas (Ericsson & Ericsson, 2008) samt 

salivstimulerande sugtabletter som finns på avdelningen (E, Alnebring, 27/5-11).  

 

Metoddiskussion 

 

Inledningsvis gjordes tre sökningar i databasen PubMed för att överskådligt se vilka 

omvårdnadsåtgärder som undersöktes under respektive frågeställning. Dessa tre sökningar 

handlade mestadels om kirurgisk eller medicinsk behandling mot dysfagi, mukosit och 

muntorrhet. Få studier hittades som passade litteraturstudiens syfte och frågeställningar under 

de första tre sökningarna, endast tre artiklar inkluderades efter dessa sökningar. Sökorden och 

limits ändrades och det gjordes två sökningar till där fler artiklar hittades, slutligen 

inkluderades nio artiklar efter dessa två sökningar. Utbudet av artiklar var fortfarande inte 

tillfredsställande och författarna valde då att söka mer specifikt på de olika 

omvårdnadsåtgärder som uppkommit i de tidigare sökningarna. Detta ledde till att 

litteraturstudien blev inriktad på vissa omvårdnadsåtgärder och andra åtgärder togs inte upp. 



 34 

Att endast en databas (PubMed) användes kan också ha bidragit till att vissa 

omvårdnadsåtgärder inte togs upp, sökningar i en helt annan databas hade kunnat ge ett mer 

utförligt resultat.  

 

Valet att ha tre olika frågeställningar inom olika omvårdnadsproblem (dysfagi, mukosit och 

muntorrhet) hade både för- och nackdelar. De tre frågeställningarna gav tillsammans en bred 

och översiktlig bild av de omvårdnadsåtgärder som kan förbättra nutritionen, de gav däremot 

inget generaliserbart och heltäckande resultat inom varje omvårdnadsproblem samt gjorde det 

svårt att se effekten av varje enskild omvårdnadsåtgärd. 

 

Kvalitetsgranskningen med Forsberg och Wengström (2008) mall hade vissa brister. Mallen 

har kriterier för kvalitetsgrad 1 och 3, men kvalitetsgrad 2 har inga egna kriterier. Vid 

kvalitetsgranskningen graderades artiklar som låg någonstans emellan grad 1 och 3 med grad 

2. Kvalitetsgranskningen blev därför till viss del subjektiv. En annan kvalitetsmall hade 

kanske varit mer detaljerad och lättare att följa. Intentionen i denna litteraturstudie var att 

endast inkludera artiklar med kvalitetsgrad 1 och 2. Dock hade merparten av studierna lågt 

deltagarantal som bidrog till att nästan alla artiklar graderades med en sämre 

klassificeringsgrad. Författarna vill poängtera att just denna patientgrupp är relativt ovanlig 

och det kan vara svårt att få större deltagargrupper. Att studierna hade olika kvalitetsgrad 

påverkar vid jämförelsen. Inom området rehabiliterande övningar mot dysfagi hade Ahlberg 

et al. (2011) kvalitetsgrad 1 och övriga studier kvalitetsgrad 2, detta ger Alberg et al. (2011) 

studie större bevisvärde. Däremot var Ahlberg et al. den enda av de fyra studierna som 

använde icke-randomisering och i detta avseende har studien ett lägre bevisvärde än de andra 

tre artiklarna. Inom området mukosit hade en artikel kvalitetsgrad 1 (Kumar et al., 2008) och 

de övriga hade kvalitetsgrad 2 vilket ger Kumar et al. (2008) högre bevisvärde. Inom området 

akupunktur mot muntorrhet hade Pfister et al. (2010) kvalitetsgrad 2 och de övriga artiklarna 

grad 3, detta ger Pfister et al. (2010) större bevisvärde. Även Wong et al. (2003) studie fick 

kvalitetsgrad 2 på grund av det höga deltagarantalet, däremot kunde författarna inte hitta den 

analysmetod som använts i studien vilket ger den en sämre kvalitetsgrad. 

 

Vid jämförelsen av de olika studierna fanns flera faktorer som gjorde att det var svårt att 

jämföra dem med varandra. Till exempel att behandlingen som deltagarna fick varierade 

mellan strålbehandling, cytostatikabehandling, kirurgisk behandling eller en kombination av 

dessa. Dessutom genomfördes studierna vid olika tidpunkter; innan, under eller efter 
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behandlingen, detta bör tas med vid jämförelse eftersom patienterna inte fick samma 

behandling samt att det är svårt att se när effekten visar sig. Att studierna har liknande 

mätinstrument gör att jämförelsen blir lättare. Många av studierna inom området dysfagi hade 

liknande mätinstrument, som videofloroskopi, vikt, BMI, VAS och frågeformulär. Samtliga 

studier inom mukosit använde WHO:s graderingsskala och inom muntorrhet användes 

mestadels VAS, frågeformulär och salivprovtagning. Att studierna är relativt nya och utförda i 

olika delar av världen ger en bred bild av de omvårdnadsåtgärder som används vid denna 

specifika patientgrupp. 

 

Kliniska implikationer 

 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att se vilka omvårdnadsåtgärder som finns 

beskrivna i vetenskapliga studier samt dess effekt. Efter genomförd litteraturstudie har 

författarna funnit omvårdnadsåtgärder till respektive omvårdnadsproblem. Olika 

omvårdnadsåtgärder som har använts är rehabiliterande övningar, elektrisk stimulering, 

munskölj, akupunktur, munvård och citrongodis. Sjuksköterskan kan rekommendera patienten 

att använda sig av munskölj vid mukosit, då detta i litteraturstudien har visats varit signifikant 

effektivt samt finns beskrivet i litteraturen och används på avdelningen på Akademiska 

sjukhuset. Patienterna som har muntorrhet kan rekommenderas att använda sig av munvård så 

som gel, tandkräm och munvatten då detta har visat sig vara signifikant effektivt i 

litteraturstudien samt står beskrivet i litteraturen och används på avdelningen. Dock bör det 

tänkas på risken för bakterieresistens vid användning av vissa munskölj och 

munvårdsprodukter. Övriga omvårdnadsåtgärder (rehabiliterande övningar, elektrisk 

stimulering, akupunktur och citrongodis) visar på signifikans, dock behövs fler och större 

studier inom respektive åtgärd för att de ska kunna rekommenderas till användning hos 

malnutrierade patienter med huvud- och halscancer inom den kliniska verksamheten. 

 

Slutsats 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar olika omvårdnadsåtgärder som kan användas för att 

förbättra nutritionen hos patienter med huvud- och halscancer så att patienten orkar med 

behandlingen och mobilisering. Elektrisk stimulering och rehabiliterande övningar hade viss 

effekt mot dysfagi, och olika munskölj hade god effekt för att minska mukosit. Akupunktur, 
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olika munvårdsprodukter och citrongodis hade god effekt. Resultatet kan dock bli svårt att 

implementera i vården då granskningen innehöll få studier för respektive ämne för att effekten 

på de olika omvårdnadsåtgärderna ska ses. Däremot ger resultatet en bild av vilka 

omvårdnadsåtgärder som används och ger en grund för vidare forskning inom respektive 

område. 
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